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GEWONE VERGADERING

DER AFDEELING

WIS- E> NATUURKUNDIGE WETENSCH APPEJT,

GEHOUDEiN DEN 27="^" FEBRÜARIJ 185S.

Tegenwoordig de Heeren : g. simo>;s, h. c. van hall,

A. H. VAN DER BOON MESCH, R. VAN REES, W. VROLIK,

J. VAN DER HOEVEN, II. J. IIALBERTSMA, C. L. BLUME,

R,. LOBATTO, F. J. SÏAiMKART, D. J. STORAI BÜYSING,

C. H. D. BUYS BALLOT, M. C. VERLOREN, J. VAN GEDNS,

A. W. M. VAN HASSELT, J. L. f'. SCHROEDER VAN DER KOLK,

J. G. s. VAN BREDA, F. c. DONDERS, en van de Let-

terkundige Afdeeliiig de Heer j. c. g. boot.

Het Proces-verhaal der gewone vergadering van

30 Januarij j. 1. wordt gelezen, goedgekeurd en

vastgesteld.

Worden gelezen brieven van de H. H. conrad,
VAN OORDT, VOORHELM SCHNEEVOOGT, SCHLEGEL,
V. D. WILLIGEN, strekkende ter verontschuldiging

over het niet bijwonen dezer vergadering. — Aange-
nomen voor berigt.

TEBSL. BN «EDED. ATD. NATDURK. DEEL VIII.
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De Secretaris brengt ter tafel eene, Ijij dit berigt

door den Heer van der willigkn, ter plaatsing in

de Verslayvn cii Mededeeliiir/en , ingezonden vijfde ver-

handeling over hot Electriuck Speetniiii. — Zij \^'ordl

in handen gesteld van de Commissie van redactie.

Gelezen brieven van de PI. H. van rees en van

OORDT, strekkende ter verontschuldiging over het

niet vervullen hunner spreekbeurt op heden. — Aan-

genomen voor berigt, onder aanbeveling voor het

vervolg.

Gelezen brieven ten geleide van boekgeschenken:

1°. van den Minister van Jfenenlaudsche Zaken

('sGravenhage 20 Februarij 1858, N". 139, G« Afd)

;

2°. van den Minister van Binnenlandsche Zaken

('sGravenhage 19 Februarij 1858, X". 111, o«Afd.);

3°. van den Minister van Buitenlandsche Zaken

('sGravenhage 15 Februarij 1858, No.lS); 4°. van

den Heer n. \x. v. haüwenhoff (Utrecht 14 Febr.

1858); 5». van den Heer dozy (Leiden 3* Febr.

1858); Qo. van den Fleer dominico piam Secre-

taris van de Accademia della Scienze dell" Instituto

de Bologna (Bologna 30 Sept. 1857); 7". van den

Heer p. w. turnwall. Secretaris der Philological

Society te Londen (Febr. fi, 1858); 8». van den

Heer o. a. kornhuber, Secretaris van het Verein

fiir Naturwissenschaften te Presburg (Presburg 22

Januarij 1858); 9°. van den Heer w. roser, Direc-

tor der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten

Naturwssenschaftcn (Marburg 20 Januarij 1858). —
Wordt besloten tot schriftelijke dankzegging en tot
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plaatsing der boekgeschenken in de boekerij. W'ordt

tevens besloten, aan het verzoek tot ruiling, tegelijk

met de boekgeschenken door de Secretarissen der Phi-

lological Society te London en der Vereine te Pres-

burg en te J\Iarbiirg ingediend, gehoor te geven en
de Secretaris tot de uitvoering gemagtigd.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken: van de lieeren hooft graaf-
LAND, Secretaris van het Historisch Genootschap te

Utrecht (Utrecht 29 Januarij 185S) en a. vülpien,
Secretaris van de Société de Biologie te Parijs (Parijs

26 September 1S57). — Aangenomen voor berigt.

De Secretaris berigt, van den Heer p. v. d. sterr
(Amsterdam 8 Febr. 1858) ontvangen te hel^ben

Tabellen van waarc/enonen vMterhoogfen , welke hij

der Commissie over de daling van den bodem in

Nederland ter hand stelde.

Wordt gelezen een brief van Mevrouw de Doua-
rière TEMinxcK geb. a. a. smiss.iert (Leiden 30
Januarij 1858), strekkende tot beiigt van het over-

lijden van haren echtgenoot Dr. coenraad jacob
TEjiMiNCK, rustend lid der Koninklijke Akademie
van Wetenschappen. De Secretaris berigt, het leed-

gevoel der Akademie over dit verlies aan jMevrouw
de Douarière tejimi.n'ck schriftelijk kenbaar gemaakt
te hebben.

De vergadering verneemt deze tijding met innig

leedwezen en noodigt haren Secretaris uit, tot het

voordragen van het levensherigt van wijlen den
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Heer 'j'EMMiNt'K, waaraan door hem wordt vuldaiin.

Dit ievensberigt zal, volgens het besluit der jongsle

algemeene vergadering, in het binnen korten tijd nif

te ge\'en Jaarboek der Akndeniic worden opgenomen.

De Heer van rees leest, in eigen naam en in

dien van de H. II. stamkart en buys ballot,

het volgend onlwerp-antwoord aan den Minister van

Koloniën, op den brief Zijner Excellentie ('sGra-

venhage 23 Jan. 1858, Litt. A, X". 34, met drie

bijlagen) in de voorgaande vergadering in hunne han-

den gesteld.

In hare vergadering van oO Jariuarij j.L, werd de Na-

tuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akaderaie van We-
tenschappen vereerd met eene missive van U.H.Ed.Gestr.

d.d. 23 Jauuarij 1858, L». A. W. 34., de voorlichting

der Afdeeling inroepende ten aanzien van het door den

Baron a. von humboldt uitgedrukt verlangen, dat het net

van meteorologische en magnetische waarnemingen, op zijne

voorstellen op een groot gedeelte des aardbols daargesteld,

ook tot Nederlandsch Indië mogt worden uitgestrekt. Deze

missive was vergezeld van drie bijlagen, welke hiernevens

teruggaan.

Met hooge ingenomenheid heeft de Afdeeling deze me-

dedeeling ontvangen, welke bij haar de hoop verlevendigt op

de spoedige vervulling van eenen wensdi, sedert lang door

haar in het belang der wetenschap en voor de eer van het

vaderland gekoesterd. Eeeds in ISéO is, op voordragt van

wijlen den Hoogleeraar w. wekckebach, door de Eerste Klasse

van het toenmalig Koninkhjk Instituut aan het Gouvernement

een voorstel gedaan tot het daarstellen van meteorologische en

magnetische waarnemingen in de Nederlandsche Koloniën. De



( 5 )

druk der topiiiiuüige tijdsomstandigheden heeft verhinderd, dat

op dit voorstel gunstig beschikt Avierd. Door deu Heer wencke-
BAcn is daarop in Maart 1843 een nieuw voorstel gedaan^

om ten minste eenige- magnetische opnemingen met kleine

minder kostbare werktuigen te erlangen, waarin hij er op
wees, hoezeer de eer van Nederland dit eischte; maar ook
deze poging bleef zonder gevolg. Later echter zijn door
de bemoeijingen der Eerste Klasse en de ondersteuning van
het Ministerie van Koloniën meteorologische stations, eersb

op Buitenzorg, daarna ook op andere plaatsen in Neder-
landsch Oost-Indië en op Decima tot stand gebraat, welke,

hoewel door gebrek aan toezigt en onderling verljand vee'

te wenschen overlatende, echter uitkomsten geleverd hebben,
die voor de wetenschap niet onbelangrijk geweest zijn. Waar-
nemingen omtrent de uiting der aardmagneetkracht in onze
bezittingen, zijn tot dusverre achterwege gebleven, en wij

hebben aan vreemden overgelaten, onze kennis dienaan-
gaande uit te breiden, üe Afdeelmg verneemt thans met
vreugde, dat de roepstem van den hooggevierden von hum-
BOLDT, wiens invloed de Engelsche en Russische observa-
toria in het leven riep, ook bij Uwe Escellentie ingang ge-
vonden heeft; dat Nederland eindelijk op eene zijner waar-
dige wijze deel zal nemen aan de grootste wetenschappe-
lijke onderneming, die vroegere of latgre eeuwen kunnen
aanwijzen.

Het is der Afdeeling aangenaam, aan Uwe Excellentie te

kunnen berigten, dat zij zich volkomen kan vereenigen met
de maatregelen tot daarstelling der waarnemingen in Oost-
Indie, door den Hoofddirecteur van het Meteorologisch en
Magnetisch Instituut te Utrecht voorgeslagen en welke ook
m alle hoofdzaken met de aanwijzingen van den Baron
VON nuMBOLDT overceukomeu. (Jintreut enkele punten ver-
oorlooft zich ,1e .Ifdeeling eenc korte toelichting bij te
voen-cn.



Te regt wordt door gemelden Hoofddirecteur de noodza-

kelijklicid aangewezen, dat niet alleen de eerste inrigting

der waarnemingen in Oost-Indië aan een wetenschappelijk

persoon worde opgedragen, maar deze, als Directeur dier

waarnemingen, eeae vaste en blijvende betrekking verkrijge.

Hij toch zal als het ware de ziel moeten zijn der geheele

onderneming. De werkzaamheden, die hem wachten, zijn

veelvuldig. Behalve de voortdurende leiding der waarne-

mingen in hot observatorium op Java, zal hij door brief-

wisseling den ijver der waarnemers op de meteorologische

nevenstatious moeten aanvuren, hen met goeden raad bijstaan,

hunne waarnemingen verzamelen en voor den druk gereed

maken. Het is ook wenschelijk, dat hij van tijd tot tijd

de nevenstatious bezoeke : niet alleen om de instrumenten

te veriliéren, maar ook om tevens zooveel mogelijk mag-

netische opnemingen te doen, welke veel kunnen toebren-

gen tot de naauwkeurige bepaling van den loop der mag-

netische lijnen in onze bezittingen.

De te benoemen Directeur zal zich, vóór zijne afreize naar

Java, voor zijne aanstaande werkzaamheden door een kort

verblijf aan een der magnetische observatoria in Engeland

moeten voorbereiden, tusschen welke de keuze met overleg

van den Generaal sabixe kan geschieden. Dit verblijf, het-

geen slechts weinige weken behoeft te duren, is noodig om

hem practisoh met de instrumenten en methoden van waar-

neming bekend te maken.

In overeenstemming met den Hoofddirecteur van het In-

stituut te Utrecht meent de Afdeeling, dat er geene nood-

wendigheid bestaat om het op te rigten observatorium te

Batavia te vestigen. Misschien zoude Buitenzorg, wegens

zijne gezonder ligging, de voorkeur verdienen. ]^e beslis-

sing hiervan schijnt echter aan den te benoemen Directeur,

na gedane lokale inspectie en onder goedkeuring van het

Huoge Bestuur van Nederlandsrh Oost-Indit', te kunnen
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worden overgelaten. Ook omtrent hel getal en de plaats

der meteorologische stations is het moeijelijk, thans reeds

eene afdoende bepaling vast te stellen. Hoewel in het al-

gemeen het behoud der thans bestaande stations is aan te

ra;den, zal echter de Directeur, op Java aangekomen, beter

over hunne doelmatige verdeeling en over de mogelijkheid

om in het daar aanwezige personeel geschikte waarnemers

te vinden, kunnen oordeelen. Een twnalftal stations aan de

kusten, over Java en de verdere eilanden verspreid, bene-

vens een paar stations op grootere hoogte op Java, schijnen

voor het uitgebreide terrein, door onze bezittingen ingeno-

men, niet te veel.

Eindelijk veroorlooft de Afdeeling zich, aan Uwe Excel-

ïentie in bedenking te ge\'en, om, tot opwekking van den

ijver der waarnemers op de nevenstations, aan elk hunner

eene kleine gratificatie toe te kennen.

De Afdeeling vereenigt zich met dit onüverp-ant-

woord, en besluit dat het den Minister van Koloniën

zal worden toeEcezonden.

De Heer j. van der uoeven leest, in eigen naam
en in dien van den Heer bltjaie, het volgend verslag

voor, op de in hunne handen gestelde Beschrijving

van Paleinbmiff, aangeboden door Dr. schneiter,

Officier van Gezondheid 2® Klasse op het eiland

Timor.

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen lieeft in

onze handen gesteld eene Beschrijving van Palembang, door

Dr. SCHNEITER, Officier van Gezondheid 3". Klasse, aan haar

aangeboden; en zij verlangt ons advies, of deze verhande-

ling voor hare werken geschikt is.

Tot ons leedwezen mogen wij tot ecnn npncmins v,ui
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deze Beschrijving iii de Verliandelingeu der Aiiademie niet

aanraden. Niettegenstaande den ijver en de vlijt des Schrij-

vers, welke lofwaardig zijn, draagt dit ojïstel vele sporen,

dat de kennis der natuurkundige beginselen ontbreekt, die

vereischt wordt om aan dergelijk eene beschrijving eene

wetenschappelijke waarde te geven. Het uitvoerigst ge-

deelte is het eerste hoofdstuk, eene topographie van Palcm-

bang bevattende. Het belangrijkste is hier de beschrijving

eener formatie van den Boven Lamatang, die, volgens den

Schrijver, ten onregte voor bruinkolen zoude gehouden zijn,

maar daarentegen eene steeukolenformatie wezen zoude.

Wat in het tweede gedeelte over klimaat en m,eteoro)o-

gie gezegd is, laten de twee eerst benoemde Rapporteurs

gaarne aau het onderzoek en de beoordeeling van den der-

den Mederapporteur over. Wat over de flora en de die-

reiniereld van Palembang gezegd is, kan niet anders dan

onbeduidend worden genoemd ; terwijl het daarenboven ook

In schraalheid van berigten nog blijken genoeg oplevert

van gemis aan kennis? Wij behoeven slechts te vermel-

den, dat Trochili en een Ailiyator onder de dieren van

Suraatra opgenoemd zijn; zoodat wij aan de vreerade op-

gave, dat op dat eiland de Koala {Lijivrus cinereus) zou

voorkomen, een dier hetgeen tot nog toe alleen in Austra-

lië gevonden is, geen gezag kunnen toekennen. Ook het-

geen over de etlmographio van Palembang gezegd is, kan

op geene wetenschappelijke waarde aanspraak maken.

Het stuk is met eene vreemde band, of liever door on-

derscheidene met het onderwerp niet bekende personen af-

geschreven. De Schrijver verontschuldigt zich daarover in

eene zijn stuk begeleidende missive. Maar al kon ook

bij het drukken het een en ander gemakkelijk verbeterd

worden {vermeerden trachiet b. v. in verweerden) : bij de

eigennamen van plaatsen enz. zou dit moeijelijk zijn, en

de Schrijver had i]i allen geval beter gedaan :cl-f /.iju
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stuk beliourlijk na U'. lezen eii te verbeteren. Wij kunnen

en mogen niet anders aanraden dan tot beleefde terugzen-

ding, juet dankbetuiging aan den Schrijver voor de door

hem genomen moeite. Een uittreksel van het opstel kon

misschien voor de Verslagen en Medednetincjeti der Akade-

mie dienen ; maar zou echter ook dan nog met behoed-

zaamheid moeten \\orden herzien. Het zou ongetwijfeld

beter in Indie zelve onder de oogen des Schrijvers in een

of ander Tijdschrift kunnen Morden gedrukt.

De Heer uuys b.vllot voegt dafiriian het volgende

toe:

Het stuk van Dr. ia. schneiteu over de Topographie

van Palembang, welks beoordeeling ook mij door de Ko-

ninklijke Akademie van Wetenschappen vereerend werd

toevertrouwd, moet ik, even als de beide andere geachte

beoordeelaars, voor de Verhmidelingen der Akademie vol-

strekt afraden : niettegenstaande er vele wetenswaardige za-

ken in vermeld worden, die van den ijver en onderzoekings-

geest van den Schrijver getuigen. Vele onnaauwkeurighe-

den en gemis van waarborgen, dat er geene vergissing of

verwisseling van namen heeft plaats gehad, en zoo ja, waar

die dan te vinden zijn, noodzaken mij daartoe. Ten op-

zigte van de eigenlijke topographie en de mededeelingen

over de fauna en flora van Sumatra's Oostkust vereenig

ik mij dus geheel met liet reeds uitgebragte rapport.

In een onderdeel van dat geschrift, over de klimatologie

handelende, kwamen meer juist bepaalde gegevens voor, na-

melijk maandelijksche en jaarlijksche gemiddelde tempera-

turen van 1845 tot 1853. Ik had gelegenheid die te

vergelijken, voor zoo ver 1851 en 1852 aangaat, met de

waarnemingen van dea Heer Officier van Gezondheid ]
«'"^

Klasse, van leek te Palembang, en heb uit die vergelijking

I
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de overtuiging veri;rcgeii, dat zij met zorg bepaald zijn.

Geregeld is de temperatuur te Lahat door Dr. v. schneitek

0,9 C hooger bepaald dan door den Heer v.vn leer; hetgeen

kan toegeschreven worden dat Lahat nader aan vulcaniscli

terrein en niet in moerassen gelegen is, zoodat daardoor

de. teiüperatuur hooger kan zijn niettegenstaande het hoo-

ger is gelegen; maar het kan ook zijn, dat de thermometer

niet behoorlijk geplaatst was of zelf te hoog wees. Op

verschillende wijzen beproefd, konden deze cijfers, op écne

opgaaf na, den toets doorstaan. De opgaven van de lieer-

sohende winden zijn wel een weinig te algemeen : men zou

ze meer in juiste nunierische verhoudingen willen kennen

;

maar ook deze komen overeen met de aanteekeningen uit

de Journalen van 300 tot 500 schepen aan het Konink-

lijk Nederlandscli Meteorologisch Instituut verzameld. Er

komen verklaringen voor, beweringen en uitdrukkingen, welke

voor het minst vreemd schijnen; maar toch zijn er ook

bijzonderheden vermeld over het aanzien des hemels, de

vorming der wolken en andere verschijnselen, die men on-

gaarne zou zien verloren gaan, vooral daar zij betrekking

hebben op eene plaats, waarvan nu nog zoo goed als niets

openlijk bekend is.

Daarom geloof ik het aan de Akademie als wenschelijk

te mogen voorstellen, dat dit gedeelte van het werk van

Dr. SCHNEITER, dcs noods vergeleken met hetgeen wij van

elders weten, en gezuiverd van enkele min juiste uitdruk-

kingen, waartoe de Schrijver aan de Akademie het regt

geeft, worde opgenomen in de Verslagen en J^lededeelingen.

De vcrgnclering vereenigt zich met de coiiclusiën

der heide vcrslagpii , en beshiit, dat de aangeboden

Topographie van Palembang niet in de werken der

Akademie znl worden opgenomen, maar dat, onder

beleefde dankzegging aan den Schrijver, hem zal
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worden voorgesteld een uittreksel daarvan te doen

opnemen in de Verdayen en Mededeelmffen der Af-

deeling.

Ter vervulling zijner spreekoeurt, deelt de Heer

n. r. VAN UALL 1"= eenige morphologisclie opmer-

kingen mede omtrent de Bloem; 2" eenige aantee-

keningen omtrent de Nederlandsche Flora. Hij licht

een en ander toe met medegebragte voorwerpen en

afbeeldingen, als ook met het oorspronkelijk Hand-

schrift der Flora Lajyjonica van linnaeüs, en biedt

daarover twee verhandelingen aan, ter plaatsing in

de Verslayen en MededeeUnr/en, der Akademie. — Zij

worden in handen gesteld van de Commissie van

redactie.

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

gadering woi'dt gesloten.
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Cia'CIlEKAE.

Seiielnera diJyma persoon, dat is Corcriiopus diJymu.i

SMITH, wordt als eeue twijfelachtige iulaudsche plant opge-

geven in den Frodromus Florac JJalavae 1S50, jj. 29,

Zij was echter reeds iu de Bijdnuje tot de Satuurknndiiji:

Wetenschappen, I (1S26) bl. 14.7— 148, opgegeven, als

zijnde door deu Heer de eeyer gevonden langs paden en

onder heggen te Ubbergeu bij Nijmegen, waar zij, volgens

zijn schrijven, uit geen toevallig nedergeworpen zaad kende

zijn opgekomen. Ik had die jilant echter toen nog niet,

zelf, van die groeiplaats gezien. Thans echter in het bezit

van het Herbarium van dien verdienstelijken kruidkundige,

kan ik zijne opgave allezins bevestigen. De door liem be-

waarde exemplaren toch zijn zeker van die soort en komen

volkomen overeen met exemplaren derzelfde plant, welke ik

uit Frankrijk en België bezit. Daar de plant ook aan de

Elbe bij Altona gevonden wordt en in het westen van

Engeland voorkomt, is er in deze groeiplaats ook niets vreemds

te vinden.

DÜOSERAC'EAi:.

Ihosera loinjifoüa L., dal is Ijf. intcrincdia hayne, is.
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gelijk men weet, eene op onze veenaehtige lieiclevelJeii

zeer algemeene plant. Zoo vond ik haar, onder anderen,

door geheel Drenthe op genoemde grondsoort, tusschen en

met de Drosera rotundifolia L. zeer algemeen verspreid. Op

ééne plaats echter in laatstgenoemd gewest, en wel zeer

digt aan de grenzen van de provincie Groningen, bij Oos-

terbroek (onder Eelde), vond mijn zoon H. van hall, Con-

servator aan 's Eijks Herbarium te Leiden, in den nazomer

van 18j."5, en op dezelfde plaats weder in 1854, een zeer

groot aantal exemplaren van eene tot dusverre niet dan als

zeer tirijfelachtig opgegevene plant *), namelijk:

Drosera arujlka hudson, dat is Dr. longifolia hayne,

van de vorige reeds op het eerste gezigt aanmerkelijk ver-

schillende door meerdere grootte en eene opgerigte, niet aan

den voet uedergebogene en daarna weder oprijzende, bloem-

steng, die tweemaal langer is dan de bladen. De exem-

plaren, welke ik der Akademie hierbij aantoon, zijn van

die groeiplaats van 11 Sept. 1854. In den omtrek groei-

den ook de heide andere inlandsche soorten van dit geslacht,

zoodat zij zeer gemakkelijk te vergelijken en te onderschei-

den waren.

Ik meen de benaming Dr. anglica te moeten behouden,

niettegenstaande vele der nieuwere schrijvers de benaming

van HAYNE, Dr. longifolia. voor deze plant gewoon zijn aan

te nemen. Immers ik houd het daarvoor, dat de plant, welke

LiNNAEUS Dr. longifolia noemde en onder anderen in zijne

Flora Lapponica p. 7 7 vermeldde, als overal in Lapland met

de Dr. rotundifolia vermengd voorkomende, werkelijk de-

zelfde soort is, die ook in Nederland, op gelijksoortige:!

*) In de Handelingen toch der Vereeniaing voor de Nederlandscke

Flora {Letterbode 1847, 2, blz. 212) leest men, dat deze soort waar-

schijnlijk niet bij ons voorkomt en dat wat men daarvoor opgegeven

heeft, waarschijnlijk is Drosera intermedm jiaynë.
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grond, /uo algemeen is, en die door iiayne als Dr. inter-

medla is beschreven. Ik geloof dit vooral ook, omdat

wAULK-NBEiifi, in zijne Flora Lapponica (Beroliui 1812) p.

75, de opgave van linnaeus omtrent zijne Dr, longifoUa

allezins bevestigt en daarenboven de grootere Drosera an-

glica saiiTH vermeldt als eene verscheidenheid daarvan, die

alleen in de meer zuidelijke deelen van Zweden [in austrw

lioribus nostris regionibas) gevonden wordt ^).

CAPRIFOLIACEAE.

h\ de aangehaalde Prodromus Florae Batavae wordt

) Bij het nazien voor deze soort van het oorspronkelijk handschrift

der Flora Lapponica^ door liitnaeus eigenhandig geschreven en door

mij vroeger van de familie bübman overgenomen, viel mijne aan-

dacht op cene bijzonderheid in zijne behandeling van het geslacht

Jujicusy welke ik hierbij wil opgeven, tevens om de aandacht der

Akademie op dat niet onbelangrijk hondschrijl te vestigen. Ik bedoel

de aanduiding, reeds door linnaeus zelven, in dat handschrift van

het red luier door anderen voorgesteld geslacht Luzula. Hij zegt

daaromtrent: ^^Luziola (aliis Luzula) nomen plantarum supervacaneum

„ac relictum, olim in hoc genere usurpatum: (herba Luziola vulgo)

„ dictnm genus ob diversani faciem et fructificationem

„DiLL app. 166."

Tot dit genus brengt hij Luzula campestris L. spicata^ L. spadicea^

L. pallescens en L. pilosa der nieuweren, welke ook door alle kruid-

kundigen thans, onder den naam Luzula^ van het geslacht Juncus

worden afgescheiden.

Alhoewel nu de aangehaalde woorden uit het handschrift van

LINNAEUS niet in zijne gedrukte Flora Lapponica (Amst, 1737) zijn

overgenomen, blijkt hieruit evenwel, dat linnaeus reeds toen de ge-

grondheid der afscheiding van het geslacht Luzula van Juncus had
ingezien, op soortgelijke wijze als decandolle in 1815 in het Derde
Deel zijner Flora Fran^aise (p. 158), sprekende van de soorten van

Luzula, dit doet met de volgende woorden: „//Cs anciens botanistes, et

J. BAtJHiN en particulier, les désignoient soua Ie nom de gramen luzulae.

I/o'u fai Ie nojn générique de Luzula . .
.'*

In genoemd handschrift van linnaeus zijn eenige Zweedsche woor-
den tusschengevoegd, welke mij niet helder zijn en welke ik daarom
niet lieb overgenomen.
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op bl. 107 van Sambucus Ebulus L. slechts éi;ne groei-

plaats, bij Nijmegen, opgegeven, en gevraagd of die plant

werkelijk zoo algemeen is, als men dit uit de, vooral door

TE GORTEE, opgegevenc groeiplaatsen zoude moeten op-

maken ?

Ik antwoord, dat het mogelijk is, dat de plant sedert

DE GOETERS tijd hier te lande minder overvloedig geworden

is, maar dat er toch, naar mijn inzien, geene reden is, om

de opgaven van de coeter in dit opzigt te wantrouwen;

aangezien deze plant van de andere inlandsche soort van

Sambucus, S. nigra, zeer gemakkelijk en duidelijk is te

onderscheiden, en ik zelf vóór vele jaren, in Augustus 1828

(en dus na de uitgave mijner Flora Belgii Septentrionalis),

op een der door de gorter vermelde groeiplaatsen, bij Wijk

te Duurstede, de Sambucus Ebulus gevonden heb en nog

in mijn Herbarium bewaar. Dr. J. wttewaall zond mij

reeds vóór geruiraen tijd een exemplaar van den Waaldijk

bij Nijmegen, dat ook met de door de gorter vermelde

groeiplaatsen „ tusschen Gend en Bemmel ; te Ochten en

(/ Ommeren en aan den dijk tusschen Lienden en Kesteren

if in de Betuwe" vrij wel overeenkomt. De Heer dorn-

SEIFFEN vond, gelijk hij mij berigtte, dezelfde soort achter

de kerk te Beusekom; dus ook al weder niet ver van Wijk

te Duurstede en Asch bij Buren, Leerdam en Heukelum^

welke groeiplaatsen door de gorter vermeld zijn. Ook be-

zit ik fraaije exemplaren uit het Herbarium van de beyee

bij Nijmegen gevonden.

GENTIANACEAE.

Ten aanzien van eene zeer zeldzame plant, behoorende

tot de Genlianaceae, ben ik mede in staat gesteld, de ge-

grondheid der opgaven van de gorter te bevestigen. Deze

toch had, in zijne Flora VII Provinciarum Belgii, de
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Clilora jievfoiuila L. opgegeven, ;ils grücijeude üiutn'ut

Brielle n\i up ytiialdiiiu buiten 's Ilage. EluuiAUT, die,

zoo als men weet, eciie reis door Nederland gedaan heeft,

had medegedeeld [Beitriige V, p. 47), dat de gouteii zich

vergist had en dat die zoogenaamde CIdora iicrfoUala van

DE üOUTER niets anders -nas dan Saponaria Vaccaria L.

Het was alleen op dien grond, gelijk ik heb opgeteekend

in de Flora Belgii Sept. I, p. 3-1.0—:iH, dat ik Sa-

ponaria Vaccaria onder de inlandsche gewassen heb opge-

nomen.

Aangenaam was het mij danrom, van een mij'ner vroegere

leerlingen, Dr. o. van hennekeleü, thans te Middelburg, de

echte CIdora perfoliatu L. te ontvangen, en wel verzameld juist

uit de nabijheid der stad Brielle, alhoewel maar ojj ééne plaats,

doch daar in menigte groeijend, namelijk op het weinig

bekende yroene strand tusschen Rockanje en Oostvoorne.

Hij voegt er bij, dat hij in de meeste exemplaren, welke

hij van deze zeer kennelijke plant vond, 8 bloembladen en

8 raeeldraden, maar in verscheidene niet meer dan 7 vond,

en dat de bloem zich na den middag steeds sluit. Hij vond

ze aldaar bloeijende in September 1854, en de gezondene

exemplaren laten geen den minsten twijfel omtrent de

echtheid dezer soort over. Men behoort alzoo Sapona-

ria Vaccaria niet langer als inlandsch aan te nemen, maar

wel CIdora perfoliata, op het gezag van de gorter, door

latere waarnemingen bevestigd *).

SALICACEAE, [SaUcincae).

T)e welbekende Laurierwilg [Salix penlandra L.) waar-

, *) Het inlandsche dezer Clilora is wel vermeld in de Lelteriode 1S55,

blz. 288, manr zonder dat de naam van den vinder daarbij was op-
gejTcven.
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vaii nog slechts eene eukele groeiplaats in Nederland be-

kend was en die in de Prodromus Florae Balanae bl.

245 als //Aangeplant?" wordt opgegeven, is, naar miju

inzien, eene goede inlandsclie soort, op vochtige zandgron-

den, ontwijfelbaar in het wild, bepaaldelijk in Drenthe en

het aangrenzend deel van üroiiingen, voorkomend. Ik vond

haar tusschen Uffelte eu Dieverderbrug, en digt bij Die-

verderbrug zelf in Drenthe, en aan de Drentsche Punt bij

Groningen; terwijl zij mij later door Dr. J. a. w. porr, in

zeer duidelijke exemplaren van Onstwedde in de provincie

Groningen is toegezonden.

X.iJACEAE.

Najas major uoth is 184>.S en iu 1849 gevonden in

de rivier de Eeest bij Meppel, en mij van daar toegezon-

den door Dr. a. vos houwink te Meppel, die, geloof ik,

als de eerste vinder dezer soort in ons vaderland moet be-

schouwd worden.

OIICHIDEAE.

De zeldzame Malaxis paludosa s\v. is het eerst in ons

vaderland gevonden door a. de bever, gelijk reeds in

mijne Flora Bdgii Sept. I, bl. 631 (Amst. ISiJö) op-

gegeven is. In het Herbarium van de beyee staat, bij

de daar gevondene exemplaren, met zijne eigene hand bij-

geschreven // langs een uitgeveenden waterpoel achter den

Bouwhof de Drieoourt in de Wychensche heide met en tus-

schen Andromeda polifolia." Stellige exemplaren dier zelfde

soort bezit ik van Scheemda in de provincie Groningen,

(Zie Flora Belgii Sept. I, 3, bl. 853); uit de veenen

van Achttienhoven bij Utrecht, gevonden door den Heer

p. M. E. GEVEKS DEYNOOT, en uit het witte veen te Haren

TERSL. EN MEDED. XÏT>. NATDURK. DEEL VIII. 2
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bij Grüniugeu, de laatste gcvüiidcii Jour de Hccrc.ii s. k.

STiiATiN(ai en \v. kent.

LILIACEAE.

FrüiUaria Meleagris L. zag ik in menigte in lage veen-

achtige graslanden bij Haren in de provincie Groningen,

niet ver van den Horensclieu dijk.

Lüium croccum CHAix en iiEiciiENBACU {Ie. 996 1) dat

is Lüium bulhiferum p croceuni PEiisouN, is in de laatste

jaren in overgroote menigte gevonden in de essett (blijvende

roggevelden) van Drenthe en het zuidoostelijk gedeelte

(Westerwoldel van de provincie Groningen. De Heer g. a.

YENEMA zond mij daarvan exemplaren, gevonden te Oust-

wedde (in Westerwolde) ; de Heeren Studenten s. e. strati>'gh

en H. DE VElES iiEiLiNGH van bij Gieten (Drenthe). Ik

zelf zag die op 12 Julij 1853 in groote menigte bloeijend

op de es te Zuidlaren (Drenthe), vooral tusschen de wiu-

terrogge, maar voor een gedeelte ook tusschen de zomer-

rogge. De hoeveelheid daarvan was zoo aanzienlijk, dat

enkele deelen dier roggevelden op eenen afstand er geheel

oranje-rood van uitzagen, even als men wel eens de tarwe-

velden (bij Utrecht enz.) rood van de klaprozen (Papaver

Rlioeas L.) zien kan.

In de Letterbode van 1854, bl. 253 wordt gemeld,

dat men bollen van eene leliesoort bij Assen, Ootmarsum

en Zuidlaren gevonden heeft. Dit is buiten twijfel de

hierboven genoemde Lüium croceum of de gewone oranje-

lelie onzer tuinen.

JÜNCACEAE.

Juncus fili/ormts L. is mij toegezonden in zeer duide-

lijke exemplaren, van tusschen Veele en Wedde in de

provincie Groningen, gevonden dooï Dr. j. a. w. pott.
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GRAMIKEAE.

Bromus erectus hüdson, eene plant, welke in Engeland,

Duitscliland, Frankrijk, België, Luxemburg en bij Maas-

tricht groeit, was tot dusverre nog niet in onze Noorde-

lijke gewesten gezien, tot zij mij onlangs werd gegeven

door den Heer s. e. stratingh Med. Cand. te Groningen,

die haar in Junij 1857 op den Reitdijk bij Groningen ge-

vonden had; waaromtrent hij de volgende bijzonderheden

opteekent: „Omstreeks 1840 is een gedeelte van den Eeit-

dijk digt bij Groningen verbreed en opgehoogd met ballast,

door Engelsche schepen medegebragt. De stukken krijt

aan de oppervlakte van den dijk en de schraalheid van het

gras aldaar toonen dit duidelijk aan. Op deze geheele

lengte' groeit, waarschijnlijk reeds sedert dat jaar 1840,

zeer weUg de genoemde Bromus erectus ; doch schijnt daar

vroeger aan de aandacht ontsnapt te zijn."



MOBPHOLOGISCHE OPMERKING EN

P E BLOEM;

II. «'. VA\' IIAI.I..

Het is algemeen en, naar ik geloof, met regt aangeno-

men, dat al (Ie verschillende deelen der blueni, uit ge-

metamorphoseerde bladen ontstaan zijn, niet uitzondering

van de as of middelspil, die, voor verre het grootste ge-

deelte, als een verleugsel van den tak, als zija laatst inter-

nodium (of internodia) te beschouwen is, en met uitzondering

van de ovula, die men weder met de bij het blad ge-

plaatste knoppen zoude kunnen vergelijken. Doch ook de

as of middelspil der bloem is slechts voor het grootste ge-

deelte of in de meeste gevallen als een verlengsel van den

tak te beschouwen; want de vruchtstoel, of het gynopho-

rum, in dit geval door sommigen als podogi/nivm onder-

scheiden, is dikwijls aan te merken als een zamengroeisel

der bladsteelen van de Jolia carpellaria.

De erkenning van den bladaehtigen aard, om mij zoo

uit te drukken, van deze en andere deelen der plant, ligt

ook reeds opgesloten in de benamingen, welke men in

onze taal voor hen bezigt, en op welker vaststelling de

leer der gedaantewisseling van de bladen, zoo als die door
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GOETHE *), maar vooral door decandolle en vele Fran-

sche en andere organograpliische schrijvers is voorgedragen;

voorzeker geen invloed gehad' heeft.

Men spreekt van steunhladen (stipulae), bloeibladen [fo-

lia floralia), schulbladen [bracteae), kelkbladen [sepala),

bloembladen [petala], aan alle welke woorden het woord

blad ten grondslag ligt, dat weder met plaat en andere

woorden in de beteekenis van een dun, vlak, breed deel

in verband schijnt te staan.

A'^olgens J. geimm t)j is het woord blad ook reeds taal-

kundig verwant aan de woorden bloeijen en bloem.

Wanneer wij dan iiu de verschillende reeksen van dee-

len, waaruit de bloem bestaat, de zoogenaamde verlicilli

florales, met bladen vergelijken, zoo kunnen wij die ver-

gelijking èn in de aanhechting op den tak of op zijne

voortzetting, de as der bloem, èn in de nervuur, èn in de

beharing, èn in vele gevallen in de gedaante, èn in de

betrekkelijke plaatsing der deelen, op eene vrij duidelijke

wijze voortzetten.

Even als de bladen dikwijls in eene uitgerekte schroef-

lijn geplaatst zijn (folia sparsa), zoo zijn de deelen der

bloem geplaatst in eene verkorte schroeflijn, die hierdoor

een krans schijnt. Even als de bladen, bij Pandanus,

Dracaena en andere dikwijls, vele bijeen, in eene schroeflijn

geplaatst zijn (folia spiralia), zoo ziet men ditzelfde bij de

talrijke meeldraden der Nijmphaea enz. en bij de vrucht-

beginsels van Ranunculus, Anemone, enz.

De betrekkelijke stand der kelkbladen, bloembladen enz:

is oorspronkelijk ver-wisselend [alterneerend), dat is, dat

een hooger geplaatst deel steeds geplaatst is boven de

*) J. w. TON GOETHE, Versucli die Metamorpho^e der Pflanzen zii ef-

klSren. Gotha 1790.

t) 2ie .MOHL viid schlechtesdal, Boiaitische ZcUv.mj 1S53, p. 419.

)
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opeiiL' ruimte tiisschwi üvc-e lager gcpkialsU^ dceleii van

eeii vorigen krans. Even zoo zal men bij kransvorinende

gewone bladen, duidelijk b. v. bij Nerium Oleander L.,

zien, dat de bladen van eenen krans steeds met die van

den vorigen en van den volgenden verwisselen.

In het voorbijgaan merk ik hierbij op, dat die verwis-

seling ook plaats heeft bij kransvormende takken, duidelijk

b. V. bij vele soorten van Araucuria, met geringe afwij-

kingen, die natuurlijk moeten ontstaan, wanneer, zoo als

aoratijds gebeurt, een vijftakkige krans een viertakkigen oi)-

volgt of andere zoodanige veranderingen in het getal der

takken voorkomen; maar ook dan nog ziet men de ver-

wisseling dier takken nog zooveel mogelijk plaats heb-

ken, en ziet men bijna nooit een tak — en even zoo een

blad — vlak boven een anderen tak of een ander blad

geplaatst. Dat zoodanige verwisselende plaatsing der dea-

len . voor al hunne verrigtingen van veel nut is, wijl

daardoor elk deel meer onbelemmerd do heilzame werking

van lucht, licht en andere uitwendige invloeden kan ge-

nieten, is in het oog vallend en behoeft niet nader aange-

wezen te worden.

Bij de bloemen is de stand van eeuig deel vlak boven

een audet deel, b. v. een bloemblad vlak boven een kelk-

blad, zeldzaam, maar komt toch oneindig meer voor dan

bij de bladen. Men ziet het bij de JJerlicrulaceae en

enkele andere familiën, bij welke dit gemis van verwisse-

ling der deelen met regt als een hoofdkemnerk dier na-

tuurlijke plantenafdeelingen beschouwd \\urdt.

De roden nu, waarom dat gemis \an verwisseling Ijij

de bloemen algemeener is dan bij de bladen, is, naar mijn

inzien, daarin gelegen, dat de bloeradeelen gemetamorpho-

seerdo bladen zijn, maar door deze metamorphose fijner

geworden, teederder, kleiner en voor een gedeelte geabor-

teerd. Voorbeelden, dat kransen van gewone bladeu abor-
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teeren, zijn zeldzaam — ik kan mij althans daarvan op

het oogenblik geen voorbeeld herinneren — ; maar bij de

bloemdeelen komt het menigmaal voor, dat eene geheele

reeks van deelen, een gaasche verticillus floralis, geheel

of bijna geheel verdwenen is, waardoor dan van zelf het

geregeld alterneeren der verschillende kransen onmogelijk

wordt.

Ten aanzien van de inplanting der deelen ia het alge-

meen bekend, dat, even als men de bladen zeer dikwijls in

een bladsteel {petiolus) en eeaen boord of schijf (lamina

of limbus) kan verdeelen, men even zoo de bloembla-

den dikwijls kan verdeelen in een steelgedeelte, het na-

geltje of de imguis, b. v. Diantlius, en een vrij, uitgespreid

gedeelte, boord of schijf; even zoo de meeldraden, welker

pamentum den bladsteel, de anthera de bladsohijf verte-

genwoordigt; zelfs in de folia carpellaria kan men, zoo

als wij straks zagen, de bladsc/ui/ in den wand der ovaria,

den h\a,dsteel in het podoift/nium herkennen.

Maar, welke is nu de oorzaak, dat de kelkhlaAen (sepala)

ïoo ver ik mij althans herinner of in alle afbeeldingen,

die mij voor oogeu gekomen zijn, gezien heb, nooit ge-

iteeld zijn? Waarom ontbreekt bij dit veranderd hlad de

steel ten allen tijde ?

Ik meen mij dit op deze wijze (c moeten verklaren.-

Vroeger *) heb ik reeds getracht aan te toonen, dat van

bladeren en daarmede vergelijkbare deelen de topeinden

altoos het eerst gevormd worden, en dat de bijgroeijiug van den

voet veelal eerst later plaats heeft. Zoo ziet men in den

knop van een RJtododendron maximum, midden in den

winter, de aniherae bijna geheel gevormd, maar van deyi-

lantenta nog slechts een tlaauw s]joür. Zoo in vele an--

*) Tijüsch'iJÏ voor de Wis- en Naiuurhundige We/.cnschappen, uitge-

geven, door het Koninklijk NerlcrL Instituut I. (I?17J lil. 88—90.
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dere bloemen. De toiipeii vaTi de bloembladen en andci-e

deelen hebben reeds hun eigenaardigen vorm, terwijl de voet

dier deelen nog weinig ontwikkeld is.

Bij Cobaea scandens b. v. *) is de kelk in den bloem-

knop, de geopende bloem, en, waar zij om de vnicht is lilijven

zitten, steeds even groot : maar de bloemkrooii [coroUa) eerst

meer dan tweemaal kleiner, later tweemaal grooter dan de

kelk; van de mceldraden (stamina) zijn de helmknopjes (a/i-

tlierae) reeds in den bloemknop in humie volkqmene grootte;

maar de helmdraden (filamenia) aan hunnen voet dan nog

bijkans onzigtbaar; van den stamper [pistülam) is het vrucht-

beginsel [ovariuyn) reeds bijna geheel gevormd, in den bloem-

knop te gelijk met den stempel (stigma) aanwezig: maar

het stijltje [stylus) dan nog korter dan het vrnchtbeginsel,

terwijl het later wel zes maal langer wordt.

Wanneer nu de top gevormd is, kan het bijgi'oeijen van

het meer naar den voet van elk deel toe geplaatst ge-

deelte, doorgaans ongestoord geschieden bij den stamper, de

meeldraden en de bloembladen, omdat deze door den kelk

beschut, en dus week en voor verandering vatbaar zijn;

maar, daar de kelk zelf in de meeste gevallen geheel on-

bedekt is, zal zijn nog niet geheel gevormd benedendeel,

dat anders eene soort van bladsteel zonde hebben knnnen

worden, zich niet verder kunnen ontwikkelen, omdat het

door de werking van uitwendige invloeden te ras stijf en

van buiten droog wordt en onvatbaar voor verdere ontwik-

keling, die bij den kelk doorgaans alleen aan het vrij blij-

vend topeinde geschiedt. Om dezelfde reden ziet men ook

nooit de schubben der gewone bladknoppen — zijnde ver-

anderde bladen of steunbladen — van eenen steel voorzien.

Die aan de lucht blootgestelde oppervlakte toch der schub-

ben wordt te vroeg stijf en droog, om ook haar beneden-

*) Zie de liier nchlev geplaatste afhceldini:.
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deel, den steel, zoo dal er in. beginsel aanwezig mogt zijn,

tot ontwikkeling te brengen. Bij den gewonen Syring

(Syringa vulyaris) b. v., waar die schubben ontwijfelbaar

veranderde gewone bladen zijn, ziet men alle de aan de

lucht blootgestelde deelen dier schubben bruin van kleur

en verdroogd, en, als in het voorjaar die knoppen zich be-

ginnen te openen, groeijen de buitenste knopschubben niet meer

aan, als zijnde daartoe te droog en te stijf, maar wel de

binnenste, omdat hun benedendeel week en voor verdere ont-

wikkeling vatbaar gebleven is. Men ziet deze laatste schub-

ben zich dan ook verlengen, met den top, die vroeger aan

de buitenlucht blootgesteld was, bruin en verdroogd, maar

van onderen, het bedekt gedeelte, gi'oen en frisch. De nog

meer binnenwaarts (of wat op hetzelfde nederkomt, boven-

waarts) geplaatste schubben ziju door de bedekking der bui-

tenste geheel frisch gebleven, verlengen zich meer, en de

allerbinnenste gaan geheel in gewone, gesteelde bladen over.

Op gelijksoortige wijze heeft dit bij vele andere gewassen

plaats — en de bladknop (gemma) is in dat opzigt zeer

goed met den bloemknop (alabasirum) te vergelijken.

^Vannee^ er eene uitzondering mogt worden gevonden op

den hierboven opgegeven regel, en er eene plant bestond

met (jes/eelde kelkbladen, zoude dat waarschijnlijk eene zoo-

danige zijn, waarbij de kelkbladen door daar om heen ge-

plaatste schutbladen [hraoteae] of andere beschutting geheel

en al bedekt waren.

De grondvorm {type) der bloem, is de regelmatige, met

al hare kransen behoorlijk ontwikkeld. Bekend is het ech-

ter, dat daan'an vele afwijkingen plaats hebben, doch 7.66,

(hxt ook in eene schijnbaar onregelmatige bloem de regel-

matige grondvorm nog kan worden nagespoord, of, in som-

mige misvormingen, weder als op nieuw te voorschijn treedt.
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ïot, ilieu gtregelJeu grondvorm behuurt ook de aanwe-

zigheid èn van meeldraden [slamina), l-n van stampers [pin-

üLla), zoodat, als een van beide ontbreken, dit slechts door

misdraging (abortus) geschiedt.

Dit blijkt ouder andereu daaruit, dat men in vele man-

nelijke bloemen bcgiuseleu (radimenta) van stampers, en in

vele vrouwelijke bloemen beginselen van meeldraden ziet.

Bij vele schrijvers is dit aangeteekend, en duidelijk onder

anderen afgebeeld door den Hoogl. blüme bij het geslacht

Modeeca in de liumplda I, tab. 48—50.

Bij Lycknis sylvestris scukvhh (L. diurna sibthoei")

ziet men met het bloote oog 10 beginselen van meeldraden

rondom den stamper der vrouwelijke bloem, en 1 beginsel

van een stamper midden tusschen de 10 naeeldraden van

de mannelijke bloem. Zoo ook bij Lyi:hnis clioica \\. (L.

vespertina sicthoiip). Iets diergelijks zal «aarschijnlijk bij

vele mannelijke of vrouwelijke bloemen gezien worden, vooral

uit geslachten, w-aarvan de soorten anders gewoonlijk twee-

slachtig zijn, gelijk bij llume.i; acelosd L. in het anders

hermaphrodite geslacht Jiumeu;.

Onder bijzondere omstandigheden kunnen do beginselen

of van meeldraden of van stampers zich ontwikkelen, waar-

door een flos unisexuaiis verandert in een fios hermapliro-

ditus. Hiertoe heeft betrekking de volgende, naar het mij

voorkomt, niet onbelangrijke waarneming.

Op den T'i^" Junij 185-1 vond ik tusschen Groningen en

Haren op vele mannelijke bloemen van Lychnis st/lvestris

de Uiedo aiU/ieraruin D.C. *) in menigte, zoodat deze

anlherae bijna geheel vernietigd waren. Hierdoor scheen

de groeikracht meer op het pistillum te zijn overgegaan.

Althans het daar aanw'ezig beginsel \an een pistillum was

in deie bloemen ontwikkeld ruiin ter helft der "rootte, die

*) "/Ac DECANDOJ,T.L Flora Fnuirniss V, p.
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het gewoonlijk in de, bloeijeiide plaut bereikt en was met

zijne 5 stijltjes zeer duidelijk zigtbaar.

Later heeft mijn zoon h. van hall, Conservator aaii

's Rijks Herbarium te Leiden, op Lyc/mis dioica W. (L.

vespert'ma sibthoep) hetzelfde gezien iu de duinen bij

's Gravenhagc, 23 Julij 1851.

Met deze mogelijke en werkelijk uu en dan plaats heb-

bende ontwikkeling dier beginselen in florea unisexuales

staat iu verband de zoo dikwerf waargenomeue verandering

van mannelijke of vrouwelijke in tweeslachtige bloemen, waar-

van vele schrijvers voorbeelden aanhalen, en onder anderen

sCHNizLEiN dit, bij den Beuk, zeer duidelijk afgebeeld heeft

in MOHL und SCHLECHTEKDAL, Bot. Zeilung 1S50, p. 715,

tab. VIII, tig. 1. Bij de iVa/s is het een gewoon verschijnsel,

dat er zich zaden vormen in de, anders mannelijke, bloei-

pluim aan den top der plaut. Omgekeerd, heeft de Hoogl.

G. VEOLIK, in het 'Tijdsalirifl voor Wia- en Nat. Weienschappen

van het Kon. Ned. /?(s«üuuiIV (I.S51), bl. 197—303, eene be-

schrijving en afbeelding gegeven van eene vrouwelijke, doch

van boven mannelijke bloemaar dciMaïs. Volgens schwaetz

ontwikkelen zich bij de komkommer de beginselen van meel-

dradeu in de vrouwelijke bloemen, wanneer de mannelijke

bloemen in die plant worden weggesneden. Bij vele eenhuizige

en tweehuizige planten ziet men soms tweeslachtige bloemen

tusschen de alleen mannelijke of alleen vrouwelijke ontstaan *).

De ontwikkeling dier rudimentaire organen is de geheele

oorsprong der zoogenaamde polygamische planten, waarin

men namelijk tweeslachtige bloemen en mannelijke en vrou-

welijke op denzelfden stam ziet. Duidelijk vooral is dit

bij de soorten van Eschdoorn (Acer) f).

*) Zie mijn Handhodc der Jü-iu'dhmde, Croningeu 1846, bl. 87 en

t:no— 201, en de daar aangehaalde seln-ijvcrri.

f) Zie nicuARD, Nouvc'iu.^ clements de. U'jUtui'jtic, 7^ éd, Paris 1846,

11. 823, il-, 430.
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Bij dil. alles zal men, in navolging van link (El. Pldl.

Bol. ed. 3. 11, p. 234), onderscheid moeten maken tus-

sclien eene ware diclinia, zooals bij Querous, Beluia enz.

waarbij de mannelijke bloem een audtren bouw vertoont

dan de vrouwelijke, en eene valsclte diclinia, zooals bij de

meeste Grassen, Palmen, Acer, Lyclinis enz., waarbij de

vrouwelijke bloem in het algemeen denzelfden bouw heeft

als de mannelijke. Bij de laatste zal de verwisseling der

geslachten veel vaker voorkomen dan bij de eerste, in welke

zij echter niet geheel ontbreekt, zooals bij Fagiis enz. aan-

getoond is.

Die geslachtsveranderingeu in de bloem kunnen echter

ook nog eene andere oorzaak hebben : de geheele verandering

namelijk van meeldraden in stampers eu van stampers in

meeldraden *). Uecandoile {Organograpliie pi. 39, fig. 3J
heeft het eerst eene afbeelding gegeven van Papaver sotti-

niferum, waarin een der om den stamper staande meeldra-

den in een stamper veranderd was. Goeppert verhaalt, dat

hij in 1832 te Weenen aan de daar verzamelde vereeni-

ging Natuuronderzoekers een exemplaar van een maankop

heeft laten zien, waaraan alle meeldraden in zaaddoozen van

meerdere of mindere volkomenheid veranderd waren, en dat

deze en enkele andere aanverwante misvormingen door een

zijner leerlingen bekend gemaakt en afgebeeld zijn f) ; dat

hij echter in 1849 in de nabijheid van Breslau een geheel

veld met op die wijze gevormde maankoppen gezien heeft,

zoodat er soms 50—60 zoodanige uit meeldraden gevormde

zaaddoozen rondom de grootere middelste zaaddoos stonden,

ja, dat niet alleen in de hoofdzaaddoos, maar ook m vele

zijdelingsche, volkomen rijpe zaden gevonden iverden. Hij

*) Zie mijn aaiifjeliaald Handhnck lil. 87.

t) l>r. IIAMBUIIGEK, Syiiibohie 'jwit^dam ad duvlrüinm de jdaiifannii

tumorphosi. Wi-atislaviae 184i.
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heeft van die zaden uitgezaaid, en gezien dat die zonder-

linge misvorming van Papaver officinale gjielin, zooals

hij de soort noemt, ook door zaad zich voortplant *) ;
ge-

lijk zij dan ook tlians in onze plantentuineu wel aange-

troffen wordt.

Het vreemde, in den eersten oogopslag, van deze vol-

slagene verandering van mannelijke in vrouwelijke deelen

en omgekeerd {welk laatste echter zeldzamer is), vervalt

voor een groot gedeelte als m^n nagaat, dat èn de manne-

lijke èn de vrouwelijke deelen der bloem, beide veranderde

bladen zijn, en dat die verandering dus weinig meer ver-

wondering kan baren dan de zoo algeraeene overgang van

meeldraden in bloembladen bij de zoogenaamde dubbele

bloemen. Eenige schrijvers, zooals setibert {Populare Bo-

tanik, 3« Ausg. 1855, p. 45) spreken dan ook van de

meeldraden onder den naam van meelbladen [Staubgefasse

oder StaubblaUer), en van den stamper onder den naam van

vruchtbladen (FruchtbUiter), in welke volslagene naamsver-

andering ik echter geen nut zie.

VERKLARING DER AFBEELDINGEN.

Alle volgende afbeeldingen zijn van Cohaea scandens,

geteekend in Oetober 1834.; in natuurlijke grootte.

Fig. 1.

De bloemknop (alabastrum) van buiten gevormd uit 5

zeer digt op elkander aangedrukte kelkbladen {sepala) van

eene zeegroenachtige kleur en van ongeveer dezelfde grootte

als later in de geopende bloem en tijdens de rijping der

vrucht (fig. 8).

*) Zie MOHL und schlechtksd.vl, Bol. Zdtung 1850 p. 514 en 664.
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Dezelfde IjlüCiiiknop, wïiiirvau 2 kelkbhiileii w eggenoincil

zijn; üoodat men zieu kan de nog (groene (in de afbeeldin;^

donkere) éénbladige, van boven 5-lobbige bloenikroon (co-

roLla), welke op dat tijdstip kleiner is dan de kelk en Z(!lfs

kleiner dan de daarboven uitstekende meeldraden.

Fig. 3.

De stamper [pislillum), de meeldraden [stamina) en het

lionigbakje (nectarium) uit denzelfden bloemknop. De helm-

knopjes [antherae] hebben reeds hunne natuurlijke grootte;

de lielmiJraden [filamenla) zijn nog bijkans onzigtbaar.

Het vnichtbetjinsd {ovariam) is bijna geheel gevormd, maar

het stijltje (stijlus) nog zeer kort.

Fig. 4.

Een meeldraad aan de binnenzijde gezien.

Fig. 5.

De bloem bijna geopend; de bloemkroon reeds veel

grooter, maar nog groen ; de helmdradeu en het stijltje zoo

gegroeid, dat de stempel (stiijma) nog een weinig lager

dan de helmknopjes blijft. De haren aau den voet der

meeldraden vervullen de geheele holte rondom het vrucht

-

beginsel.

De kleurveranilering begint in de helmknopjes, die vroe-

ger geel waren.

Als de bloem geheel geopend is, is de kleur der bloem-

kroon eerst geelaehtig-groen, later bleek-paarseh.

Fig. 6.

De bloem geheel geopend ; de helradraden /.eer lang

;

het stuifmeel uitgestort ; het stijltje lang, maar toch iets

korter dan de helnidvaden ; het honigbakje veel honig af-

scheidend.
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Fig. 7.

De bloera reeds lang geopend; de kleur der bloeinkroon

donker-paarsch ; de helmdraden slap; het stijltje lang, lan-

ger dan de bloemkroon en van boven in een driedeeligeu

stempel uitloopend; het honigbakje vergroot, maar geen ho-

nig meer afscheidend.

Fig. 8.

De hangende vrucht, bijna rijpi, van den blijvenden kelk

omgeven.
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V.

HET EI,ECTKISCH SPECTttüM IN KOOL-WATEUSTOI'GAZ EX KOOI,-

ZUUa EN IN DAMÏEN VAN VLUGGE OLIËN.

1. Op het Verein Deulscher Nalurforscher, dat voor

eenigeii tijd te Bonn werd gehouden, maakten de luchtle-

dige buizen voor de proeven met den toestel vau ehdm-

KOEW', welke door geissler waren gemaakt, een bijzonde-

ren opgang. Door tussclienkomst van den Heer kipp heb

ik vier vau de bedoelde buizi.ni van den Heer geissler

ontvangen. Zij hebben verschillende vormen en zijn onge-

veer % h, %\ decimeter lang; aan de uiteinden zijn zij met

ingesmolten platiiia-draden voorzien, en het schijnt dat zij

eene of andere vhigtige zelfstandigheid inhouden en met de

blaaspijp zijn toegesmolteu. Zoo als zij dus worden afgele-

verd, bevatten zij een spoor eener vlugtige zelfstaudigheid

eu een gering spoor misschien ook van dam]5kringslucht.

Het licht van den negatieven draad was in allen, zoo-

dra de geïnduceerde stroom doorging, meer of minder

blaauw, even als in verdunde dampkringslucht; maar de

positieve pluim was iu twee daarvan rood, en ging gedu-

rende de proef langzamerhand in een rosachtig-rood over;

in de beide anderen is zij groen, iu de eene vrij groen,
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en ia de andere meer witaohtig. De bekende lagen ver-

toonen zij allen; maar deze zijn in de beide groenen veel

fijner dan in de roodeu. Overigens berust het eigenaardige

dezer buizen in bolvormige verwijdingen en enge vernaau-

wingen, waardoor het effect bijzonder wordt verhoogd.

2. In afwachting der chlorureta van de meer zeldzame

alkaliën en aarden, die ik besteld heb, heb ik mij door

het raadselachtige vooral in de kleur tot een nieuw onder-

zoek of liever tot terugkeer tot een vroeger onderzoek la-

ten verleiden; en ik wil de uitkomsten hiervan aan de

Akademie mededeelen, in het vertrouwen, dat elk nieuw on-

derzoek op een nieuw terrein haar niet geheel onwelkom

zal zijn. Vooreerst heb ik in de beide buizen met rosach-

tige pluim de ribbetjes van de oranje en roode banden op-

gezocht, die ik in verdunde darapkringslucht, bij mijne vroe-

gere onderzoekingen, in het spectrum van de positieve pluim

in die banden vond. Geholpen door de geringe dikte van

het glas dezer buizen en de sterke contractie, die zij over

eene grootere uitgestrektheid hadden verkregen, vond ik

die ribbetjes al terstond terug, op den oranjeband acht in

getal. Hier stond de sleuf van den goniometer niet meer

tegenover een lichtend punt, en kon dus niet meer aan

eene eigenlijke interferentie worden gedacht; de uitgestrekt-

heid daarenboven, waarvan het licht op de sleuf viel, was

minstens een halven centimeter breed; de bedoelde ribbetjes

zijn dus even karakteristiek voor dit pluimlicht als de

blaauwe en violette strepen, die op grootere onderlinge af-

standen verder op in het meer breekbare deel worden aan-

getroll'en. Overigens leerden deze spectra niets bijzonders;

zij waren volkomen gelijk aan die van de positieve jiluim

in dampkringslucht, welke ik vroeger beschreef; de oranje

band toonde hier aan zijne minst breekbare zijde een

maximum van licht, dat meer of min naar eene scherpe

streep geleek.

VERSL, KN MEDED. iJ'D, NATÜÜRK. DEEL VIII. 3
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''>. T)l' lic'idi- liüi/.oii met groene pluiiii cchler gaven een

ireliecl ander sp(;clruni dan de beide cerstgeiioemden. De

waterstreep vooreerst, op iQ^S-l', afwijking, werd in een

van de twee weder flaauw waargenomen. Maar verder op

gaven zij beiden vijf maxima, geheel gelijksoortig met die,

welke ik als stelsel (x) bijzondej' in het sjjectrura van deu

negatieven draad voor dainpkriugskieht in mijn eerste stukje

heb opgegeven, doch op veel kleinere afstanden; doeh bni-

ten deze maxima konde ik geene strepen ontdekken, be-

halve twee ii drie Haainve in het rood, die ik geen naanw-

keurig onderzoek waardig keurde. De afwijkingen dezer

maxima zijn in nevensgaande tafel I opgegeven met de

relatieve trappen van heklerheici liet spectrum van den ni--

gatieven draad liet zich al spoedig niet meer onderzoeken ;

maar, zoo als uit het volgende blijken zal, is mij dit on-

derzoek onnoodig geworden.

I.

MAXIMA
IN DE POSITIEVE PIAUM EN UET NECiATlEVE I.ICMT IN' 'J

ErlZEN VAN GEISSLEl!, I-N TERDVND II, (', KS IN Dli

DAMPEN VAN VLÜOKE OLlI-N.
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met aiulere deiikbeelilcii vervuld, over het hoofd h;ij gcnieu.

Zoodra de buizen namelijk eenigeu tijd gediend hadden,

waren zij aan de uiteinden zwart geworden en de beiden

met groene pluira daar ter plaatse volkomen ondoorzigtig,

hetgeen niet weinig werd vermeerderd door een bijgekomen

metaalaclitigen neerslag. Hierin lag ook de reden, waaroni

ik het spectrum van den negatieven draad in deze buizen

niet nader konde onderzoeken, daar weldra niets meer van

de uiteinden van het licht kon worden gezien. Genoeg,

het was niet meer twijfelachtig, dat hier kool was afge-

scheiden ; en ik besloot, dat alle vier de buizen een spoor

van eene kool-waterstofverbinding (cene vlugge olie) moes-

ten bevatten, en wel die met groene pluim in veel groo-

ter hoeveelheid dan die met roode pluim. Alle informaties,

welke ik tot nog toe bij den maker liet inwinnen, bleven

zonder resultaat, en ik besloot dus den weg van het on-

derzoek iu te slaan, om in dezen tot een gewenscht einde

te geraken.

5. Allereerst ben ik begonueu met zwaar kool-waterstof,

H' C, te onderzoeken, dat men mij op de bekende wijze

uit alkohol en zwavelzuur bereid had. Dit gaz heb ik

gebragt in de vroeger beschreven cilindrische buis met pa-

rallel glas en kranen van den Heer buddinoh. Zuiver was

het stellig nimmer bij mijne volgende proeven; altijd zal

er wel een spoor van dampkringslucht en van watei-damp

in aanwezig zijn geweest. Ik heb toen vooreerst, bij zij-

nen gewonen toestand van digtheid, dus zonder eenige

verdunning, de vonk van khümkorfi''s inductie-toestel, onder

aanwending van de condensatie naar geove, tusschen twee

gereinigde platinadraden laten overspringen. De platina-

draden werden al spoedig zwart en met fijn verdeelde kool

bezet, welke uit bet gaz werd afgescheiden. Welke ontle-

dingen en zamenstellingen hier echter verder, onder den

invloed der vonk, lieliben plaats gegrepen, kan ik niet be-
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slissen en «il ik liever aan hel meer afdoend oordeel van

scheikundip:eu o\erlalen. Als het midden van 5 waarne-

mingen bevat de bijgaande tafel II het speetrum der vonk

in zwaar kool-waterstofgaz. Een vlugtige blik doet terstond

bemerken, dat wij hier vereenigd terugvinden al hetgeen

ik vroeger in het spectrum tusscheu coaks en houtskool, of

in het spectrum in waterstof als karakteristiek heb aange-

ti'offen; maar, wat betreft Je koolraa>;ima, alles op veel

uitgebreider schaal, veel naauwkeuriger en veel meer in bij-

zonderheden afdalende. Het is dus te vermoeden, dat wij

hier de spectra hebben der constituerende elementen of omdat

deze inderdaad door de eleetriciteit van elkander zijn ge-

gescheiden ; of wel, dat wij hier de spectra hebben der ele-

menten, dewijl het zamengestelde gaz geheel de karakteris-

tieke strepen der zamenstellende elementen overneemt, in

de tafel zelve zijn aanmerkingen genoeg opgenomen, om hare

zameustelliüg en den oorsprong der onderscheidene strepen

toe te lichten.

II.

MAXIMA EN STKEPEN'

IS UET ELECTBISCU SPECTUUM TAN OXTliRUUXD ITj C
TUSSCHEIf PLATIXADHADEN.

Voorko-

men.

Streep

Streep

Streep
Streep

Streep

Streep
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6. Tuüu oMTguaiult: lot het uigculijke doel van mijn on-

flerzoekj heb ik hel. phiiiiilicht en den negatieven glorcndeii

draad in verdund kool-waterstof onderzocht. De kleur der

pluira was al terstoiul- cveii witachtig groen als in de licht-

groene buis van oeisslee, en daarenboven was die pluim

ook volkomen in lagen verdeeld. Het licht van den negatieven

draad was nog blaauwaehtig violet, even als in dampkrings-

lueht, doch veel witter en wel eenigzins naar het groene

overhellende. De ontleding gaf mij terstond in het spcctnini

alle vijf de maxima terug, die ik in de gi'oene buizen van

oEissLEii had gevonden. Tusschenstrepen, zooals het stelsel

(y) in verdunde dampkringslucht, merkte ik in de pluim

niet op, behalve misschien weder eene enkele in het rood;

maar, bij eene meer merkbare verontreiniging van het gaz

door dampkringslucht, kwamen iu het blaauwe deel van

het spectrum der pluim de onderstrepen der dampkrings-

lucht, dat is die van het stelsel (y), voor den dag. De

negatieve draad gaf evenzeer de genoemde vijf maxima, bijna

altijd eenigermate onzuiver en gemengd met het stelsel (jc)

der dampkringslucht ; zonder dit zoude zich ook moeijelijk

de blaauwe kleur van het negatieve licht laten verklaren.

Ik was spoedig zoo overtuigd van de volkomene identiteit

van deze maxima in verdund kool-waterstof en van die in

de onderzochte buizen, dat ik voor de boven gegeven af-

wijkingen het midden koos uit 12 waarnemingen, gedeel-

telijk op die buizen en gedeeltelijk in kool-waterstof ver-

kregen. Zooals men uit die tafel I ziet, valt het derde

maximum bijna zaraen met het eerste maximum voor het

stelsel (.-i;) in dampkringslucht, waardoor eene afgescheiden

waarneming hoogst moeijelijk is en waardoor ik de beide

maxima voortdurend als zamenvallend moest aanmerken *).

*) Ik heb voor de hekendc afwijkingen van het stelsel (.f) in dam)'-

kringslucht en voor ilie der vijf hier behandelde maxima, niet behulp

ecncr voodoopigc formule en naar de gegevens iu mijn eerste stukje,
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Be plaatsen van den negatieven platinadraad, waar fijn ver-

deelde kool was nedergeslagen, gaven altijd een rneer wit-

acbtig licht.

7. Mijne onderzoekingen omtrent een en ander waren reeds

at'geloopen, toen ik het eerste stuk van posgexdoeffs Anna-

len (vol. CIII) voor dit jaar ontving, en daarin de beide

stukken van plücker aantrof, waarin de buizen van geissler

nader worden beschreven. Mijn vermoeden omtrent de

vlugge oliën welke daarin bevat zijn, werd daardoor vol-

komen bevestigd ; hoewel uit het daar gezegde ïiiet direct

voortvloeit, dat mijne buizen juist vlugge olie be\atten.

Bij het inzien van vroegere waarnemingen vond ik, dat ik

ook een paar malen in verdund koolzuur, de hi-er behan-

delde vijf niAxima had waargenomen. Plücker spreekt (art.

36 p. 105) van buizen met koolzuur waarin de pluim

fraai groen is. Ik besloot dus, op nieuw proeven met ver-

dund koolzuur te nemen, en te beproeven in hoeverre het

mij mogt gelukken, het gaz daarbij zuiver van damp-

kringslucht te houden. Ik heb daarto.' het gaz laten bin-

nenstroomeu in den beschreven cilinder van büddixcii en

ging het daarop eenvoudig door uitpompen verdunnen, waar-

bij langzamerhand dampkringslucht moest binnendiiugcu.

rte lengten der undulatiën in tien milliocnsten van een inill. berckcml,

welke daan'oor moesten worden aangenomen^ en gevonden;

voor dftmpkriiisslncht voor koul-wacprslof

(liC. diff.

Mc 50° .'i^' 25 Icnptc ,ï21fi Iste lengte 607T 442
•JW 5l>J6'7i „ 4685^1. 2Jb „ 5633 431
31e 50J 54'

^^
4210 ' 3tle „ S204 406

4dc „ 479S 374
3de „ 4424

"De diffcrcnticn van een zelfde stelsel zijn bijna gelijk, zooals voor

interferentie-strepen wordt gevorderd. Hare trapsgewijze vermindering

jnag zich ligtelijk laten verklaren door in de formule voor de ontwikkelde

veerkracht hougcre magten dan de eerste in rekening te brengen.

De dirtcrenticn ongeveer voor lictzelfdc pimt iu beide stelsels, na^

meiijk 406 cu 531, staan in reden als 100 tot 130.
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Meermalen mislukte mij de proef, (laar ik eene rouJe pluim

verkreeg met ile karakteristieke strepen van het stelsel (y)

van dampkriügslucht; maar de oorzaak hiervan was niet

zoo zeer gelegen in het langzamerhand binnendringen der

dampkringslucht, dan wel in cone werkelijke onzuiverheid

van het gaz, daar ik weldra in de blaas waarin het kool-

zuur bevat was, ten gevolge van zijne krachtige diii'usic

en groot specifiek gewigt, wel niet anders dan een meng-

sel van dampkringslucht en koolzuur, kon verkrijgen. Ik

besloot dus, het koolzuur in een gewonen gazometer te la-

ten opvangen. Men heeft mij in ons laboratorium op nieuw

koolzuur uit krijt, marmer en zoutzuur bereid en in een

gazometer opgezameld, waarbij echter vrij wat verloren ging,

ten gevolge van zijne belangrijke absorptie in water. Ik

heb toen op nieuw bij zijnen gewonen druk de electrische

vonk daarin laten overspringen en de strepen in het spec-

trum bepaald. De uitkomsten hiervan zijn zamengevat in

tafel in, welker zamenstelling met die der vorige overeen-

komt. Door behoorlijk aangebragte en afgeleide correcties

is deze tafel vergelijkbaar gemaakt met tafel B uit mijn

eerste stukje, wier plaats zij bestemd is in te nemen. De

overgang der vonk is in koolzuur veel moeijelijker dan

in dampkringslucht, zooals ik vroeger reeds opmerkte, en

daarom moeten hier de draden veel digter bij elkander ge-

bragt worden. Men kan zich dikwijls helpen door een ge-

deelte van het gaz weder uit te pompen, waardoor zijn

druk wordt verminderd en de draden verder van elkander

kunnen worden gebragt, zonder dat nog de w ijze van over-

gang der electricileit verandert.
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UI.

STBEPEN IN HET STECTKUM DEK ELBCTKISCHE TÜKK Ilf

OJfZUlVER KOOLZUUB TÜSSCHEN FLATIÏTADKADEN.
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S. Vervülgens iicb ik het grootste gedeelte van het ga/,

uit gepompt, waardoor de overgang der clcctricitcit van vonk

in pluimlicht wordt omgezet. De pluim, die ik nu iii ver-

dund koolzuur verkreeg, was groen, on do negatieve draad

was inet een wilachtig blaauw licht omkleed. In die pluim

vond ik werkelijk de vijf maxima van verdund kool-water-

stof terug, die bij grootere onzuiverheid door darapkring.s-

lucht — bij haar langzaam binnensluipen — met de strepen

van het stelsel (,{/)
der dampkringslucht gemengd werden.

De negatieve draad gaf meestal de vijf bedoelde maxima

zeer slecht en bijna immer gemengd en verdrongen door

de maxima van het stelsel (ir) der dampkringslucht, welke

weldra alleen overbleven. Hieruit bleek dan ten dui-

delijkste, dat onze vijf maxima in de buizen van (iEissi.EU

en in verdund kool-waterstof eenvoudig de karakteristieke

maxima zijn voor verdund koolzuur, welks vorming zich

gemakkelijk laat verklaren uit het spoor van dampkrings-

lucht, hoe gering ook, dat immer moet aanwezig zijn ge-

Aveest. Wij hebbeu dus hierin een tweede stelsel van

maxima gevonden, overeenkomende met het stelsel (.-)) voor

dampkringslucht, gekiende voor een ander bepaald en vrij

onontleedbaar gaz.

9. Niet tevreden nog met de bewijskracht, die ik door

de aanwending van kool-waterstofgaz had zien geboren wor-

den, had ik mij ook nog gewcud tot de vlugge oliiin. Ik

heb daartoe eene glazen buis van drie decimeter lang en

ongeveer één centimeter wijd en van boven voorzien met

een koperen dekstuk, waarin een klein gaatje was gemaakt,

dat met een schroefje kon worden gesloten, op de luclit-

pomj) geschroefd. Deze buis had mij \roeger reeds bij mijne

oiulerzoekingen omtrent de stratilicatie gediend, en ik heb haar

Mcder onder zoovele andere overblijfselen van dat onderzoek

opgezocht, hetwelk ik hoop, dat te ^niger tijd nog vruchten

zal dragen. Deze buis rook nog sterk naar bergamotolic, die

T misschien vóór een lialf of wel een geheel jaar was inge-
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bragt. Op de luclitpomp geplaatst, vormde zich in haar,

na voldoend uitpompen, de pluim en het negatieve licht

zeer goed; maar, bij ontleding, koude ik daarin alleen de

strepen der stelsels {.v] en (ij) voor dampkringslucht vin-

den en geen spoor van de kool-waterstofmaxima. De pluim

\\as rood, het negatieve licht blaauw ; de pluim vertoonde

overigens zeer schoone stratificatie. Van zelf vfas ik zoo

teruggevoerd tot het onderzoek der pluim, die ik op een

vroeger standjiunt mijner onderzoekingen zoo nieuigmalen

had beschouwd. Ik bragt nu op nieuw door het schioef-

gaatje van het dekstuk een weinig vlugge olie in de buis

en onderzocht, na behoorlijk verdunnen der lucht, de pluim,

die zich in hare dampen vormde. En terstond was de

kleur der pluim witachtig groen en het negatieve licht wit-

achtig blaauw; de pluim was zeer goed gestratifiëerd, eu

het spectrum gaf mij, zoowel in het negatieve als in het

positieve licht, de vijf kool-waterstof maxiuia.

Nu kan ik zeer eenvoudig beschrijven hetgeen zich om-

trent kleur en zamenstelling der pluim in vlugge oliën

laat opmerken. Bij voldoende hoeveelheid van den damp der

olie is de pluira witachtig groen en haar spectrum vertoont

lic vijf aaugeteekende maxima van verdund kool-waterstof-

gaz; maar bij vermiuderiug der oliedampeu, zooals bij

aanhoudend uitpompen moet plaats hebben, gaat de pluim

langzamerhand in het bekende rosachtig-roode over, omdat

dan de dampkringslucht de o-verhand verkrijgt, en dan ver-

toonen zich ook de karakteristieke maxinm en onderstre-

pen (de stelsels (x) en ((/)) der verdunde dampkringslucht.

Wanneer echter nog eene merkbare hoeveelheid olie in het

vacuüm aanwezig is, dan kan het licht der pluim ook in

het rosaehtig roode oversaau zoodra er eenige merkbare hoe-

veelheid dampkringslucht binnendringt, en dan kan in het spec-

Irum der pluim ook de reeks van maxima der kool-water-

stofvcvbindingen worden teruggevonden, echter meer of min-
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fier verflnauwj en gemengd inet de niaxiiiia der Janipkrings-

lucht, al naar gelang van de relatieve veronlreiniging van

deu oliedamp met lucht. In de beide eerste gevallen, waarin

de vaoua betrekkelijk zeer volkomen zijn, hetzij dan dat do

oliedamp en zijne pi'oducten of' dat de lucht de overhand

hebbe, is de pluim gestratificeerd ; maar in het laatste ge-

val, waarin liet vacuüm minder volkomen is, miste ik de

lagen, die misschien te fijn zijn, dan dat zij nog zouden

kunnen worden waargenomen.

Wat eindelijk betreft het stel buizen, hetwelk ik ver-

langde te onderzoeken: de roode en groene, zooals ik ze

verdeelde, verschilden oorspronkelijk alleen naar het schijnt

door haar betrekkelijk gehalte aan vlugge olie, hetgeen zich

nog op andere viijze duidelijk toont; want de lagen in de

roode buizen zijn veel grover dan die in de groene, waar-

door wij waarschijnlijk op een volkoraeiier vacunm der eer-

ste worden teruggewezen, en daarenboven is de hoeveelheid

afgezette kool in de roode buizen stellig veel kleiner dan

in de groene, geheel in overeenstemming met de grootere

spanning der oliedampen, die in de tweede soort werden

opgesloten. In de buizen, waarin oorspronkelijk de hoe-

veelheid vlugge olie te gering was, heeft zich geene vol-

doende hoeveelheid koolzuur gevormd ; in die daarentegen,

waarin oorspronkelijk de hoeveelheid vlugge olie toereikend

was, heeft zich eene belangrijke hoeveelheid koolzuur ge-

vormd, is veel onverbraiule kool afgezet, en is waarschijnlijk

al de zuurstof verteerd.

Een oogenblik vermoedde ik, dat de natuur der olie

hier \an invloed koude zijn, al naar gelang deze namelijk

zuurstoflioudend of niet zuurstofhondend was. Daarom

heb ik beide soorten van olieu gebruikt : terpentijnolie,

cajeputolie, citroenolie, bergamotolie en rosmarijnolie ; maar

allen gaven hetzelfde zoo even omschreven resultaat, het-

geen zich, van achteren bescliouwd, wel laat verklaren, daar
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immers, bij mijne wijze om de proef te doen, altijd zuur-

stof genoeg moest binnensluipen, al ware het, dat in een

goed afgesloten vacuüm de meer of minder volkomene oxy-

datie der kool ook afhankelijk kon zijn van het primitieve

gelialte aan zuurstof der olie.

10. In het afgesmolten vacuüm van een barometer,

dat vroeger de Heer geissler te Amsterdam voor mij had

vervaardigd en hetwelk ik in een stukje over het iu lagen

verdeelde licht (Verslagen en Mededcetingen, Deel IV) be-

schreef, had ik in het spectrum van de pluim en van den

negatieven draad reeds voor lang zwakke flaauwe maxima

waargenomen, die ik, zooals men zegt, niet te huis konde

brengen en die ik daarom aan aanwezige kwikdampen had

toegekend. Ik heb die buis nu weder ter hand genomen,

en vond nu daaronder al spoedig vier maxima der ver-

dunde kool-waterstofverbindingen en van verdund koolzuur,

en zelfs het vijfde, hoewel zwak, terug; zoodat er niets voor

de kwikdampen overblijft dan misschien eenige fijne streep-

jes in het rood eu een enkel flaauw violet maximum.

Zelfs de bekende roode waterstreep, op 49" 34', vond ik

op de positieve lichtende punt van den platinadraad zeer

duidelijk terug. Het licht der pluim is hier witachtig

groen en daarenboven in lagen verdeeld. Deze beide laatste

verschijnselen had ik vroeger ook aan kwikdampen toegeschre-

ven, daar werkelijk een paar kwikdru])pels in de buis aan-

wezig zijn. Maar thans is mij ook deze buis geen raad-

sel meer : de maker heeft eenvoudig bij de afsmelting der

buis met de blaaspijp een minimum van ontledingsprodue-

ten ^an olie (waterdamp en koolzuur) in het vacuüm ge-

bragt, hetgeen hij wel niet ontgaan kon. En daarom moet

al zulk soort van buizen eene pluira met groenachtig

wit licht leveren, waarin bij ontleding de karakteristieke

maxima van waterdajnp en koolzuur moeten worden terug-

gevonden. Zoo is dan de constitutie van het pluimlicht
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een ceMicli^; ronui'iis ünwnrdwi voor c.cn ijiinimuiii \;in riMii;^

e.iü (allliaiis koolzuur e.n danipkringsluflil) dat in fciiiirp

buis inogt nauwezig zijn.

11. Venier heb ik, even als vlugge oliën, ook alkoluil,

aether en verdund azijnzuur in de buis gebragt. ilct spec-

trum leverde o[i bet eerste oogenblik niets bijzonders, al-

thans gelukte hi't inij niet, eenig maximum of eeuige streep

waar te nemen ; maar weldra (raden, even als in vlugge

oliën, de vijf maxima op, blijkbaar ten gevolge vnn kool-

zuurvorming. Het zal dus zeer moeijelijk zijn, met zameu-

gestekle en gemakkelijk ontleedbare zelfstandigheden jn'oe-

ven te doen, daar gedurende het proces van den overgang

der electrieiteit .il zeer snel eene omzetting der elementen

plaats grijpt.

13. Eene vergelijking der vijf gevondene maxima met

de uitkomsten, in de andere hierbij gevoegde spectra opge-

geven en met de spectra, die ik in vroegere stukjes be-

handelde, toont, dat liet tweede en derde dezer maxima

vallen in de nabijheid van of wel op plaatsen, waar in het

spectrum in onverdund kool-waterstof en in de spectra

van de onderscheidene vlammen verzamelingen van strepen

of maxima worden aangetroH'en. ^ oor het oogenblik is

deze overeenstemming van geen bijzonder gewigt en zoude

eene diepere beschouwing mij te verre voeren, waarom ik

het eenvoudig voldoende acht, haar te hebben aangewezen.

Evenzeer als in art. 5 zouden wij hier kunnen zeggen, dat

of het element dat in het zamengestehle gaz is opgenomen

zijne eigene strepen geeft, of wel, dat het gaz de strepen

of maxima zijner elementen (misschien gewijzigd en ver-

plaatst) kan overnemen. Het kan zeer wel zijn, dat ik iets

zoude hebben te wijzigen in hetgeen ik vroeger gezegd heb

over de overeenstemming in de spectra van kool-waterstof-

vlamraen en het. spectrum der electrisehe vonk tnssclieii

coaks; m.iar liever blijf ik voor het oogenblik buiten deze

i
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nverwegiiigen, Jaar ik in deze reeks van stukjes zoo weinii;

ruogelijk van het veld der ervaring wilde afwijken en een-

voudig proeven en uitkomsten van waarnemingen wensohte

te resumeren.

13. Even als met vlugge oliën, heb ik iu eene andere

doch soortgelijke buis, ongeveer 2 centimeters wijd, nog proe-

ven gedaan met sulphuretum carbonii. Terstond nadat de

druppel in de buis werd gebragt, verkreeg ik voor de pluim

een spectrum, dat van het begin (den minst breekbaren

kant) tot 52' ongeveer toe, met fijne streepjes was bezet, die

bij 51^ 30' ± 5' uit elkander lagen, en die misschien wel

aan onontleed sulphuretum carbonii behooren. Nadat ech-

ter het pluimlicht eenigen tijd had voortgeduurd, kwam

het stelsel onzer vijf maxima voor den dag, dat zich al

helderder en helderder outwikkelde, zonderling genoeg, ook

begeleid door de roode waterstreep en gepaard met eenige

zeer flaauwe strepen, «elke hier en daar tusschen hen ver-

deeld waren. Het licht van pluim en negatieven draad

was vuil geel, waarbij echter de negatieve draad in eene

spheer van voortgezet positief licht was gehuld, dat zicli

tot zeer ver om hem uitstrekte; de pluim was daarbij

schoon gestratifiëerd, terwijl de wanden der buis met af-

gezette zwavel werden bedekt. De nitkomsten mijner me-

tingen, zoo na mogelijk vergelijkbaar gemaakt met die in

verdund kool-waterstof, zijn \^ervat in tafel IV, waarin tevens

de relatiev^e trappen van helderheid zijn aangegeven; deze

hoofd-strepen, of liever maxima, zijn hier weder een natuurlijk

gevolg van de verbranding der kool en vorming van kool-

zuur; de tusschenstrepen, die hier zijn opgegeven, geven

mogelijk wel de verklaring van de zwakke tusschenstrepen

in de buizen van geisslee en ook van die in de buis,

welke de Heer geissléu te Arasterdam voor mij vervaar-

digde, en het zonderling optreden der waterstreep zoude ik

liever willen toeschrijven aan eeii zesde minder breekbaar
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inaxiiuuin, ilat zii-li daiir ter jilaatse onUvikkckle en oiige-

\'eer met die streep zamciiviel, daar hef. vonrkomen dezer

streep immer zeer dof was. Proeven in de dampen van

chlor-zwavel, die ik in het werk heb gesteld, hebben mij

pjeene maxima of strepen geleverd.

IV.

MAXIMA EN STEEPEX

BEK POSITIEVE PLTTIM IN ONTLEDEX DAllP

TAN SUIPHUKETUM CAEBONII.

Afwijking.
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sclierpe groene, op 51" E7' *), ter plaatse dus waar het

tweede maximum voor waterstofgaz bij de electrische vonk

ligt (tafel D van mijn eerste stukje), maar veel scherper be-

grensd ; welke groene streep, hoewel zwakker, ook in de pluim

werd teruggevonden, terwijl daarenboven de negatieve draad

op sommige plaatsen geelgroen verlicht was, tegenover welke

punten de goniometer dan zeer sterk de bekende sodium-streep

leverde, als had het daar aanwezige chlorsodium slechts op

den waterdamp als oplossingsmiddel gewacht, om vlugtig

te worden en zijne karakteristieke streep te geven. Ove-

rigens leerde dit onderzoek niets bijzonders : de strepen der

dampkringslucht werden, vooral op de negatieve pool, zeer

goed teruggevonden. Deze groene streep, öl'ZT', verdween

langzamerhand bij voortdurend pompen ; daarom moeten in

tafel P van mijn eerste stukje, tafel A, voor den negatie-

ven draad de valsche streep 51 "2 7', 25, en evenzoo, tafel B
voor de positieve pluim de even valsche streep 51'26',25

worden geschrapt, even goed als de strepen 49'34' en

5Ü''5',25, die ik reeds terstond had uitgezonderd en als

vreemd aan het luchtspectrum erkend.

15. Ten aanzien van het gezegde op het einde van

art. 5 en in art. 12 wensch ik hier nog bij te voegen,

dat een zamengesteld gaz zeer goed, ten aanzien van zulke

diep ingrijpende verschijnselen als licht en electriciteit, de

kenteekenen zijner zamenstellende elementen in zich kan

opnemen; vooral daar ik, misschien met grooter mate van

waarschijnlijkheid, hier voor de gazsoorten eene wijze van

zamenstelling — welke men die van het beweeglijk even-

wigt mag noemen — kon aannemen, gelijksoortig met die,

welke wiLLiAMsON en clatjsius t) voor vloeistoffen ver-

onderstelden.

*) De waarden van de lengte der undulatie voor de roode en deze

groene streep voor waterdamp zijn 6581 en 4862.

t) PoGGENDOKrr, Ann. Cl, p. 338 et sqq.
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Bij de uitkomsten, die ik zelf in onverdund zwaar kool-

waterstof verkreett, die mij oudersoheidene strepen en ban-

den deden kennen, welke boven zijn opgegeven, en een

spectrum toonden, dat hemelsbreed afweek van dat in zui-

vere onverdunde waterstof, bevreemdde mij zeer de wijze,

waarop angstuöm over dit spectrum heenstapt *). Zijne wijze

om den cilinder, waarin de vonk oversprong, met dit gaz

te vullen, mag verre de voorkeur verdienen boven de mijne,

zoodat het gaz, door den Zweedschen geleerde gebezigd, als

volkomen zuiver kan worden "beschouwd : dan nog acht ik

het verschil in onze uitkomsten niet voldoende verklaard.

Tk pomple den cilinder zoo goed mogelijk ledig en liet

dan gewoonlijk na eene eerste vulling en een vernieuwd

uitpompen het gaz eene , tweede maal instrooraen, eer ik de

proef deed. Op volkomene zuiverheid maakt het gaz, dat

ik gebruikte, geene aanspraak; maar, zelfs bij absolute zui-

verheid, zoude het optreden van bet spectrum, zooals ik

het zag, nog niet onverklaarbaar zijn. Ik schrijf daarom

het verschil tusschen ons liever toe aan het verschil in

electriciteitsbronnen, die door ons werden gebezigd Ano-

STEÖM bezigde zeker de vonken eener door wrijviugselec-

triciteit gcladeue Leidsche flesch, en ik die van den toestel

van KHXJMKOEFP. Mijne wijze van waarnemen was dus veel

gemakkelijker, daar ik een aanhoudendeu stroom van vonken

verkreeg, terwijl zij bij angsteöm eerst na langere tus-

schenruiniteu oversprongen ; en verder, wanneer hier aan

een begin van electrolyse, aan eene neiging tot scheiding

der elementen, moet worden gedacht, dan ook was de vonk

van RHüMKORFFS toestel verre te verkiezen, daar uit vroe-

gere proeven blijkt dat deze veel trager is dan die eener

Leidsche flesch, waardoor de ontleding zeer moet worden

bevorderd.

1 *) Poog., Anu. XCIV, p. 157.
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16. Uit mijne vroegere onderzoekingen en ook hier is

weder gebleken, dat het licht der vonk in eene atmosplieer

van waterdamp zeer wordt verzwakt. Ik vermoed dat hier

door waterdamp een groot gedeelte der electriciteit wordt

overgevoerd, zonder dat zij licht voortbrengt. En daarom

zoude ik, iu strijd met eene vroegere in mijn stnkje Over

het in lagen verdeelde licht geuite meening, wel geneigd

zijn, om het wezen der stratificatie eenvoudig te zoeken in

de bijmengselen van het gaz (die toch immer hiervoor aan-

wezig schijnen te moeten zijn), waarin de pluim wordt

gevormd, in zoo verre als de deelen van het mengsel, welke

de electriciteit onder verspreiding van licht overvoeren,

zich in lagen afscheiden van die, welke, of zonder licht

geleiden of in het geheel niet aan de overvoering deelne-

men : eene wijze van voorstelling, welke zeer wel met de

opvatting van plücker in verband kan worden gebragt.

Maar ik mag mij hier slechts bepalen tot eene gissing, die

misschien later weder voor eene andere zal moeten plaats

maken.



GEWONE VERGADERING

DER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN.

CEIlOlDEiN DEN 27""" MAART 1858.

Te(jeniüocrrdi(/ ^Q Heeren: g. simons, c. j. matthes,

A. H. VAN DER BOON MESCH, E. LOBATTO, P. ELIAS,

3. A'AN DER HOEVEN, W. C. H. STARING, J. P. DELPRAT,

G. A. VAN KERKWIJK, D. J. STORM BUÏSING, W. VROLIK,

A. W. M. VAN HASSELT, V. S. M. VAN DER WILLIGEN,

J. W. L. VAN GORDT, J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK,

J. G. S. VAN BREDA, J. VAN GEDNS, R. VAN REES,

G. E. VOORHELM SCHNEEVOOGT, F. J. STAMKART,

F. C, DONDERS, D. BIERENS DE HAAN, F. W. CONRAD.

Het Proces-verbaal der gewone vergadering van

27 Februarij j. 1. wordt gelezen, goedgekeiu'd en

vastgesteld.

Wordt gelezen een brief van de H. H. r. b. van
DEN BOSCH (Goes 25 Maart 1858) en p. harting,
strekkende ter verontschuldiging over het niet bij-

wonen dezer vergadering. — Aangenomen voor berigt.
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Worden gelezen brieven ten geleide van boekge-

schenken: 1°. van den Minister van Binnenlandsche

Zaken ('sGravenliage 17 Maart 1858, N». 146,

ö'' Afd.) ; 2°. van den Minister van Buitenlandsche

Zaken ('s Gravenhage 5 Maart 1858, No. 24);

3°. van den Minister van Oorlog, ('sGravenhage

23 Febr. 1858, N". 713); 4°. van de Commissie

voor de Internationale ruiling van voorwerpen van

wetenschap en kunst ('sGravenhage Febr. 1858);

5°. van den Heer p. d. mouchet, Nederlaridsch

Viceconsul te Lissabon (Lissabon 18 Febr. 1858);

6". van den Heer J. bosscha jun. (Leiden 25 Maart

1858); 7°. van den Heer a. muller. Secretaris der

Naturforschenden Gesellschaft te Basel (Basel 24 De-

cember 1857). — Wordt besloten tot schriftelijke

dankzegging en tot plaatsing der boekgeschenken in

de boekerij.

Wordt gelezen een brief van den Heer snellen
VAN voLLENHOVEN (Leiden 1 Maart 1858) ten ge-

leide van een boekgeschenk van het Zoölo(/isch-Mi-

neraloc/Mch Ferein te Rei/efisbur^ , en met het berigt,

dat, blijkens het schrijven van den Heer herrich
scHAEFFER, Secretaris van het Verein, het in ruil

ontvangen der werken van de Akademie, daaraan zeer

welkom zoude wezen.

Wordt besloten dit voorstel tot ruiling aan te nemen,

en de Secretaris tot de uitvoering gemagtigd.

Worden gelezeu brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken: 1°. van den Heer w. h.

MiLLEB, Secretaris der Royal Society te London (Lon-
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don 13 Maart 1858); 2". van den Jleer ./onx j.

BENNETT, Secrctaris der Linnean Society te London

(London 5 Januarij 1858). •— Aangenomen voor

berigt.

De Secretaris berigt, van de II. H. c. on r. van

DER STERR (Helder 27 Febr. en Amsterdam 8 Maart

j.1.) Tabellen ontvangen te hebben van icaart/enometi

waterhoogten, welke liij der Commissie over de daling

van den bodem ter hand stelde.

De Secretaris brengt ter tafel een biief van den

Heer beyerinck, Iloofchngenienr van het 11e Dis-

trict van den Waterstaat (Middelburg 5 Maart 1858),

met eene daarbij belioorcnde schematische afbeel-

ding. — Een en ander wordt aan de Commissie over

de daling van den bodem in Nederland ter hand

gesteld.

De Secretaris berigt, dat voorde Verslagenen Me-

dedeelingeii aangenomen zijn de Verhandelingen van

de H.H. VAN DER WILLIGEN en VAN HALL.

Wordt gelezen een brief van den Minister van Fi-

nanciën ('s Gravenliage O Maart 1858, Accijnsen

N°. 42) van den volgenden inhoud

:

Ik heb de e^r gehad, onder dagteekening \uii den b^'^"

December j.l. N°. 172, van de Natuurkundige Afdeeling

der Koninklijke Akademie van Wetenscliappeu liet antwoord

te ontvangen op bet eerste gedeelte der bij mijn schrijven

van den 10<'en Junij bevorens, N". 15, aan haar gerigte vraag

omtrent den bij de Administratie van 's Rijks belastingen
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in gebruik zijuden vuchtweger, eu i3 mij daarbij tevens me-

degedeeld, dat de Afdeeliug zich voorstelde, later haar ge-

voelen te doen kennen omtrent het tweede, meer van che-

mischen aard zijnde, gedeelte van die vraag.

De Afdeeliug gelieve mijne dankbetuiging aan te nemen

voor de belangrijke inlichtingen, bij het door haar bereids

gegeven antwoord verstrekt.

Dat antwoord, in verband met het daaromtrent verhan-

delde in de zitting der Afdeeliug van den ^JS^'"" November

j 1. komt mij voor, reeds genoegzame gegevens op te leveren,

om mijne denkbeelden omtrent het bedoelde oiulerwerp te

vestigen, en vermits het welwillend toegezegde verdere ant-

woord een onafgebroken langdurigen en tevens kostbaren

arbeid zou vorderen, meen ik, hoeveel prijs ook op de

verdere voorlichting der Afdeeling stellende, haar althans

voorshands niet verder over het onderwerp te mogen be-

moeijelijken, en betuig ik haar alzoo mijne erkentelijkheid

voor hare bereidwilligheid.

Wordt besloten dezen brief aau te nemen voor l)c-

rigt, — de Commissie, in wier handen de vorige brief

met zijne bijlagen werd gesteld, te ontbinden, onder

dankzegging voor hare voorlichting, — en haar uit te

noodigen, dat zij tot den Secretaris doe teriigkeereii

de bijlagen, gevoegd bij het schrijven Zijner Excel-

lentie van den 10"^™ Junij 1857, N°. 15.

De Heer stamkakt spreekt over de bekende reeks

van TAiLOR, en licht zijne voordi-agt toe, door be-

cijfering op het bord. Het daarover gesteld betoog,

onder den titel van Elementair bewijs van de reelat

van TAILOR met inber/rip va7i de zoogenaamle rest,

wordt voor de Verstriffen en Mededeelinrjen aangebo-
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deu en ui handen gesteld v:iii de Coniuiissic van

redactie.

De Heer van hasselï draagt het volgende voor:

Mijue rieeren ! Herhaalde malen reeds zijn door de Af-

deeling Naluurfcunde der Akadeniie van Wetenschappen

doorslaande blijken gegeven, dat ook zij hoogelijk belang

stelt in alles wat den openbaren gezondheidstoestand vau

Nederland aangaat.

Verscheidene malen heeft zij, op onderwerpen daartoe

betrekkelijk, der Regering haar oordeel of advies uitgebragt.

Bij enkele gelegenheden zelfs zijn ook uit haren boezem

voorstellen uitgegaan tot verbetering van dien toestand.

Niet zonder eene hooge mate van sympathie hebben hare

leden in het afgeloopen jaar met zoo velen in den lande

in de billijke hoop gedeeld, dat eindelijk het oogenblik zou

gekomen zijn van verwezenlijking dezer adviezen, voorstel-

len en wenschen.

Het bleek, dat door de voordragt eener wetlelijke rege-

ling van dit onderwerp, in verband met eene Wet op de

uitoefening der Geneeskunde, althans een begin werd ge-

maakt met hervorming ten deze, door zoovele kundige

mannen, in en buiten de Akademie, in en buiten de ver-

dienstvollc Staatscommissie, voorgestaan, ja dringend noo-

dig geacht.

Onvoorziene omstandigheden echter maken thans onze

bekommering gaande, dat weder in den gang van deze

zaak, een tijdvak van stilstand zou kunnen aanbreken, een

stilstand, die inderdaad, nog langer voortgezet, noodlottige

gevolgen dreigt voor Nederland.

Mag de Akademie, mag zij, de natuurlijke voorslande-

resse van eiken vooruitgang in maatschappelijke ontwikkeling

door wetenschap, — mag zij lijdelijk blijxen bij eene nu
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weder dreigende bestendiging van den bestaanden toedragt

van zaken, betreffende de openbare gezondheids-regeling in

ons vaderland?

Onzes inziens mag zij dit niet. Naar onze bescheidene

meening, moet zij (hoezeer dan ook niet van Eegeringswege

geraadpleegd zijnde over de aanhangende projectontwerpen),

nogmaals trachten, op grond der haar bij Organiek Regle-

ment toegestane bevoegdheid, haar gevoelen ten dezen te

openbaren, hare vernieuwde wenken of raadgevingen aan

den nieuw benoemden Minister van Binnenlandsche Zaken

ter kennisse te brengen.

Van welken aard zouden deze adviezen kunnen of moe-

ten zijn?

1°. Meenen wij, dat het niet overbodig, doch —'
(bij de

veelvuldige werkzaamheden aan hetr genoemde Departement

opgedragen, welke ligtelijk zouden kunnen leiden tot ach-

terstelling van dit in ons oog zoo belangrijk onderwerpl,—
van ons standpunt zelfs geraden zoude zijn, om bij het

geachte Hoofd van dit Departement met bescheidenheid

aan te dringen op eene definitive behandeling der in pro-

ject liggende ontwerpen over onze Geneeskundige Staatsre-

geling, echter zonder daarbij gehouden te zijn, als gaf de

Afdeeling daardoor hare adhaesie aan deze ontwerpen als

zoodanig te kennen.

De Afdeeling zou het in abstracto, in beginsel slechts,

hoogst wenschelijk achten, dat de behandeling dier projec-

ten, zoo spoedig doenlijk wierde voortgezet, alsmede dat, bij

eene eventuëele verwerping van deze, onmiddellijk mogt wor-

den overgegaan tot eene nieuwe of eene gewijzigde voordiagt.

2°. Zouden wij, — bijaldien de Afdeeling daartoe met

ons voldoende aanleiding meende te vinden, bij dezelfde

gelegenheid gaarne willen terugkomen op onzen, reeds

in 1856 {Vergadering van 25 Oclober), na een voorstel

daartoe van den lieer van der boon mesch, gedanen voor-
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slag : om uajiielijk door nieuwe wettelijke bepaliugen te doen

voorzien in de erkende eu alom gevoelde behoefte van het

meer nadrukkelijk te keer gaan der gepleegd wordende

vervalscldngen van eeiivaren en dranken.

Ten dien opzigte toch verdient te worden opL^emerkt, dat

door een zoodanigen, partiëelen, wettelijken maatregel vol-

strekt niet zou worden gepraejudicieerd op eene eventuëele

afdoening van het ontwerp zelf, regelende het Geneeskundig

Bestuur.

Integendeel, de geprojecteerde Gezondlieidscommisnèn zul-

len voorzeker, zonder gelijktijdig of alvoreus in het bezit

te zijn gesteld van deze Wet, bij haar in functie treden,

spoedig genoeg het gemis van voldoende repressive maat-

regelen op dit veelomvattend veld ondervinden, even zoo-

als zulks thans reeds wordt ondervonden door de facultatief

hier en daar aangestelde stedelijke gezondheidscoramissiën

van sommige gemeentebesturen.

3°. Zouden wij bij deze gelegenheid den wensch nog

willen uitgesproken zien, — wanneer die namelijk door

Uw beter verlicht oordeel mogt worden geijkt, — om
tevens de aandacht des Ministers te vestigen op twee

voorname vraagstukken van den dag uit het gebied der

openbare gezondheidsregding. — Gesteld ook, dat de voor-

gestelde, of gewijzigde, nf geheel andere bepalingen der

Geneeskundige Staatsregeling weldra lot stand werden ge-

bragt, — zal het, blijkens de ondervinding in andere lan-

den, ook voor Nederland noodig cijn, daaromtrent tot vaste

algemeen gekiende beginselen te geraken.

Als ten voorbeelde beperk ik mij tot deze twee vragen :

1°. Bestaat er noodzakelijkheid, dat het toezigt op de

prostitutie, met het oog op breideling der Syphilis, alge-

meen, door alle Gemeentebesturen worde gereglementeerd,

of behoort dit aan subjectief oordeel, in iedere gemeente,

te wordt.n overgelaten, en
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2». Wordt er geeue vernieuwde, algemeene voorziening

vereischt in de thans vigerende verordeningen op het Vnc-

cinereu, met het oog op voldoende Staatszorgen tegen het

gevaar van uitgebreide pokkenepidemiën in Nederland?

^V'at (1".) de Prostitulieregeling aanbelangt, moeten wij

doen opmerken, dat dit vraagstuk behoort tot die van zeer

teederen aard niet alleen, maar ook van lijnregt uiteenloo-

pende meeningen.

Het kan alzoo niet uitblijven, dat, wanneer deze door

het Centraal Bestuur geheel werd overgelaten aan het goed-

vinden van ieder Gemeentebestuur of van elke Gezond-

heidscommissie, zonder dat aan deze een algemeen rigt-

snoer wordt aangewezen, — daarin groote en in de gevolgen

hoogst nadeelige onregelmatigheden zullen worden waar-

genomen.

Deze zaak komt ons voor, voor den algemeenen gezond-

heidstoestand van een zoo hoog gewigt te zijn, dat daarin,

onzes inziens, éénheid door wettelijke voorschriften, althans

voor zoo verre die het hoofdbeginsel aangaat, verdiende te

worden gebragt,— of die zaak in elk geval in overweging

verdiende te worden genomen.

Wat (in de Z^^ plaats) de Vaccineguaestie betreft, zoo

kan het de aandacht van geenen deskundige zijn ontgaan,

dat Nederland daarbij, in vergelijking met Engeland, Oos-

tenrijk, Pruissen, België, enz. is ten achteren gebleven.

Zoo b. V. mag ik U wijzen op het belang der vraag

:

of het vaccineren, van Slaatsicege, al dan niet algemeen

verpligtend behoort te worden gemaakt?

Daaromtrent intusschen. Gij weet het, verheffen zich

insgelijks groote gewetensbezwaren van vele bijzondere per-

sonen, waarvan het, met terugblik op onze grondwettige

instellingen, niet zoo gemakkelijk te beslissen valt, of die

ter wille van de algemeene belangen mogen of moeten

worden voorbijgezien.
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Doch er is meer. Zullen slechts vaccinatiën voor éénmaal

voldüeiide zijn, of behoorde ook algemeen het Iiervaccineren

of revaccineren te worden voorgeschreven? Waarvan het niet

iioodig zal zijn, U de voordeden te herinneren, en waartoe

trouwens het gezond verstand van zoovelon reeds eigenwillig

meer en meer begint geneigd te zijn.

Zou het al verder niet kunnen worden gerekend tot de

Staatszorgen te behooren, dat overal en gemakkelijk goede

en echte koepokstof te verkrijgen ware? In de jongste, deels

nog heerschende epidemiën heeft zich daaraan veelmalen

groote behoefte doen gevoelen.

Evenwel moet ik hier erkennen, dat deze en andere dé-

tails te regt aan de geprojecteerde Geneeskundige Ambtena-

ren en Commissiën zouden kunnen worden overgelaten, —
mits deze dan ook hier weder gehouden waren aan het

opvolgen van algemeens beginselen.

Aan deze zou te regt veel mogen worden toevertrouwd.

Onder dit vele moest hun dan ook worden opgedragen

eene stipte controle op de uitvoeringswijze dezer kunstbe-

werking.

Ik druk (behalve de algemeen bekende verzuimen op

dit punt) hierop ten slotte nog in het bijzonder, nadat

mij onlangs eene gewigtige anomalie ten deze ter oore is

gekomen, voor de geheele waarheid waarvan ik evenwel

niet durf instaan.

Deze betreft de vermoedelijke wijze van vaccineren, uit-

geoefend door enkele volgelingen der zoogenaamde homoio-

pathie, waarvan eerst in de laatste tijden — en Nederland

toont zich ook ten dien opzigte in geenen deele ,/ a la

tête," maar veel eer ,/ a la queue du mouvement" te zijn, —
hier en daar sporen worden aangetrotfeu.

Nopens één der volgelingen van die leer nu — en

waarschijnlijk zal dit wel de algemeeue regel bij deze

zijn, — is mij verzekerd : dat hij, in plaats van de gewone
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inenting ouder de opperhuid te verrigten, de koepokstof

aan zijne patiënten, op de wijze der gewone „dilutiën" of

,/ globules" inwendig toedient

!

Ik mag evenwel de mogelijkheid niet verzwijgen, dat dit

berigt op eene andere wijze kan worden verklaard. Het is

evenzeer mogelijk, dat de homoiopatheu, in plaats van aldus

vaccine in te geven, een of ander geneesmiddel, bijv. Bel-

ladonna, toedienen, als zoogenaamd voorbehoedmiddel te-

gen de Variolae. Maar ook in dit geval zou het van hunne

BÏjde eene laakbare nalatigheid zijn, om alleen daarbij te be-

rusten en hunne lijders niet te vaccineren of te revaccineren.

Nog hooger gewigt eindelijk verkrijgt deze gewaagde

innovatie, wanneer wij uit een Medisch Joumaalberigt van

den jongsten tijd vernemen, dat ook andere gewone ge-

neeskunstoefenaren uit het Buitenland insgelijks den voor-

slag hebben gedaan, om de inenting te substitueren door

het inwendig gebruik eener oplossing van koepokstof.

Zoolang het niet door wetenschappehjk onderzoek is

uitgemaakt, of deze anomale wijze, — welke in elk geval

de theorie tegen zich heeft, en in hare onmiddellijke gevol-

gen niet zoo als de gewone kan worden gecontroleerd, —
even krachtig tegen het gevaar der kinderziekte beveiligt,

zouden wij van oordeel zijn : dat zij door een verlicht Staats-

bestuur niet mogt worden getolereerd; dat deze handel-

wijze in een voor de bevolking zoo genagtig punt, als

ten eenen male afwijkende van de algemeene ervaring, althans

voorshands zoowel aan allopathen als aan homoiopathen

zou moeten worden verboden ; of wel dat aan de daarop

afgegevene attesten eene algemeene geldigheid zou moeten

worden ontzegd.

Wanneer wij dankbaar moeten erkennen, dat door de

weldaad der Vaccine in de laatste jaren van Staatswege

zooveel goeds is bewerkstelligd in onze Overzeesche Be-

zittingen, — zoo mogen wij billijk verwachten, dat deze
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woukeu üok vooi' hot, moeJcrlaud niet onvruchtbaar zullen

blijven.

Ik eindig met den wensch en het vertrouwen uit te

drukken, dat onze Hooge Regering, zoo hier als in alle

andere onderwerpen, den openbaren gezondheidstoestand der

ingezetenen rakende, zal weten toe te zien en te waken

:

i,m res publiea detrimentuin capiat!"

Wordt besloten deze voorstellen in handen te stel-

len van de HH. voorhelm schneevoogt, van der

BOON MESCH en VAN HASSELT, met beleefd verzoek

om daarop, zoo mogelijk in eene volgende vergade-

ring, te dienen van \oorlichting cu raad.

De Heer donders handelt, als vervolg zijner vroe-

gei'e niededeeling, over Hyperpreshyopic en TIebetudo,

en verklaart de door hem gevolgde methode, om het

accommodatie-vermogen graphisch voor te stellen

:

Van Hyperpresbyopie onderscheidt Spreker 3 vormen

:

1°. de facultative, die, door inspanning van het accommo-

datie-vermogen, reeds bij evenwijdige gezigtsassen kan worden

overwonnen; 3°. de relative, waarbij alléén bij convergente

gezigtsassen eene accommodatie voor evenwijdige of zelfs voor

divergente stralen mogelijk is; 3°. de absolute, waarbij,

onder alle omstandigheden, het oog alléén voor convergente

stralen geaccommodeerd blijft.

Bij Ilebetudo, waarover zooveel en zooveel tegenstrijdig»

is gezegd, vond Spreker bijna zonder uitzondering het ver-

niogen, om met glazen van 14 tot 36 duim brandpunts-

afetand (S = 1 : 14 tot S = 1 : 36) op grooten afstand

scherper en gemakkelijker te zien dan met het bloote oog.

Bij gevolg Ijestaat daarbij facultative hyperpresbyopie. Deze
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valt met liebetudo zameii, met dien verstande evenwel,

dat ouder liebetudo ook doorgaans de secundaire verschijn-

selen begrepen worden, die zich ontwikkelen , wanneer

oogen, aan facultative hyperpresbyopie lijdende, veel in de

nabijheid gebruikt worden. Dat het vermogen, om lang

achtereen scherp te zien in de nabijheid bij facultative hy-

perpresbyopie ontbreekt, vindt zijne verklaring in het ver-

broken verband tusschen inspanning van ^t accommodatie-

vermogen en convergentie der gezigtsassen. Dergelijke oogen

moeten reeds bij evenwijdige gezigtsassen 't accommodatie-

vermogen in werking brengen, en bij eiken graad van con-

vergentie der gezigtsassen wordt bijgevolg racer inspan-

ning van gezegd vermogen vereischt, dan aan dien graad

van nature beantwoort. Hiermede acht Spreker het raadsel

der hebetudo opgelost.

De graphische methode, door Spreker in toepassing ge-

bragt, eiselit slechts eene enkele lijn, die, onder de hoofdlijn

(voorstellende het totale accommodatie-gebied der meer uit-

eenloopende oogen) getrokken, niet alleen de beide grens-

punten van accommodatie-vermogen aanschouwelijk maakt,

maar waarvan de lengte ook aan de uitgestrektheid van

het accommodatie-gebied beantwoordt. De lengten van een

aantal lijnen voor verschillende oogen, die men naar ver-

schil van leeftijd, van digste punt, van verste punt enz.

onder de hoofdlijn op eene tabel kan vereenigen, zijn dus

onderling vergelijkbaar en geven een trouw en aanschouwe-

lijk overzigt. Spreker toont op het bord de toepassing dezer

methode aan, om de verschillende afwijkingen der accommo-

datie-grenzen bij normale oogen, op verschillenden leeftijd,

bij myopie, presbyopie, hyperpresbyopie, bij verlies der len.i,

enz. graphisch, en wel door eene enkele lijn, He definiëren.

De Heer staring biedt de eerste aflevering aan

van op.stellen over Nederland'a f/roiidgesteldheid, en
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legt liet eerste proefblad over vjiii de Geuloi/iiche

Kaart, bewerkt op liet Topograpliiscli Ihireau van het

Departement van Oorlog te 'sGravenhage. — De
Voorzitter zegt den Heer staring dank voor dit

boekgeschenk.

De Heer bierens de haan rigt de aandacht der

vergadering op de op handen zijnde voltooijing der

uitgave van zijne Tafelen van bepaalde Lnleyralen,

welke de Akademie sedert drie jaren onafgebroken

bezig hield; hij bespreekt de nadere bewerking der

daartoe behoorende formules en de daaruit gevolgde

lijst van kritische aanmerkingen en verbeteringen, en

zegt den slotte der Afdeeling dank voor de wijze,

waarop zij dezen zijnen langdurigen en moeijelijken

arbeid heeft gelieven te steunen.

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

gadering wordt gesloten.



RLEMENTAII^ BEWIJS

DE REEKS VAN TAYLOR,

MET

INniiMUP VA>' PK 7,00GENAAMDE REST,

riooR

r. J. STASIKABT.

liet is bekend, dat de reeks van taylor aanvankelijk

slechts als eene oneindig voorloopende reeks gegeven en bij

menigvuldige onderzoekingen gebruikt is, maar dat men in

latere jaren bedacht is geweest op het bijvoegen van eenen

term welke de waarde van alle volgende termen, zoo velen

er zijn mogten, als het ware in zich bevatte; een term

welke, zonder de waarde van de som der volgende termen

te kunnen geven, echter aanwijst binnen welke grenzen

die som besloten moet wezen. Door de bijvoeging van dezen

term, de Rest genaamd, waardoor de Eeeks van tayiob

eene eindige gedaante verkregen heeft, is men inderdaad

eerst in staat om met volle overtuiging te oordeelen over

de meerdere of mindere naauwkeurigheid waarmede de

functie door de som der voorgaande termen aangewezen

wordt. Er zijn verschillende bewijzen gegeven voor de uit-

drukking waardoor die rest voorgesteld kan worden; het

belang der zaak veroorlooft echter welligt de toevoeging

van nog een bewijs, dat, naar het mij voorkomt, eenigzins

eenvoudiger is, dan de bekende wijzen van ontwikkeling.

Laat hieronder geschreven zijn eene reeks van getallen, of

grootheden door getal voorgesteld, Aj , Aj , A, ... An,

VEB9t. EN UEDED. AFD. NiTCDBK. DEEL VIII. 5
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geheel willekeurig; iretlaeht ; 1'„ ,
I', ... H;,_i de rij der

verschillen van de oji elkander volgende getallen A

;

. . ('„—> de rij der tweede verschillen der A' enz.Cd , C

A„

A,

C„-

T1„

T),

i';--4

lJn-3

A„

Dan heeft men de hskendc betrekkingen

:

A,=A„+B„
A, =A„ + 2B„+C„
A3=A„ + 3B, + 3C„ +T),

en in het algemeen

A,, = A(, + U
R„+ t'o + i)„ +ZJ1},

welke uitdrukking; gemakkelijk bewezen wordt door dfï

aanwijzing, dat indien zij voor eene rangorde p geldt, zij

ook noodwendig voor de rangorde p -\- 1 moet doorgaan.

De uitdrukking (] )
geeft de ^\a3rde van het getal A„,

dat onder aan liet hoekpunt der driehoekige figuur (door

de getallen A, en de verschillen B, C enz. gevormd) staat.

in functie der getallen A„, B,, , C^ /(, , die aan Je

overstaande zijde van dien driehoek geplaatst zijn.
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Evenzoo wordt het getal A ^ , staaude aan het bovenste

hoekpunt des driehoeks, uitgedrukt in functie der getallen

A„, B„_i, C„_2 . . . Z|, , staande aan de overstaande

zijde; waarbij men echter moet in acht nemen, dat nu

B„_i als negatief moet geschreven worden, als zijndu

B,i_i = A„ — A„_i = — (Ai,_i — A„)

;

daarentegen C„_2 blijft positief, als zijnde

C„_o = B„_i — B„_2 = + {(— B„_2) — (- B„_,)}

,

dat is het verschil van twee negatieve getallen weder nega-

tief genomen, enz.; dus is

A„=A„-|"Jb„_.+ Qc„_o-^^'Jd„_3..+(-1)»Z„(2).

Ag staat tegen over n rijen, A, en B„, Aj, B,, C„,

Aj, B, , C,, D„ enz. tot A„, B„_i, C„_2 . . . Z^,

waarvan elke term eener voorgaande rij het verschil is der

beide termen van de volgende rij waartusschen zij staat;

teweten A„=A,— B(,; k',=A^—B,, B„=B,—C„
enz. Even zoo staat Z^ tegenover n diergelijke rijen;

Zo=Yi — Y,,, Yj^Xi — Xg, Y,=X2 — Xj enz.

Dus heeft men ook, volgens (3)

Zo=A.— (")A„_,+QA„_2-fgJA„_3..+(_l)«A„(.3)

hetgeen de bekende interpolatie-reeks is.

De reeksen (1) (2) (3) zijn bekende uitdrukkingen, en

men weet hoe uit de eerste, door tot grenswaarden over te

gaan, de reeks van tayloe bewezen kan worden.

In de driehoekige figuur gevormd door de letters A,
B, C enz. komen | (n -|- ]) (?i -|- 2) getallen voor, waar-

van er n -|- 1 naar welgevallen genomen kunnen worden;

de overige ^ n {n -\- 1) waarden hangen van de eerste af.

Nemen wij nu voor gegevens: van de bovenste rij, A^

,



Bg , C,| enz., /( -f 1 tretallcii, 1». v. tol JJ Uk', f7i xcidcr

iii de nedeiwaarts gaande rij, de getallen II
,

, ïl , , ]I
;,

. . . tot

Jin—p, voor de n— p overige gegevens, dan is het duidelijk,

volsens (1) en {'-i), dat. uien voor A„ eene uitdrukking zai

hebben van de volgende vorm

a,.=a„ + (;)b„+(';)o„.... + ^^)g„

+ «,rl„ + «, II, + «. lli + ««-;, II,,-;.,

"Want de getallen in de bovenste rij, !„ , K,, , Lg...7j^,

die, na het getal H„ , in de uitdrukking (1) voorkomen,

kunnen alle, volgens (:}) in functie der H' uitgidrukt

worden; men heeft namelijk

UL,>-=(;:)("-"-("T")"---^

Door optelling dezer uitdrukkingen en gelijkstelling der som

aan «„ H + « i H , -j- « „_^, Hn—p , kvinnen de \vaarden

van de coëfficiënten « gevonden worden. Gemakkelijker, al-

thans eenvoudiger, komt men hiertoe door eenige achtervol-

gende afleidingen, op de volgende wijze; te weten, men heeft



(69 )

veranderende al de aanwijzers ü in 1 , zoo komt klaar-

blijkelijk

Brengende nu hierin voor A, A» + B,

voor B, B, + C,

Toor C, C„ + D„ enz.,

maar latende II, onveranderd,

en oplettende dat men in het algemeen heeft

\m) + U+ l)
^ U+l)'

zoo komt

vermeerderende weder de aanwijzers ouder aan de letters

met ] komt

schrijvende nogmaals A, = A„ + B^ , B, = B^ "^
'-'o

^"^"

maar latende H, en II ^ onveranderd blijven, komt:
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Op deze wijze vuurgaanJe bekouit iiicu ia hel. alÊfr-iiieni tii;

uitdrukking;

:

v«-.-tr'>+("t")-.+(":')"--+£-;)«-

Avaarvau de waarheid kan aangetoond worden door aan te

wijzen, dat zoo de uitdrukking voor den aanwijzer p + 7

geldt, zij noodwendig ook voor den aanwijzer p -\- t/ -\- 1

moet doorgaan.

Stellende nu ?' + 17 = " , en dus 7 = n — p

in \ I
m

\m— q j

en oplettende dat
)

"^^
( '^' vindt men ligt:

+ til] "»+C:;)^'+(;::ï)
"-•+"—

\

Evenzoo heeft men, volgens het vroeger opgemerkte

K = A« -
(

" B„_, + f
'^

]C„_.> - g 1
D„_3 \

+ (-1)"-' ^j) G.-,,-,^ + (-1.V
{(;;_J)

ii„-, V
(5)

+ tj)'^"--+tl]"— •• + "']'
"
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+ (- 1)'-'
[/_^]

A„-,^. + (-1)" {(;i1)a"-
|(6)

Deze drie formulen bevatten de drie vorige (1) (2) en (3)

als bijzondere gevallen in zich.

Tot hiertoe hebben wij n -{- 1 der getallen A , B , C enz.

geheel willekeurig gedacht; onderstellen wij nu, dat de ge-

tallen A de achtervolgende waarden eener functie van een

getal X voorstellen, wanneer dit met een standvastig ge-

tal regelmatig toeneemt.

Zij alzoo X = w' -\- n 5

a
en kortheidshalve x — x' = a , dan is n = - -

,

terwijl de getallen A,, en A^ alsnu aangewezen kunnen

worden door

Ax' en A^ .

AVij bekomen alzoo volgens (4)

i _ * . . " ^»
I

"^"-^^ '^''" ^ "1"^ ^^ (a— 23) D„
^'^

-

^^^
• ó- 8 -^'i:V-s^+ 172.8 "aV

a{a—S)..{a~f^iS) G„
* 1.2... p—l d>-l

{a-8){a-i8)..{a-p+ÏS) H„ (a-28)(a-Z8...{a-pS) H^
"^ 1.23... p—1 3/'-i

"•"
1.2.3.. . p—1 'dP-f

+
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(a — ac))(«— U)... (u — p + 1 et, H.,

^
1 . 3 . a . . p — 1 J/'-'

{p^\

.

(5j(p— 2 • ii)..j^^ '6.!S)..\a ir„.

1.2.3..P—

1

(Ü/^- 1

Züo wij nu begrijpen dat (5 (inbepaald kleiner wordt en

tot O nadert, terwijl a en p onveranderd blijven, dan na-

deren geliiktijdig de waarden vnn „ ,
-— -~-

:

lot de achtervolgende differentiaal quotiënten der functie

A;;:', ^an het eerste tot het ip— l)''» differentiaal quotiënt toe;

4 1 H„ H, Hj H„_„
terwiil . ,

— .... T de onemdise reeks
' Sp ' Si' ' Si' dp-i °

van opvolgende waarden van het p^^ differentiaal quotiënt

der functie Aj. voorstellen, gelegen tusscheii x' en x.

De uitdrukkingen a, a (a— S) , a {a— 3j (o— 2 5) enz.

in bepaald aantal, naderen tot a a^ a' . . . . aP—^;

eindelijk de waarden der uitdrukkingen

(n—S) (a— 2 S) . .{a—f-l S) (a-2S) (a— a S] ..{a—pd]

;

(a— .3 S) [a—4 d) . . . (a

—

p + 1 S] enz.

oneindiij in aantal, naderen tot

ai-i (./—5>-l
;
(a—2 Ö)P-I

;
(a—3 S)l'-\..[a-'':sY

zij doorloopen dus alle waarden der p— \'^'^ magteu der

getallen gelegen tusschen a en o.

Tot de grenswaarde o\-ergaande komt alzoo
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+ fl^A^+jT^^D^A., +—

y

^D'A.

+ i'^-^y-'- (;;')^-+(«-2^)''-'-(&)^-"-+^^

De eerste regel dezer uitdrukking bevat de p eerste termen

der Reeks van tayi.or; de tweede regel wijst de rest aan.

/H,„\ c)''ï'(-^)

Wanneer men y" schrijft onder den vorm — ^- = Pp (x)

en voor m . Ö x— x' , dan blijkt terstond, dat de rest

gelijk is aan

\. r- I (a— .»)?-' F/, (:i.'+ x) lx
^1 . 2 . 3 . . . p -^

hetgeen slechts eene verkorte schrijfwijze van den tweeden

regel van (7) is. Wanneer Fp {x) vloeijend van waarde

blijft veranderen tusschen de grenzen a;' en x, of korter

gezegd vloeijend is tusschen die grenzen, dan is het dui-

delijk, dat er tusschen al de termen van den tweeden regel

van (7) eene term moet gevonden worden van eene zooda-

nige waarde dat zij, vermenigvuldigd met het gehcele aan-

tal der termen, tot product geeft de som van al de ter-

men, dat is de vfaarde der lest.

Laat
^
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deze guiiiiildelile term zijn, d;ui is ^ i5 <^ a , eii dus

= i eeiie gebruikclijku breuk, terwijl liet aantal termen
a

a
== - is; dus komt, \()or de rest R :

o

1 .2 .3.. .(p-1) X 11= J-(a-3
5)P-i Yp i^'+gÖ) . d

= a{a— ia)/'"' 1''^ (x'+ia)

= a7'(l— iV-l
¥^, (js' +i{.r—x')),

alïoo

It = (1-0.-. •

^--^_^^J__-^
r, (.'+ia) . . (0)

lu dezelfde onderstelling, dat Yp (x) vloeijend is tus-

sr.'hen de grenzen x' en x , kan de waarde der rest nog

anders M'orden gevonden : Laat 1"^ (x' -\- 1' S) de grootste

en ¥p {:v' -\- 7.'' (^') de kleinste der waarden dezer functie

zijn tüsschen de grenzen x' en x\ dan zal de rest begrepen

zijn tussclieu

1 .2.3..P— J '^

^ '

+ (a-2 5) P-i . (1 H- enz.) >< !> (a>' + ^•'
'')

en

1 .2.3..P— 1 ^ ^ ^ -'

+ (a— 3 .f);--! .
r? + enz.) X "l"V ('' + '•" '^') •

Dat de grenswaarde \an de reeks van termen tüsschen

de { } bcslod'ii aV is, kan list «inisetuond worden.
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Er bestaat dus een zeker getal i' kleiner dan 1, zuu-

dauig dat i' a tusschen X' ö en A" ö valt en waarvoor

11 ^ '—- X a/- Tp (j' + i'a)

1.2.3.. p—i }>
'^

= - * - (x + i'a) (10)

wordt.

Het is duidelijk, dat men op deze wijze nog meerdere

uitdrukkingen voor E kan vinden; door namelijk de eene

factor (a

—

(/ S) P— • met eene functie naar welgevallen van

[x' -\- g S) te vermenigvuldigen, maar zoodanig dat het

product geïntegreerd kan worden : en de andere factor

p (a;' + ^ 8) met dezelfde naar welgevallen gekozen functie

te deelen en van dit quotiënt eene gemiddelde waarde in

te voeren; aldus bekomt men

1 V, (,i:'iai') f"
U = ---^^ -^'--T_^,, (''-^)P-'/(y+^)èx.(ll)

1.2.3...p— 1 f {x'-\-ai)J
o

door te nemen

f{x'+x)=f(a+ .v'-(x+x}) =f{a-x) = (a-.^•)-P+'

bekomt men de form. (9); door te stellen

ƒ (.«' -j- j) = constante

verkrijgt men de form. (10).

De reeks van tayloe geschreven met de rest, is alzoo

eene grenswaarde der uitdrukking (4); \\-aardoor de groot-

heid A„ (der te zamen in eencn driehoek staande getallen)

van bladz. 66 uitgedrukt wordt in functie van eenige ge-

tallen der bovenste rij, A„, B,, C„ enz. tot b. v. G„ toe,

en verder der getallen van de volgende staande rij H,, 11 ,,

Hj enz. De grenswaarde van de functie dezer laatste ge-

tallen is da Rest.



GEWONE VEUGADERING

DER AFDEIiLlNG

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN.

GEllOl'DEN DEN 73"'" APRIL 1S58.

Teffenwourdii/ ([Q\ieQre,\\: g. simons, c. j. matthes,

.1. I.. C. SCHROEDliR VAN DER KOLK, T. C'. DONBERS,

R. VAN REES, ü. A. VAN KERKWIJK, W. VROLIK,

D. BIERENS DE HAAN, V. S M. VAN DER WILLIGEN,

P. ELIAS, AI. C. VERLOREN, A. II. VAN DER BOON MESCII,

J. r. DELPRAT, J. VAN GOGIl, D. J. STORM BUYSING,

W. N. ROSÉ. J. G. S. VAN BREDA, .7. VAN GEtJNS,

.1. W. L. VAN GORDT, .1. VAN DER HOEVEN,

G. E. VOORHELM sciiNEEVooGT, cii vaii (Ie Letter-

kundige Afdeeling do Heer l. ph. c. van den bergh.

Het Proces-vcrijaal der gewniie vergadering van

den 27^'^° Maart j. 1. wordt gelezen, goedgekeurd en

vastgesteld.

Wordt gelezen een brief van den Heer J. w. er-

merins (Groningen 26 Maart 1858), ter verontschul-

diging over het niet bijwonen dezer vergadering, en

over het niet vervullen zijner spreekbeurt in deze.

(iclijkc kcniiisireving wordt van den Heer r. hak-
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TiNü ontvangen. — Beiden worden aangenomen voor

berigt, onder aanbeveling voor liet vervolg.

Worden gelezen brieven van de II.H. conkad,

VAN DEN BOSCH, 8TAMKART en VAN HASSELT, Waar-

mede zij zicli verontscliuldigen over het niet bijwo-

nen dezer vergadering. — Aangenomen voor berigt.

Worden gelezen brieven ten geleide van boekge-

schenken: 1'. van den Minister van Buitenlaudsche

Zaken ('sGravenhage 16 April lS58j; 2'. van den

Heer lange en C". (Batavia 12 Ang. 1857); 3°.

van den Directeur van het Centraal Physisch Obser-

19
yatorium te St. Petersburg (St. Petersburg--y Dec.

OL

1856); 4\ van den Heer a. brullé, Bibliothécaire

archiviste der Académie des Sciences, Ai-ts et Bel-

les-Lettres de Dyon (Dyon IS Maart 1858); 5°.

van den Heer laïino coelho, Secretaris der Aca-

demia 11. das Sciencias de Lisboa (Lissabon 2 Janu-

arij 1858); 6'. van den Heer jac. rosenthal, twee-

den Secretaris van de Physicalisch-Medicinische Ge-

sellschaftte Wiu'zburg (Wurzburg S Februarij 1858).

—

Wordt besloten tot schriftelijke dankzegging en tot

plaatsing der boekgeschenken in de boekerij.

Wordt gelezen een brief van den Heer altheer.

Secretaris der Natiuirkundige Véreeniging inNeder-

landsch Indië (Batavia September 1857) tot dank-

betuiging voor ontvangen boekgeschenken. — Aan-

genomen voor berigt.
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Wordt gelezen een brief van den Heer i\ kaiskk

(Leiden 3 April 1858), ten geleide van eenon brief

van den Heer g. b. airy, waarmede, in na;un der

Astrononucal Society te London, de ruiling wordt

aangeboden van hare werken, tegen die der Aka-

demie. — Wordt besloten dit voorstel aan te nemen,

en de Secretaris gemagtigd tot de uitvoering. — Ge-

lijk beshut valt op een brief van den Heer caesak

CANTER, Secretaris van liet Imperiale Regium Insti-

tutum Lombardum di Scienze, Lettere ed Arti (.Mi-

laan 3 April 1858), waarmede gelijk aanbod van

genoemd genootschap geschiedt.

De Secretaris berigt, van de Il.H. c. en r. v. u.

STERR (Helder 12 en Amsterdam 7 April ] S5^), brie-

ven ontvangen te heblien, ten geleide van TaheUen

van wauryKiiimicji irafcr/ioot/li'ii , \velke hij der Com-

missie over de daling van den l)odeni in Nederland

ter hand stelde.

De Secretaris brengt ter tafel eenen brief van den

Heer stamkart (Amsterdam 33 April 1858), waai'in

wordt voorgesteld, in naam van de Commissie over

de daling van den bodem in Nederland, op den brief

van den H(^er Hoofdingenieur van den A\'aterstaat

in de provincie Zeeland, ingebragt in de vorige ver-

gadering, te antwoorden:

1°. Dat de vergadering zich met zijn ontwerp wel kan

vereenigen, en dat van de vroeger dezerzijds voorgestelde

proefneming, uitlioofde der daaraan verbonden kosten, wordt

afgezien.

2'. Van dit antwoord mededeelinsr te doen aan den Heer
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BEIJEEINCK, thans Hoofdingenieur in lIc provincie Zuid-

Holland, met verzoek om ter bevordering der zaak, zoo ver

hij zulks mogt gepast oordeelen, er over met deu Heer van

DIGGELEN, thans Hoofdingenieur in de provincie Zeeland te

willen corresponderen.

3'. Den Heer BEIJEI^^XK dank te betuigen voor zijne

heusche aanbiedingen in het belang der wetenschap, en hem

al terstond te verzoeken, in zijne nieuwe betrekking zijne

aandacht te willen schenken aan eeue herziening van een

ontwerp tot het maken van eenen getijnieter te Katwijk,

dat voornamelijk onafgedaan is gebleven door het overlijden

van deu Heer Hoofdinsrenieur gkeve.

De vergadering vereenigt zich met dat drieledig

voorstel.

Wordt ter tafel geliragt een brief van den Minis-

ter van Koloniën ('sGravenhage 16 April 1S5S, Lett.

B, N°. 12) niet daarbij gevoegde vier Bijlagen, lui-

dende als volgt:

Ten vervolge op de dezerzijdsche missive van den 4'^"'

December 1856, L«. B, N'. 4, heb ik de eer hierbij aan

de Akademie te doen toekomen eene missive van den lieer

Gouverneur van Suriname van den 265"" November 1.1.,

N'. l.'jJS/Sil met bijlagen, waarin nadei'e berigten worden

aangetroffen omtrent het met den Heer tama overeenge-

komene ter genezing van de Lepra en van de Epilepsie,

waarvan de uitkomst echter niet aan de verwachting heeft

voldaan.

De Akademie gelieve, na gemaakt gebruik, de bijlagen

dezes terug te zenden.

Na beraadslaging wordt deze brief met zijne bij^
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lugeii in hiuuk'ii gestL'kl van de II.H. (i. j. MrijjEK.

j. VAN fiKDNs en K. 15. VAN DEN BOSCH, niet l)eleef(l

verzoek, om daarop, als ook op de hij hen nop; aan-

hangige beoordcding van den vroegcren brief met

zijne bijlagen en later daaraan toegevoegde voor—

werjien, de Afdeeling te willen dienen van berigt,

vooriiehting en raad, zoo mogelijk in de volgende

vergadering.

De Heer voorhei.m scnNEKVoooT leest, in eigen

naam en in dien van de H.II. van der boon mesch

en VAN HASSELT, lict Volgend verslag voor np liet

in hunne handen gesteld voorstel van den Heer van

HASSELT.

De Commissie, door U benoemd in de laatste vergadering

der Natuurkundige Afdeeling van de Koninklijke Akademie

van Wetenschappen, ten einde U te dienen van voorlichting

en raad omtrent een voorstel, door ons geacht medelid, den

Heer a. w. m. van hasselt gedaan, heeft getracht zich met

naauwgezetheid van hare taak te kwijten, en heeft de eer,

U thans het resultaat van hare beraadslagingen beknoptelijk

mede te deelen.

Vergunt ons daartoe, met weinige woorden den inhoud

van de voordragt des Heeren van hasselt te recapitu-

leren.

Bij de belangstelling iu alles wat den openbaren gezond-

heidstoestand van Nederland betreft, die men teregt bij de

Akademie mag onderstellen en waarvan zij meermalen door

hare adviezen en voorstellen aan de Hooge Regering de dui-

delijkste bewijzen geleverd heeft, kon het wel niet anders,

of ook zij moest, even als zoo velen in den lande, zich in

het laatst verloopen janr verlieugen, toen de drie ontwerpen
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vaii wet, !)KÜekkiug liebbemk tot Je geueeskundige zaken,

eindelijk door liet Ministerie in gereedheid gebragt en aan

de wetgevende vergadering aangeboden waren.

Maar evenzeer als zoo vele anderen moet zij vreezen,

dat, na de laatste verandering van de hoofden der Departe-

menten, de behandeling dezer zaak welligt wederom afge-

broken of op de lange baan geschoven zou kunnen worden.

Ten einde dit zooveel mogelijk te voorkomen, stelt de

Heer vak hasselt voor, dat de Akademie bepaaldelijk hare

meening en hare wenschen in dezen aan de Hooge Eege-

ring kenbaar make en op de afdoening der in behandeling

zijnde ontwerpen aandringe, zouder zich echter gehouden

te willen achten daaraan in alle deelen hare goedkeuring

te schenken, en onmiddellijk tot het ontwerpen van nieuwe

wetteu over te gaan, indien het blijken mogt, dat de thans

aanhangige niet de goedkeuring der Tweede Kamer mogten

wegdragen. Daarbij zou de Akademie op hare voorslagen,

gedaan in de vergadering van 25 October 1856, ten op-

zigte van de vervalsching van levensmiddelen nog eeii.s

moeten terugkomen, en daarbij eindelijk enkele voorstellen

moeten voegen omtrent de voorloopige regeling van eenige

der belangrijkste onderdeden van geneeskundige wetgeving,

en wel met name omtrent de regeling van de prostitutie en

van de vaccinatie en revaccinalie.

Naar aanleiding van deze voordragt meent uwe Com-

missie U te moeten voorstellen : dat de Akademie, zoowel

op grond van onderscheidene antecedenten, als om het ge-

wigt der zaak en vooral ook om den invloed, dien niet

alleen de praktijk, maar ook de wetenschap zelve van eene

betere regeling der geneeskundige aangelegenheden in ons

land te wachten heeft, zich, hetzij alleen liij gesclrrifte,

of ook mondeling, door eene uit uw midden gekozene Com-

missie, tot den Minister voii Binnenlandsche Zaken wen-

de, met het eerbiedig maar dringend verzoek, om de be-

VERSL. £N Mn[>i:i>. AKO. NATLIi;itK. DKKT, VIII. G
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langen der geueeskunilige wetgeving niet ijver ter liartc li-

nemen, en hetzij de thans aanhangige wetsontwerpen, wcl-

ligt gewijzigd nnar aanleiding van het daarover uitgebraglc

rapport der Commissie uit de Tweede Kamer, in deze wetge-

vende vergadering in behandeling te brengen, of zoo spoedig

mogelijk tot de zamenstelling van nieuwe ontwerpen over te

gaan, o])dat aan den tegenwoordigen voor het leven en voor

de wetenschap zoo nadeeligen toestand van wetteloosheid en

onzekerheid zoo spoedig mogelijk een einde gemaakt worde.

Het is daarbij echter uwer Commissie voorgekomen, dat

het wensf/helijker is dal de Akademie zich in haar schrij-

ven aan den Minister bij het algemeene houde en de de-

tails, hoe belangrijk de onderwerpen ook zijn mogen, die

de Heer van hasselt meer in het bijzonder ter sprake

bragt, ouanngeroerd late, althans niet op de afzonderlijke

regeling van enkele punten aandringe: eensdeels omdat het

daarbij al ligt zou kunnen gebeuren, dat zij de grenzen

harer eigenlijke bevoegdheid te buiten ging, en ander-

deels inderdaad gevaar zou loopen, veelerlei te prejudiciëren,

vooral indien zij uit de vele onderwerpen, hieitoe betrekke-

lijk, enkele koos, wier behandeling zij in de eerste plaats

aan den Minister zou meenen te moeten aanbevelen.

Mogt uwe vergadering zich met dit advies uwer Com-

missie kunnen vereenigen, dan verklaart zij zich bereid,

eene in dien zin opgestelde missive aan den Minister aan

uwe goedkeuring te onderwerpen, terwijl uwe vergadering

voorts te beslissen zou hebbeu, of die missive langs den

gewonen weg van briefwisseling of door eene uit uw mid-

den benoemde Commissie in handen van den Minister van

Binnenlandsche Zaken behoort gesteld te worden.

Na beraadslaging wordt besloten, dat in den geest

van dit verslag een adres aan den Minister van

Binnenlaiidsehe Zaken znl worden aangelioden.
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Komt alsiiu in l)ei'funtlslaging liet volgend ont-

^vel•p, daartoe door de Commissie in gereedheid ge-

bragt.

De Natuurkundige Afdeeling van de Koninklijke Aka-

demie van Wetensoliappen te Amsterdam heeft steeds met

de grootste belangstelling alles gevolgd, wat in de laatste

jaren met betrekking tot de verbetering der wetgeving op

de geneeskundige zaken verhandeld is geworden. Zij er-

kent ten volle het gewigt dezer wetgeving niet alleen voor

den openbaren gezondheidstoestand vau Nederland en voor

het maatschappelijk leven, m:iar ook voor de krachtiger ont-

wikkeling en meer vruchtbare toepassing der geheele genees-

kundige en zelfs natuurkundige wetenschap.

Naarmate zij inniger de nadeelen besefte, die de ontoe-

reikende en hoogst gebrekkige regeling van zoo veel, wat

tot de uitoefening der geneeskunst betrekking heeft, zoo-

wel op de kunst als op de wetenschap moet uitoefenen,

verheugde zij zich levendiger dat daaraan weldra een ge-

wenscht einde gemaakt zou worden, toen zij de beslissing

dezer zaak door de aanbieding van de daartoe betrekkelijke

wetsontwerpen aan de wetgevende vergadering nabij waande.

De vrees dat hierin thans welligt wederom eeaige ver-

traging zou kunnen ontstaan, noopt de Afdeeling zich tot

Uwe Excellentie te wenden met het bescheiden maar drin-

gend verzoek, dat het Uwer Excellentie moge behagen, de

zorg voor de geneeskundige staatsregeling met warmte ter

harte te nemen en, hetzij de thans aanhangige wetsontwer-

pen, met de noodzakelijk bevondene 'najzigingen, bij de

wetgevende vergadering in behandeling te brengen óf, des

gevorderd, zoo spoedig mogelijk tot de zamenstelling van

nieuwe wetsontwerpen over te gaan, opdat de belangen

van wetenschap en kunst niet langer door de tegenwoordige

k

gebrekkige wetgeving veronachtzaamd en het maatschappe-
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lijk leven en do gezondheid v:iu zooveleii in Nederland be-

nadeeld mogen worden.

Dit ontwerp draagt de eenparige goedkenring der

vergadering weg.

Wordt met zeventien tegen vier stemmen beslo-

ten, dat het door eene persoonlijke Commissie, Ije-

staande uit de IT.H. vooehelm schneevoogt, van-

der BOON MEscH en VAN HASSELT, den Minister Van

Binnenlaudsche Zaken zal worden ter Jiand gesteld.

De Heer donders sTpreékt o\er ck p//o/iefm-/ii' vor-

minff der consonanten , en licht zijne voordragt op

graphische wijze toe. Een nader betoog daarover

wordt door hem voor de Verslagen en Mededeeliii-

ypn toegezegd.

De Heer van der boon mesch spreekt over on-

derscheidene vooricerpeii , in de tegenwoordigheid van

Z.K.H, den Prins van Oranje, op den l]den Octn-

ber des vooi-gaanden i&?iï& te Pompei opt/edolven. Deze

voorwerpen, door hem ter tafel gebragt, zijn glas,

ijzer, brons, koper, gebakken klei, beenderen van eene

soort van visch (vermoedelijk makreel), als ook een

merkwaardige schedel, waarschijnlijk van eenen Griek.

Zij waren door den Prins goedgunstig voor deze be-

schouwing en beoordeeling afgestaan. Onder deze

voorwerpen trok de schedel vooral de aandacht der ge-

neeskundige leden van de vergadering. Het trof hen

allen, dat hij de onmiskenbare blijken draagt van

vormverandering door ziekelijke beenverdikking (ov-

teoporom). Een meer naauwkeurig onderzoek wordt
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weuschelijk geacht. De Heer w. vrolik neemt op

üich, om in de volgende vergadering ter vergelijking

eenige schedels ter tafel te brengen, door gelijke ziekte

aangedaan.

De Heer delprat draagt, in eigen naam en in

dien van den Heer conrad, de resultaten voor van

eenige (/rondboringen, naar aanleiding hunner vroe-

gere toezegging, te Isijinec/en door den Genieentear-

chitect geschied. De gedane boringen schijnen den

H.H. berigtgevers in vele opzigteu merkwaardig toe,

vooral, daar er op korten afstand zulk een aanmer-

kelijk verschil in de aardlagen voorkomt. Naar hun

oordeel echter, moeten de boringen nog dieper door-

dringen en ook vermenigvirldigd worden.

De Voorzitter zegt den Heer delprat dank voor

deze voorloopige mededeeling; stelt voor, dat het ver-

slag in het arcliief der Akademie worde nedergelegd,

en noodigt de H.H. berigtgevers uit, om met hunne

belangrijke nasporingen voort te gaan en de uitkom-

sten daarvan aan de Afdeeling mede te deelen, opdat

zij in staat gesteld worde daarvan later gepast ge-

bruik te maken.

Niemand heeft iets verder voor te stellen, en de

vergadering wordt gesloten.
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ONDERZOEKINGEN OVER ONTSTEKING,

ALS AI.LEIiN DIT

RI,Ar.Vl)KRLlJK BI.OED VOÜRTSPRÜITENDE.

IIOOK

J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK

Dat de aanwezigheid van slagaderlijk mot zuurstof be-

zwangerd bloed noodwendig vereischt wordt bij alle levens-

verschijnselen, zoowel tot onderhouding van de werkingen

van het zenuwsysteem als van voeding en secretie, is eene

zoo algemeen erkende daadzaak, dat dit geen verder betoog

schijnt te vereisolien; en de merkwaardige proeven en injec-

ties met arterieus geslagen bloed van brown SEquAKD in

den laatsteu tijd, hebben deze waarheid, reeds vroeger alge-

meen aangenomen en vooral door bichat duidelijk aange-

toond, nader toegelicht en boven allen twijfel verheven.

Naar het mij echter toeschijnt, is van deze waarheid niet

altijd op pathologische toestanden genoegzame toepassing

gemaakt. Hoezeer men namelijk uit de noodwendigheid

van arterieus bloed voor voeding en stofwisseling zonde

kunnen afleiden, dat ook tot het ontstekingsproces ai'terieus

bloed gevorderd wordt, is dit evenwel naar mijne meeuing

niet genoeg in bijzonderheden aangetoond.

Vooral scheen mij de vraag, welk aandeel het slagader-

lijk bloed heeft in het tot stand brengen van ontsteking

en hare verschillende uitgangen, niet zonder gewigt ten

opzigte van twee van de belangrijkste organen voor het

vegetative leven, namelijk bij ontstekingen van de lever en
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de longen, uaar welke beide organen zulk eene groote lioe-

veelheid veneus bloed wordt toegevoerd. En de vraag, of bij

ontsteking dezer gewigtige organen dat proces alleen van

de slagaderen uitgaat, dan of ook de vaten, die veneus bloed

in het parenchrm dezer organen voeren, bieraan een bij-

zonder werkzaam aandeel nemen, scheen mij wel eenige on-

derzoekingen waardig te zijn.

Bij de lever liet het zich vermoeden, dat hier de arte-

ria hepatica zoo al niet de eenige dan toch de voorname

bron zoude zijn, van waar de ontsteking harei\ oorsprong

nam ; maar bij de longen kon het twijfelachtig schijnen, of

b. V. bij pneumonie, de ontsteking niet aan de arteria pul-

monalis moest worden toegeschreven, daar de zoo kleine

arteriae bronchiales naauwelijks hiertoe de noodige hoeveel-

heid bloeds schijnen te kunnen aanvoeren.

Ten einde hierin eenige meerdere zekerheid te erlangen,

heb ik gemeend, injecties van verschillend gekleurde stof-

fen in de aderen en slagaderen dezer organen te moeten in

het werk stellen, in verschillende ziekelijke toestanden dezer

deelen. De uitkomsten van dit onderzoek schenen mij belang-

rijk genoeg, om die aan de Akademie kortelijk mede te deelen.

Wat vooreerst de lever betreft, hierin heb ik mijn on-

derzoek bepaald bij leverabcessen, zoowel iu den mensch

als in eenige dieren, vooral konijnen, waar deze ook som-

wijlen voorkomen.

In meerdere mij voorgekoraene gevallen vulde ik bij le-

verabcessen de arteria hepatica met eene geele of roode, de

vena portarnm met eene blaauwe, de vena hepatica met eene

witte stof, somwijlen ook de vasa bilifera met gele lijm.

Het bleek mij in al deze gevallen, dat in de wanden

van een abces alleen slagaderlijke vaten zich vertoonden;

soms was echter de 'natte stof, die in de vena hepatica was

ingespoten, ook tot in de wanden van het abces doorge-

drongen, teu bewijze, dat de nieuwe in deu wand van het

leverabces aevorrade slagaderen haar bloed in de venaehe-
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paticac luitlileu oiitiast. In geen enkel geval was ccliler eeti

tak van de vena purtariuu in fle Manden van het leverabccs

zigtbaar. Zeer fraai was dit vooral zigtbaar iu eenc lever

van een konijn, die slechts kleine abcesseu vertoonde, en

waarvan ik, na de opvulling van de slagaderen met gele,

de vena portae met roode stof, mikroskopisclie snecdjes

kou vervaardigen, die na het druogen, en bewaren in Ca-

nada-balsem op eeue voortreüelijke wijze eene menigte nieuwe

arterieuse vaten rondom het abces vertoonden ; hetgeen des

te meer in het oog loopend is, daar anders de takken i;der

arteria hepatica in de lever alleen in begeleiding der vena

portarum, maar nergens als een afgezonderd capillairnet

zich voordoen : zoodat hier dus vele nieuwe capillairvalen

van uit de slagader zich rondom het abces hadden gevorjnd *).

Hieruit blijkt duidelijk, dat bij leverabcossen alleen de

slagaderen aan dit ziekelijk proces een werkzaam aandeel

nemen, en dat dus de ontsteking door de verhoogde werk-

zaamheid der slagaderen W'ordt te weeg gebragt, zonder dat

de vena portarum hierin bijzonder schijnt te deeleu.

Hiermede schijnt een ander verschijnsel in een uaanw

verband te staan. Indien men namelijk, zooals ik dit reeds

voor meer dan 30 jaren heb in het werk gesteld, de ver-

schillende bloedvaten van eeue lever, die door fuugus

medullaris op meerdere plaatsen is aangedaan, juet ver-

schillend gekleurde vochten opvult, blijkt het, dat in de

witachtig fuugeuse gezwellen zich alleen slagaderen bevin-

den, eu dus ook deze nieuwe vorming van de slagaderen

uitgaat. Van de vena portarum, hoe volledig ook gevuld,

dringt geen takje in deze gezwellen in, waardoor men

zelfs in staat is, deze fuugeuse gezwellen (c onderscheiden

van andere ontaardingen en ontkleuringeu der lever, die

•) J)e sterkere ontwikkeling en verwijding der tiagadcren om het

levcrabces, bleek ook daaniit, dat de gele stof in den ointtck in het

liet viin de vena portarum, en de roodc in ccnit^e nicinvc slagiidcidijkc

vaten gedrongen was.
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pp het eerste gezigt zeer veel met fungeuse gezwellen over-

eeukomen, en dikwijls hiermede verwisseld worden, maar

die ik met deu naam van albescentia liepatis hiervan heb

getracht te onderscheiden *), daar deze geenszins tot de

nieuwe vormingen behooren, maar slechts tot ontaardingen

van het leverweefsel, doordien in deze laatste ziekte de le-

vercfcllen vernietigd worden. Daardoor ontstaat eene witte zeer

op fungus gelijkende kleur, waarvan men door eene fijne

opvulling der vena portarum zich van de aanwezigheid dezer

aderlijke vaten in het ontaarde deel overtuigen kan.

Moeijelijker, maar tevens gewigtiger is de vraag, welk

aandeel de arteria pulmonalis en hare takken nemen in de

verschillende outstekingstoestanden der longen.

Het is bekend, dat in de longen de arteriae bronchiales

de liichtvaten vergezellen, zich in hun weefsel met fijne

takken verdeden, die in het vaatnet, waarvan het slijmvlies

der luchtwegen zoo rijkelijk voorzien is, overgaan, en waar-

uit het bloed, hetgeen hier weder slagaderlijk wordt, door

eigene venae pulmonales wordt teruggevoerd; terwijl de tak-

ken der arteriae bronchiales, die niet tot het slijmvlies

doordringen, en waarvan door de voeding het bloed ader-

lijk is geworden, in de venae bronchiales hun bloed uit-

storten. Het is' vooral door reisseissen aangetoond, dat

in het verdere verloop de takken van de arteriae bronchi-

ales zich vooral in het bindweefsel tusschen de lobi en

lobuli verspreiden, en hier met het capillairnet, waaruit de ^e-

uae pulmonales ontspringen, overal te zamenhangen ; hetgeen

ik door menigvuldige injecties heb bevestigd gevonden f).

Hierdoor schijnt de bijzondere kleinheid der arteriae bron-

chiales, wanneer men die met de arteria hepatica van de

lever vergelijkt, te kunnen verklaard worden; daar, hetgeen

*) c. L. j. BACKEJ;, Viss^ de ^Cructura hrputU 1845, pag. 60.

t) F. D. REESSEISSEN, Ueber den Ban der Lungeit. Berlin 182^, paj

1.3, Taf. III, fig. 4, 5, Taf. W, Hg. 6, Taf. V, fig. 1, 3, 4,
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:\rm slagaderlijk blued voor zulke aanzienlijke orgiuien als

de longen zijn, zoude kunnen ontbreken, van uit het alge-

meen capillairnet, hetwelk door de ademhaling arterieus is

geworden, w^ordt toegevoerd. Zoo blijkt het dan ook uit

verschillend gekleurde injeotiën, dat de in de arteriae bron-

chiales ingedrevene stof niet alleen vrij gemakkelijk in de

venae pulmonales, maar ook van uit de veuae pulmonales

weder terug in de arteriae bronchiales kan gedreven wor-

den; iets, hetgeen slechts zeldzaam en tsn deele gelukt, in-

dien men de arteriae pulmonales met fijne stof opvult *).

De grenzen van het slagaderlijk vaatnet der arteriae bron-

chiales en venae pulmonales zijn dus minder beperkt, en

beide vaafsystcmen hangen overal te zamen ; zoodat men in

ziekelijke toestanden, zooals wij straks nader zullen zien,

deze ook moeijelijker onderscheiden kan.

Reeds voor meer dan 30 jaren heb ik omtrent den za-

menhang dezer verschillende vaten in de longen waarnemin-

gen in het werk gesteld en beschreven f).

Hieruit bleek het, dat, bij adhaesie der longen aan

het pleura eostalis, de longvaten met de vasa intercostalia

door nieuwe vaatvormingen gemeenschap hadden verkregen

:

zoodat men de stof uit de longvaten in de intercostalia

en omgekeerd kon indrijven. Daar ik toen echter om de

arteriae bronchiales op te vullen, de geheele aorta thoracica

en dus ook de arteriae intercostales te gelijk had geïnjici-

eerd, kwam het mij voor, dat eene naauwkeurige herhaling

mijner vroegere onderzoekingen niet geheel overbodig kon zijn.

Tot dit oogmerk nam ik in het lijk de eene long weg,

opende nii overlangs de aorta, en plaatste een fijn buisje

in den stam der arteria bronchialis, die uit de bogt der

aorta, schuins tegenover de arteria subclavia sinistra ont-

*) Adriani, jüiss. de snbtiliuri puhnoumt slruclura. Trnj, ad Riten. 1847,

pag. 55.

t) Obucrvationcs anatomico-patftologicae. 1826, pag. 85 sqq.
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sptiugt; vervulgeus nog andere buisjes in Je urteriat; in-

tercostales, terwijl ik van uit het hart buizen in de arteriae

en venae pulmonales inbragt. In al deze gevallen vulde ik

de arteriae bronchiales met geel, de intercostales met wit, de

arteria pulmonalis met blaauw, de venae met rood, waarbij zorg

werd gedragen om de schijnvliezen, -naardoor de longen met

het pleura costalis waren zamengegroeid, niet te verscheuren.

Bijna in alle gevallen, vooral waar de longen door vele

schijnvliezen aan het borstvlies der ribben waren aange-

hecht, vloeide de gele stof, die ik in de arteriae bronchi-

ales indreef, zeer spoedig door de arteriae intercostales in

de aorta weder uit: zoodat reeds liieruit bleek, dat door

nieuwe vaten eene gemeenschap tusschen de arteriae bron-

chiales en intercostales was ontstaan. In deze gevallen, hoe

fraai ook de arteria pulmonalis met blaauw was opgevuld,

waren alle vaten in de schijnvliezen alleen geel of wit ge-

kleurd; ten bewijze, dat de schijnvliezen door ontsteking

van de arteriae bronchiales of intercostales, maar geenszins

door ontsteking van de arteriae pulmonales waren gevormd.

In longen, waar de verschillende kwabbeu onderling door

schijnvliezen waren zamengegroeid, zonder adhaesie aan de

borstkas, vertoonden deze schijnvliezen alleen gele vaten

nit de arteriae bronchiales, ofschoon de arteria pulmonalis

met blaauw, de venae pulmonales met rood waren gekleurd.

Slechts zeldzaam kwam een enkel rood of nog zeldzamer

een blaauw vaatje voor, wanneer de geïnjiciëerde stof te

sterk in het algemeen capillainiet was doorgedrongen.

Hoe sterk echter deze overgang van bloed uit de arte-

riae bronchiales in de tusschenribbige vaten door middel

van schijnvliezen kan jilaats hebben, bleek mij meermalen.

In een geval b. v. waar ik de arteriae bronchiales met geel

en de arteriae en venae pulmonales met blaauwe en roode stof

had opgevuld, zag ik tot mijne verwondering, dat de gele

stof tot in de arteria basilaris der hersenen was doorge-
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drongen, lüj iiiider oiukTzouk bleek het, diit de gele slof

uit de arteriae bronchiales in de arteriae intercostales, van

deze in de arteriae thoracicac, en zoo door do subclavia en

de arteria vertebralis tot in de basilaris der hersenen was

overgeloopen. Dat deze gemakkelijke communicatie en me-

nigvuldige zamenhang, waardoor de kleine bloedsomloop in

de longen zich in den algemeeuen bloedsomloop in de uit-

wendige borst uitbreidt, op de longen zelve, waarin het bloed

onder ecne mindere drukking staat, invloed moeten uitoefenen,

en op deze wijze dikwijls arterieus bloed van den borstwand

in de longen zal gedreven worden, laat zich ligt beseffen.

Hieruit blijkt echter genoegzaam, dat al deze schijn-

vliezen bij pleuritis door ontsteking, die uit de arteriae

bronchiales en intercostales haar oorsprong neemt, gevormd

worden, en dat de arteria pulmonalis, als veneus bloed

voerende, hieraan geen direct deel neemt. Ten anderen is

het hierdoor duidelijk, waarom bloedzuigers, op de borst ge-

plaatst, in deze gevallen veel meer nut aanbrengen ter bedwin-

ging van de ontsteking, dan eene lating, die meer op het

geheele vaatsysteem, maar niet zoo bijzonder op de arteriae

bronchiales of intercostales werken kan. Zelfs indien ook

de vaten der longen uog geenszins door nieuwe vaten met

den uitwendigen bloedsomloop in de borstkas te zamen han-

gen, kan men zich het nut van het plaatsen van bloed-

zuigers op de borst gemakkelijker verklaren, doordien dan

het bloed sterker in de intercostales uit de aorta wordt ge-

lokt, waardoor de aandrang in de arteriae bronchiales wordt

verminderd. Indien echter de werkzame oorzaak van ont-

steking in de arteria pulmonalis moest gezocht worden,

zoude eene afleiding door middel van bloedzuigers op de

uitwendige borst langs zulk eenen grooteu omweg zich naau-

welijks laten denken.

Desniettemin schijnt echter de vraag, door welke bloed-

vaten de ontsteking veroorzaakt wordt bij pneumonie en
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liare velschillende uitgangen, aan grooter zwarigheden on-

derhevig te zijn. Het schijnt in den eersten opslag moeije-

lijk, om aan te nemen, dat bij eene ontsteking in het weef-

sel der longen, en bij haren uitgang in hepatisatie de zoo

kleine arteriae bronchiales in staat zouden zijn, eene genoeg-

zame hoeveelheid slagaderlijk bloed aan te voeren, waardoor

dikwijls in zulk eenen korten tijd zulke gewigtige veran-

deriusen en aanzienlijke uitzweeting in de longcellen zouden

kunnen worden te weeg gebragt'.

Ik heb om deze redenen ook in ver gevorderden staat van

hepatisatie den toestand dezer verschillende bloedvaten on-

derzocht, en op de boven beschrevene wijze de onderschei-

dene vaten met verschillend gekleurde stoffen aangevuld.

Ik moet hierbij vooraf opmerken, dat, indien de hepa-

tisatie tot een zekeren graad van vastheid door uitzwee-

ting van stoffen in de longblaasjes gekomen is, de meeste

vaten zich niet meer door injectie laten opvullen : zoodat

zelfs, wanneer de long in den toestand van zoogenoemde

hepatisatio grisea is overgegaan, slechts de hoofdvaten en

kleine stammetjes, die zich in de longblaasjes begeven,

kunnen worden opgevuld. Maar het fijne vaatnet om de

longblaasjes schijjit verdwenen, of liever is verstopt, en

voor geene kunstige opvulling meer vatbaar.

Desniettegenstaande vond ik de gele in de arteriae bron-

chiales ingespoten stof nog in de sterkst gehepatiseerde ge-

deelten der longen ingedrongen. In gezonde longen gelukt

het zelden om de gele in de bronchiaalvaten ingespoten

stof tot in de longblaasjes of hunnen omtrek te drijven :

zoodat raij hieruit schijnt te blijken, dat ook bij pneumo-

nie hel vooral de arteriae bronchiales zijn, die aan de ont-

steking een werkzaam aandeel nemen. De arteriae bronchi-

ales schenen mij dan ook in deze gevallen verwijd te zijn.

Wij mogen echter hierbij niet vergeten, dat de takken

dezer bronchiaalvaten, zooals wij boven hebben opgemerkt.
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met het iii ile Idiigblaasjcs arterieiis geworden Ijloerl za-

ineiihangen, waardoor iiu ook deze vaten een werkzaam aan-

deel aan de ontsteking kunnen nemen. Is nu cchfer de

geheele long meer of minder onvatliaar geworden voor de

ademhaling, dan wordt aan deze long nog altijd slagaderlijk

bloed door de arteria bronchialis, voor zooverre de andere

long nog voor ademhaling geschikt is, toegevoerd; waardoor

zich laat verklaren, koe in een dergelijke long de ontsteking

nog kan voortduren, ofschoon het bloed van de arteria pul

-

monalis door verstopping en opvulling van de longblaas-

jes niet meer in slagaderlijk bloed kan worden omgezet.

Van veel gewigt achtte ik het vooral, nader te onder-

zoeken welke soort van vaten in de wanden van eene vo-

mica iu de long voorkomen, en of, even als wij gezien

hebben, dat bij een etterzak iu de lever plaats heeft, ook

hier het slagaderlijk bloed eene hoofdrol speelt. Met dit

doel vulde ik op de boven reeds meermalen aangegeveue

wijze de verschUlende longvaten op in een geval van eene

vomica van eene aanzienlijke grootte, waar tevens de long

door zeer vaste schijnvliezen overal aan de borstkas en het

diaphragma zeer sterk was zamengegroeid. Het bleek mij

al spoedig, dat de gele in de bronchiaalvnten geïnjiciëerde

stof uit eene opening van de vomica in rijkelijke hoeveel-

heid uitvloeide; de longaderen hierop met rood opvul-

lende, werd ook de vomica meer of min met rood gevuld;

uit eene andere vomica van dezelfde long vloeide echter in

rijkelijke hoeveelheid blaauwe stof, die ik in de arteria pul-

monalis had ingespoten. Bij nader onderzoek bleek het,

dat deze blaauwe stof voortkwam uit een vrij grooten tak,

die door den aandrang der injectiestof scheen opengeborsten

te zijn. Be wanden echter der vomica waren ten deele met

een nieuw sohijnvlies, het begin misschien van genezing,

ten deele met uiterst fraaijc capillairvaten van rood en geel

bedekt; maar nergens was de blaauwe stof in deze capil-
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iairen ingedrongen. Hieruit bleek Let, dat ook bij de vor-

ming der voraica vooral het slagaderlijk bloed, teu deele

van de broncliiaalvaten afkomstig, ten deele uit het alge-

meen capillairnet van de venae pulmonales aangevoerd, de

wanden der vomica doorstroomt en de ontsteking onder-

houdt. Hieruit laat zich dan ook verklaren, waarom bij ver

gevorderde vomicae zoo menigmaal eene hevige arterieuse

haemoptoe ontstaat, waarin dikwijls de lijders stikken. De

nieuwe vaten namelijk, die in de wanden der vomica ge-

vormd worden, hebben als zoodanig zeer dunne teedere rok-

ken, en daar door verlies van een gedeelte der long, het

bloed van het ligchaam nu door eeue beperkte ruimte der

long moet gedreven worden, zoo is steeds bloedopvuUing

der vaten, eu, bij scheuring van deze nieuwe vaten in den

rand der vomica, eene versterkte uitstorting en hevige hae-

moptoe het noodzakelijk gevolg; tervrijl ook somwijlen een

hoofdtak misschien scheuren kan. De roode slagaderlijke kleur

van het opgegevene bloed bewijst tevens, dat zijne brou in

verscheuring der arterieuse bronchiaalvaten, of van het ca-

pillairnet der venae pulmonales moet gezocht worden. Dat

deze arterieuse kleur ontstaan zoude door de inwerking van

de in de vomica en trachea aanwezige lucht, is niet wel

aan te nemen, daar het bloed niet zoo spoedig arterieus

wordt; zooals blijkt uit de donkere kleur bij eene aderla-

ting, niettegenstaande het gedurende de lating met een

dunnen straal door de lucht dringt eu toch, in een kopje

opgevangen, zijne donkere aderlijke kleur heeft behouden.

Zeer opmerkelijk waren echter in deze long de anasto-

mosen met den grooten bloedsomloop. Gelijk boven is op-

gemerkt, was de long aan alle zijden zeer vast met het

uitwendige borstvlies en diapluagma aaneeugegroeid. Na de

volbragte injectie de buikholte openende, was ik zeer ver-

rast de venae hepaticae en venae van het diaphragma met

roode in de venae pulmonales ingespotene stof gevuld te
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oppervlakkig capillainiet der longaderen takken in de schijn-

vliezen met rood waren opgevuld ; zelfs waren op meer-

dere plaatsen vrij aanzienlijke vaten hierin aanwezig. Zoo

drong een vat van ruim een millimeter dikte direct uit do,

long in het raiddelrif, en op de bovenste kwab der loni,'

was een zeer aanzienlijk vat van meer dan 8 millimeters

wijdte, hetwelk vau uit de oppervlakte der long zijn oor-

sprong nam, eu in de venae intercostales en zoo in de

vena cava overging. Er was dus oen zeer ruime overgang

en gemeenschap tusschen de venao pulmonales en vena cava

door middel van de intercostales aanwezig, waardoor de

roüde stof uit de longaderen de vena cava inferior eu

zoo de venae hepaticae had opgevuld. De blaauwe iu de ar-

leria pulmonalis ingespotene stof was nergens in de nieuwe

capillairen zigtbaar, hoezeer zij lijn genoeg in het weefsid

der long was doorgedrongen.

Of de nieuwe capillairen, die uit de venae pulmonales

ontspringen, altijd met venae van de uitwendige borstkas,

en die uit de arteriae bronchiales steeds met takken van

de arteriae intercostales zamenhangen, schijnt mij wel waar-

schijnlijk, maar vereischt echter nog nadere bevestiging.

Dat intusschen een zoo ruime anastomose en overgang-

van het bloed uit de long direct in de vena cava op de

algemeene circulatie van invloed moet zijn, laat zich ligt

beseffen: eene ophooping van bloed in de vena cava moet

immers liiervan het gevolg zijn, waardoor ook het bloed

uit de lever minder gemakkelijk ontlast kan worden. Mis-

schien laat zich hieruit verklaren, dat in dergelijke geval-

len meermalen leveraaudoeningen voorkomen. Zoo zag ik

nog voor korten tijd bij iemand, die aan eene herhaalde

haemoptoc gestikt was, en waar bij eene verouderde phthi-

sis eene zeer groote vomica aanwezig was, kort voor den

dood geelzuclit ontstaan. Hoe grooter uu de vomica is, des
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te rijkelijker stroomt het bloed duor nieuwe vaten uit de

long in de uitwendige borstkas over, waardoor, bij de zoo

beperkte en ingekromjiene ruimte voor de longoirculatie,

het bloed voor een groot deel niet door de venae i)ulmo-

iiales, maar door de venae intercostales terugkeert, eu dus

slechts eenmaal door de longen vloeit. Hierdoor wordt, ge-

lijk ik reeds voor 30 jaren opmerkte, ruimte gewonnen, en

kan men verklaren, hoe het mogelijk is, dat bij eene groote

consumtie van het longenweefsel toch al het bloed van het

ligchaam door de long dringen kan ; hetgeen door eene al-

gemeene vermagering en bloedeloosheid niet kan verklaard

worden, daar toch bij nog sterkere vermagering, ten ge-

volge van andere ziekten, het bloed de vaten der beide ge-

zonde longen opvult *).

Uit al het aangevoerde meen ik te mogen besluiten, dat

ontsteking steeds in het slagaderlijke stelsel, niet in het

aderlijke plaats heeft. Immers het menigvuldig voorkomen

van ontsteking der aderen zelve, kan hierbij geene tegen-

werping uitmaken, daar deze ontsteking door de slagader-

lijke vasa vasorum wordt te weeg gebragt. Wij meenen dus

te mogen stellen, dat, zoowel bij lever- als bij longont-

steking, dit ziekteproces door opgewekte werking van het

slagaderlijk vaatsysteem wordt te weeg gebragt, en dat al-

zoo pneumonie haar aanvang neemt uit de ontsteking van

de arteriae bronchiales, die zich aan het capillairnet van

de venae pulmonales kan mededeelen; maar dat het veneuse

bloed van de arteria pulmonalis hieraan geen direct aandeel

neemt. Hetzelfde geldt ten opzigte van de vorming eener

vomica en het ontstaan van schijnvliezen, als verschillende

uitgangen van het arterieuse ziekteproces, hetgeen in de

longen ontstaan is.

*) Ohservat, Anatfunico-path, 1826, pag. 86.

VEKSL, EN MEDED. AFD. NATDUKK. CEEL VIII.
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STRUCTUUR DER LONGEN BIJ DE VOGELS.

DOOK

.1. I,. r. SniROEDER VIN IIKR KOLK.

Ofschoon met de medegedeelde onderzoekingen over de

ziekelijke veranderingen van den bloedsomloop ten gevolge

van ontsteking der lever en der longen minder direct zamen-

hangende, voerde mij echter dit onderzoek tot de vraag, of

in de vogellongen, die, zooals bekend is, in den gezonden

toestand altijd aan de borstkas zijn vastgegroeid, de kleine

bloedsomloop beperkt blijft, dan wel, of zij zicli meer of

minder in de algemeene circulatie uitstrekt.

Tot dit oogmerk verrigtte ik in meerdere vogels, als de

gans, de kiji en den papegaai, vaatinjectiën, waarbij de arteria

pulraonalis met blaauw, de vena met rood, de aorta met

g6el werd opgevuld.

Zeer trok het mijne aandacht, dat ik de blaauwe in de

longenarteria ingespoten stof in het borstvlies en de wan-

den van den lachtzak, die in de borstholte aanwezig is, zag

overgaan; in eenige gevallen, hoewel niet bestendig, drong

ook de roode in de venae pulmonales gedrevene stof in de

wanden der luchtzakken, die tevens gele vaten uit de aorta

ontvingen; somwijlen waren zelfs blaauwe vaten achter het

borstvlies in de tusschenribbige spieren duidelijk zigtbaar.

Hetgeen dus bij den mensch en de hoogere dieren alleen in

ziekelijken toestand voorkomt, door middel van nieuwe ge-

vormde vaten, schijnt bij de vogels normaal te zijn, na-

melijk, dat de longencirculatie zich ook buiten de grenzen
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der longen verspreidt. Hierbij heeft echter dit opmerkelijk

verschil plaats, dat deze uitbreiding van den bloedsomloop

bij de vogels vooral van uit de aderlijk bloed voerende

arteria pulmonalis uitgaat, die hare takken verder in de

wanden der luchtzakken schijnt te verspreiden : zoodat dit

aderlijk bloed hier aan de inwerking der lucht wordt bloot-

gesteld, en dus deze luchtzak als een buitengemeen ver-

groot longenblaasje of aanhangsel der long kan beschouwd

worden, die hier dient voor respiratie. Echter zijn deze

takken van de arteria pulmonalis in den luchtzak steeds

dun en spaarzaam, indien wij die met het digte capillair-

net van de longenblaasjes der hoogere dieren vergelijken.

Wel heeft men luchtzakken der vogels tot het respiratie-

systeem gebragt ; maar, dat ook takken van de arteriae pul-

monales zich op de wanden dezer luchtzakken, althans van

die in de borst, verbreiden, was, zoo verre mij bekend is,

nog niet aangetoond.

Moeijelijk echter bleef mij steeds de ware structuur en

het maaksel der vogellong. Dat de luchtvaten hier niet,

zooals bij de hoogere dieren, in eene menigte blinde lon-

genblaasjes eindigden, was mij reeds voor jaren in het oog

gevallen. Bowman beschrijft, in navolging van eainey, de

vogellong, alsof het slijmvlies der broncbia eindigt bij

hunne intrede in de longen, en nu de verdere kanalen als

uithollingen te beschouwen zijn en gangen tusschen een

capillair vaatweefsel : zoodat de lucht door de tusschenruim-

ten en mazen der capülairvaten zoude dringen, en met de

oppervlakte van ieder capillairvat in aanraking zoude ko-

men *). De vogellong zoude dus met eene spons te ver-

gelijken zijn, waarvan het weefsel door afgezonderde bloed-

vaatjes zoude daargestekl worden. Williams, in zijn ar-

tikel Respiration in the Cyclopaedia of Anatomy and Phy-

k*)

ToDD and bowman, The physiologtcal anotomy and physiology of
man. Lond. 1826, tom. 2, pag. 395, fig. 208.

;
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sioloijii', Juiiij I^OÖ, paj:. :J7(i, kujiil lucruj) (oriig. Hij

neemt aau, liotgucu ik ook heb bevestigd gevonden, Jat

een zeer fijn vlies inwendig ïiog deze luclitkanalen l)eklecdt.

Hij stelt, dat de long niet dooi zulke diepe llssuren in

lobuli gescheiden wordt; toch besehrijft hij afgezonderde

meer langachtige lobuli *), die door een vlies van eeii

areolair weefsel zouden gescheiden zijn, echter zoo, dat deze

bronchiaalgangen overal in de longen met elkandercn Ie

zameu communiceren. Uit deze luchlgangen in de lobuli

verspreiden zich dan nog fijnere luchtgangen, en uit deze

zoude, even als eainky had gesteld, de lucht onmiddpllijk

tusschen een capillairnet van bloedvaten doordringen. De

bloedvaten ecliter zijn volgens williams niet geheel naakt,

maar met een doorschijnend epitlieliura bedekt; echter stelt bij

ook, dat ieder vat van zijn nabuur afgezonderd is, zoodat de

lucht tusschen dit afgezonderd netwerk van vaten doorloopt t).

Ik kan mij, ten gevolge van zeer fijne injectiën en mi-

kroskopische onderzoekingen geenszins met dit gevoelen vcr-

eenigen. Wel zijn er overal luchtgangen door de vogelloug,

die met elkander gemeenschap hebben en die aan de op-

pervlakte der long blind eindigen, zoodat de long met eene

spons te vergelijken is. De grootere gangen echter zijn zeer

rijkelijk met elastische vezels bedekt; maar hieraan sluit zich

aan alle zijden een' fijn balkweefsel, in welk balkweefsel een

digt ineengedrongen hoogst fijn capillairnet van vaten ver-

loopt, welke vaten ongelijk veel fijner zijn dan bij eenig

zoogdier in de longen voorkomt. Ik vond den doormeter

dezer longenvaten bij de kip yr^^ mm., bij den mensch

TTTT) '^^ kleinste luchtgangen in het balkweefsel der voge-

long 0,012 mm.; maar nergens zijn de vaten in de vo-

gellongen geïsoleerd, zoodat de lucht tusschen de naakte en-

kele vaten zoude doordringen. Integendeel zijn de vaten in

*) I. c. pag. 276, fig. 223.

t) 1. c. fig. 225, B,
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liet balkweefsel besloten, welk balkweefsel met zeer dunne

cpitheliaalcellen bedekt is. Indien men dan ook de aorta

met geel opvnlt, blijkt het, dat ook in de vogellong ar-

terieuse bronchiaalvaten aanwezig zijn, die vooral de groo-

tere luchtkanalen in hunnen loop schijnen te volgen. De

buitengenieene lijnheid en digtheid van dit vaatnet brengt

te weeg, dat men alleen bij injectie van zeer fijne door-

schijnende stof, Züoals van eene oplossing van berlijnsch

blaauvr in acidum oxalicum, of door eene carmijn-oplossing

de ware structuur ontdekken kan.

De vogellong bestaat dus uit een iijn balkweefsel, waar-

van de mazen overal niet lucht zijn gevuld, en die door

de gansche long onderling schijnen te communiceren. Ter-

wijl dus de longen gedeeltelijk door de uitwendige aponeu-

rosis, die in het diaphiagma overgaat, worden verwijd, en

te gelijk de borst wordt uitgezet, stroomt de lucht door

al deze met elkander communicerende kanalen en gaat

door die bronchiaaltakken, die op de oppervlakte der long

met opene mondingen eindigen, in de luchtzakken over.

Zonder deze onderlinge gemeenschap der luchtgangen in de

vogellongen zoude de lucht alleen door de opene bronclii-

aaltakken in de luchtzakken stroomen, en in de overige

long niet genoeg kunnen ververscht worden, wanneer, zoo-

als bij de zoogdieren, deze luchtvaten overal in blinde blaas-

jes eindigden. Bij de vrije communicatie echter, die ook

tus.5chen die luchtkanalen plaats heeft, die zich in de long

zelve verspreiden, moet met iedere uitzetting der long de

lucht door alle luchtkanalen doordringen en in de lucht-

zakken overgaan. Door de menigvuldige elastische vezel?,

waarmede de gansche long en vooral de wijdere luchtkana-

len, doch ook nog het balkweefsel zelf doorweven is, trekt

bij de uitademing de long zich weder terug.
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KENNIS VAN DEN VEENMOL.

Cl.\\S IHUI. DKK.

Ecuc lange reeks van schrijvers kent aan den Veeniiiol

of Veemol {Gryüotalpa vulgaris L.) kortere dekvleugels en

lange ondervleugels toe, zonder onderscheid te maken tus-

schen de seksen; de algemeen aangenomen karakteristiek

der soort van linnaeus berust op de erkenning van dien

toestand. Weinig zou men vermoeden, dat hier nog twij-

fel zou ontstaan, en toch is het zoo. Twee met regt be-

roemde mannen, leon dufouu en ons hoog geëerd rustend

medelid o. vrolik, leeren geheel iets anders van de gesteld-

heid der vleugels bij de beide seksen van genoemd insekt.

DuFoun zegt met ronde woorden, dat de wijfjes vleugel-

loos zijn *). Hij den eersten opslag bevreemdt deze uit-

spraak minder ; omdat men weet, dat voorbeelden van ap-

terisme bij vrouwelijke individuen van insekten niet zeld-

•AAwm zijn en ook onder de rcgtvleugeligen voorkomen. Men

dcnkc slechts aan den kakkerlak {Periplaneta orienlalis).

Hoc hij evenwel tot die uitspraak kwam, begrijp ik even-

min ;ils de verdienstelijke orthopteroloog pisciier t). Al-

*) Z. lietherches annt. et physiol. sur les Ort/ioplèreSj in Mém. préacM.

!i l'Acml. tl. Sc. dr. f Instkul. de France, Tom. VII, (1841) p. 294. —
Hij komt er nergens elders op terug.

t) Z. Orffinpfp.rn riiropirrn, p 156, notjl *. LipsillC 1853. 4t".



{ 103
)

leen blijkt, dat dufouk iu het oiigevleugelde van de wijf-

jes, liet iiiet-vliegen van de mannetjes, liet kortpootige en

zwaarlijvige van beiden, en iu het onderaardsch, lichtschu-

wend, weinig opgewekt leven van de veenmollen een steun

wil vinden voor zijne stelling, dat // de overvloed van de

n vetmassa in omgekeerde reden staat tot de activiteit van

leefwijze." Het is hier de plaats niet, om over deze stel-

ling te spreken; doch zeker is het, dat het leven van den

Veenmol geenszins zoo inactief is als men zich wel eens

voorstelt.

De Heer g. veolik is tot eene bijna tegenovergestelde

uitkomst geraakt, daar hij aan de mannelijke individuen

kleine dekvleugels en korte ondervleugels toekent, die beide

afgerond zijn aan den rand' en op eigene wijze geaderd.

De gronden, waarop zijne meening berust, zijn der Aka-

demie bekend *) : ik behoef ze niet te herhalen. Onder

die gronden is, zoo ik meen, de voornaamste, dat in een

kortvleugelig individu, bij ontleedkundig onderzoek, man-

ijplijke generatie-organen werden blootgelegd f). Neemt

men echter in aaiunerking, dat wij hier met een ametabo-

lisch insekt te doen hebben, dan rijst reeds dadelijk het

vermoeden op, dat eene pop kan ontleed zijn, die na ver-

velling, als volkomen insekt zich zou hebben vertoond.

Bovendien heeft veolik een sexueel verschil besclireven en

afgebeeld van de gesteldheid der buikringeu en stigmata,

dat in noodzakelijk verband staat met zijne reeds vermelde

stelling §).

Met allen eerbied voor de groote talenten van even ge-

•) In de gewone vergadering van de Nat. Afd. der Akademie van
den Sden October 1857, werd de mcdedeeling gedaan. De Verslagen

en Mededeelinym der K. Akad., Dl. VII, bl. 42 volg., bevatten do Aan-
teekentngen over de uitwendige kenmerken van het sexueel verschil vcni Veen-
nioUen en over hunne huishouding. Door g. vrolik.

t) Verg. VKOLIK, bl. 45.

§) L. 1. pag, 44.
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noemde iiatiiiirkuiidigeu, waag ik eene pugiitsr, om het te-

genstrijdige, dat hier in de entomologie schijnt te bestaan,

op te hefl'en en daarbij over sommige punten cenig licht

te verspreiden. Ik doe dit bescheidenlijk onder viioliks

leus : „ ik vat geen twistgeding op ; ik stel alleen mijne

//eigene ondervinding neer;" altoos met raadpleging van de

wetenschap van hen, die mij voorgingen.

Noch in Groningerland, noch in Friesland veenmollen

gevonden zijnde *), was ik mijne voorwerpen verschuldigd

aan de welwillendheid van de Heeren o. vrolik, h. w.

UE GEAAF te Noordwijk, J. m. kakebeekü te Goos, en w.

liUURMAN te Apeldoorn, ^^•ien ik hiervoor dank betuig. De

meesten ontving ik levend ; eenigen overwinterden op mijne

kamer in glazen bakken met aarde en leven nog voort.

§ 1. Letten wij eerst op de voordeugels, die bij het

rolwasseu dier te regt den naam van dekvkugels [legndna,

clytra) dragen, omdat zij het voorste gedeelte van de ach-

ter- of ondervleiigels bedekken. Zij reiken tot op den derden

of vierden ring van het lijf, en vergeleken met de ondervleu-

gels, dan hebben zij ongeveer de halve lengte van den ach-

tersten gekleurden band. De afstand tusschen de aanhech-

lingspunten van de beide vleugels (Fig. 1 en 4 bij h) be-

draagt 7 a S strepen. De lengte is met gering individu-

eel verschil 16 strepen bij beide seksen; doch zij zijn be-

trekkelijk de lengte van het lijf langer bij d, dan bij J,

Melk \'erschil bij eivolle S? nog toeneemt. De regfervleti-

gei ligt op den linker.

*) Men zoiul mij uit een Groninger dorp Geofrupes rentalis L. , on-

der den naam van voonmol. Prof. i.. m. essiark van Christiania ver-

zekerde mij onlangs, dat in Noorwegen geene veenmollen voorkomen.
Tijdens zijn verblijf in Sieilie had hij hen daar niet sehaars aangc-
Irottcn. Verg. fisciiek, I. I. p. 158 — Nadat bovenstaande gesteld

was, wordt mij verzekerd, dat to Oenkerk in Fric!-land op een buiten-

goed sedert vele j.iron veenmollen schade doen.



( 105 )

Dat de dekvleugels van den Yeeniiiül verschil verkiuncii

in de mazen van Imn netwerk, wordt door niemand ont-

kend. De vraag is, welke beteekeuis heeft dit verschil.

Duidt het slechts op individueele wijziging, of op eene va-

riëteit van de soort, of op sexueel verschil?

Veolik is het eerste gevoelen toegedaan, noemende de

wijzigingen van zamenstel en gedaante spelingen van de

vaatverdeeling *). Het tweede weet ik niet, dat door

iemand wordt beweerd. Het laatste door velen.

Deze voorstelling heeft het vermoeden van gegrondheid

al dadelijk voor zich, omdat bij GrylliJes over het alge-

meen de dekvleugels naar gelang van de sekse zeer gewij-

zigd en onderscheiden zijn. l'uiscH f) merkte het reeds

op bij den veldkrekel en beeldt een mannelijken en een

vrouwelijken dekvleugel af. Ilij brengt het verschil in

verband met het zingen van ^jf. Later is dit tot verre

weg de meeste leden van deze familie uitgestrekt, zoodat,

volgens de uitgebreide nasporingen van wijlen ons verdien-

stelijk medelid w. de haan, slechts de groep der Eneopte-

ra BüiiM. hieroj) eene uitzondering maakt. En hij hecht

te regt hieraan zooveel waarde, dat hij het wraakt, om Gryl-

lus brasüiensü fabr. onder even genoemde groep, waarin

BUKMEISTER hem plaatst, te laten blijven. Het mannetje

van deze soort vertoont i, een duidelijken spiegel {tympa-

iiuum) op de bovenvleugels" en behoort daarom eerder tot

de groep P/a^^t/aciyZus, waartoe ook servillb haar brengt §j.

Wij zullen zien, dat Gryllotalpa geene uitzondering maakt,

niet slechts onze inlandsche, maar ook de indische, waar-

I
*) Z. 1. 1. p. 60 nota *.

t) Z. Beschruhunrj von allerleij Insehen. I, p. 3 Tab. I, Kig. 17 en

18. Berol. 1730.

§) Z. Bijdragen tot de- kennis der Orthn/ttern^ in de verh. over de

N. G. der Nederl. Overzeesche bezittingen: Zoutofjf'e^ JnsectOy bl. 222,

231 en 233. Serville, 1. 1. p. .365.
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van nii haan ecu iiiiuiiiclijkeii dekvleugcl ai beeldt. (Talj.

ÜO fiy. 15).

Eauü breede opgave van, schrijvers, die de dekvleugels

van veenmollen, cT ^"- ?> 'vergeleken en afbeeldden, zal ik

niet geven; doch opmerken, dat vele vroegere figuren, b.v.

van MUliALïi's (1683) enz., weinig of geene waarde heb-

ben. Ik mag echter niet nalaten de naauwkeurigheid van

iLuSELS teekening te prijzen. Hoezeer hij in zijne beschrij-

ving slechts van
,/
grovere aderen" bij <ƒ, dan bij $ ge-

waagt en in geene bijzonderheden van het beloop der ade-

ren of van den vorm der mazen treedt, drukt hij het ka-

rakter van d" 011 i^ beide in zijne figuren zeer goed uit.

Daarenboven vindt hij iu dit verschil ;/ het eenigst teeken,"

waardoor men cj" van 5 uitwendig kan onderscheiden, daar

laatstgenoemde geen legpijji heeft *). En niemand zal het

hem ten kwade duiden, dat hij zich niet waagde aan eene

waardering van de dusgeuaamde aderen en hare vertak-

kingen, als men weet, dat ongeveer eene eeuw later een

man als riscHEii schreef: [Gryllotalpae) venarum disposilio

inlellectu di/ficüiima f).

Ik haal echter deze woorden niet slechts tot eene ver-

ontschuldiging van den beroemden miniatuurschilder aan,

maar ik doe het mede, om er het resultaat van mijne

eisene ondervindinff door uit te drukken. Niettegenstaande

•) Z. kGsel N. U. der Ins., II 2, Llz. 353 volg. PI. XIV en XV,
Fi^. 9 cT eu Fig. 8 J. Verg kaizebukg, Forst-Jnsecten, III, Taf. XV
A, dekvleugcl v.in S, F cT en F' V, en Entom. Ze/t. III, 1843 S. 268.

CuuTis Briüsh Entomologi/, PI. 456, $ met ontplooide vleugels en lin-

ker dckvleugel van q : en in Mor.TON Cyclop. ofAyriculture, I. p. 1008,

Fig. 517, 4. c?. FisciiKR, Orth. A'uro/j. p. 156, Taf. IX, Fig. 1 g en

Fig. 1 f, regter dekvleugcl van ^. Vrolik, t. a. p. Fig. 5, dckvleu-

gel van 9. — AuuiNET de seuville, Orthoptères p. 305, zegt slechts,

dat volgens nuUEi.É in do elytra van ? talrijker nervures voorkomen

dan bij <f, en dat bij de basis van t^c een of twee grootere cellen,

zijn dan bij $$.

t) L. I. pag. 156.
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lic luilp van BUUiMEiSTEH *) en voural van de haan en

i'iscHEii, ben ik nog niet tot de zekerheid gekomen, die ik

verlang, en waart()e ik meen eerst dan te zullen geraken,

als ik volwassen poppen even vóór en terstond na hare

ontbolstering tot volkomene insekten zal hebben onder-

zocht. Een groot bezwaar bij de studie van het dusge-

naaind aderwerk van de insektenvleugels, zal steeds blij-

ven dat men niet met eigenlijke vaten te doen hebbe en

de benamingen van stammen, hoofdader?, takken en takjes

hier steeds in een overdragtelijken zin worden gebezigd.

Ik zal voor alsnog liever van getallen dan van namen van

aders gebruik maken.

Intusschen geeft deze opmerking geene onzekerheid bij

het flaamemen en vaststellen van het verschil tusschen c?

en ?. Het komt hierbij slechts op het feitelijk bestaan

van het verschil aan, onverschillig de waardering en den

oorsprong van het feit in organisch verband met het dier.

Dit is zoo waar, dat een natuurlijke vleugel en een wei-

nig vergroote teekening den indruk van de totaliteit des

verschils, mag ik zoo eens zeggen, krachtiger geven dan

eene zeer vergroote afbeelding, die daarentegen dienstiger

is tot opheldering van den oorsprong en het verband aller

bijzondere deelen.

In een jdatgedrukten en horizontaal geplaatsten dekvleu-

gel van den Veenmol (Fig. 3 en 4) is niet, zooals bij

andere Gryllides, een middelvcld te zien, maar een voot-

veld {area antica) en een achterveld [area poëtica). Stelt

men zich den dekvleugel voor, zooals hij op het dier in

rust ligt (Fig 1 en 3), dan zijn de namen van goureau t)

zeer gepast : het voorveld hangt als langs de zijde neer.

*) Z. Uandbuch d. Entom. I, § 79 n. 80, Taf. 8. Verg. FlwjeUiipen

der Coleopleren (Ualle 1855) m. 1 Taf.

t) Z. Nole sur la stridulation di:s Insccti's. Aiin. d. l. Soc. L'nlniii. r/e

France, VI (1837) p. 37 en 38,
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is liet Jlanküdd 1'' (concrc/laiic) cii gaat niit een stompe

li(i:;t iii het achterveld over, dat rugrehl 11 (counredos)

heet. Dit veld is breedcr dan het eerstgcnocmdo. Men

huiule <H'ii eu ander in liet oog, om zich een juist deuk-

heekl van de rigting dei' deelen Ic vormen. Men vergete

ook niet, dat het voorvekl in geeue deele altoos dien naam

verdient, zoo men daaraan het denkbeeld verbindt, dat de

as van den vleugel loodlijnig op die van het ligchaam kan

worden gewend. Men ziet zoodauigen vleugelstand dik-

iverf en van vele insekten afgebeeld, maar zij zijn naar opge-

zette voorwerpen vervaardigd; hoe nuttig voor beschrijving,

zijn zij ongeschikt voor studie des natuwlijken toeslands.

Bij vergelijking van den mannelijken (Fig. 1 en 2) met

den vrouwelijken dekvleugel (Fig. 3 en 4), ziet men in de

eerste plaats eene ader, gemerkt 1— 1, die tot het voor-

vekl behoort, terwijl 2— 2 als grensader tusschen voor- en

achterveld mag M'örden aangezien. De eerste loopt van

den schouder tot aan den vleugelrand en is bij ? nabij

haren oorsprong steeds meer gebogen dan bij cT, zoodat

zij bij if een breedcr eu grootcr, ongesloten, eenigzins drie-

hoekige ruimte met 2—2 vormt, dan bij (ƒ . Deze ruimte

heeft doorgaans geene dwarsaderfjes; bij cT ^''S ^^ er nog

geen voorbeeld van, maar tweemaal bij zeer krachtige 2?.

Het beloop van 2—2 levert geen merkbaar verschil. Zij

is niet altijd van den beginne af aan zelfstandig, maar

soms nabij den oorsproug met 1 vereenigd. Wat de tak-

ken aangaat in het voorveld, vind ik geen verschil tus-

schen cJ" en 5. Bij beide geeft 1— 1 tien takken, die naar

den voorrand loopen, waarvan de achtersten fijner zijn eu

grenzen aan een vliezig deel of oor. De ader 2—3 vormt

geene takken, maar splitst zich soms aan de punt. Ziet

jncn de dekvleugels op het dier, dan valt van al het tot nn

toe beschrevene uiets in het oog, dan iets van de voorste

takken van liet (lankveld. (Fig. 1 en 3 F).
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De derde ader, 3—0, ligt iu liet achtL-rveld e;i loopt

van den schouder vrij regt tot bijna de halve vleugellengte,

buigt zich dan als eeu stompe haak achterwaarts om en

vereeiiigt zich met de vierde ader; echter in de J^ veel

sterker, dan bij cfcf, zoo zeKs dat men bij laatstgenoemden

dikwerf in jilaats van een stevig gebogen gedeelte slechts

een flaauw en soms gegaffeld uiteinde vindt. Het einde

van -i is altijd gelegen nabij de vereenigiug van -Z met 4,

en het loopt in 't oog, dat deze punt breeder en stomper

is bij cf dan bij J. Volgens de haan vormt de vierde

ader, bij haar oorsprong, met de vijfde eene geslotene

cel en geeft vijf takken, waarvan de twee eerste, even als

de vijfde ader, eene sterke bogt beschrijven, om zich daarna

evemiijdig aan de zesde ader naar den vleugeltop te wen-

den. Het schijnt mij toe, dat het eerste duidelijk bij <ƒ,

het laatste daarentegen bij J is waar te nemen. Als punt

van verschil tusschen den gewonen Veenmol en Gryllotalpa

orientalis wijst hij op de vierde ader, die in eerstgenoemde

blind eindigt en bij laatstgenoemde tot den vleugelrand

doorloopt. In de door mij onderzochte voorwerpen is dit

stomp eindigen van de vierde ader bij <ƒ steeds duidelijk,

maar bij 5 meest zeer twijfelachtig, zoodat het doorloopen

tot den rand soms niet kan ontkend worden. Standvastig

daarentegen vind ik bij beide seksen de abortive ader, die

geen dadelijken zamenhang loet de vierde ader heeft. De
HAAN vergist zich echter, als hij zegt dat deze losse ader

(Fig. 2 en 4 ar) ligt tusschen den derden en vierden tak

;

naar mijne telling is het tusschen den vierden en vijfden.

Dit verschil is evenwel misschien slechts schijnbaar, omdat

de oorsprong van den vierden en vijfden adertak niet dui-

delijk is aangegeven. Hoe dit zij, het regelmatiger verlooji

in de vrouwelijke dekvleugels gaat van de vijfde ader af

bij ^ verloren, en het verband tusschen evengenoemde en

de hoogere aders wordt zeer gewijzigd.
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Dl' liijordziuik iSj d;it zich in den iiKuinelijkcii di-kvleu-

gel eene driehoekige figuur vertoont (l>ac. l'ig. 1 en 2),

wiens regte hoek a achterwaarts (Fig. 2) of biiinenwaarts

(Fig. 1) gerigt is. De eeae regthoekszijde loopt van a naar

den scliouder h en grenst aan het celachtig vlakje, waarin

de achterste (zesde en zevende) aders zich versjirciden. De

andere zijde, a c, is gerigt naar de vleugelspits en draagt twee

zeer duidelijke ougelijkzijdige, meest vijf kantige cellen, waar-

van de bovenste soms volkomen, soms onvolkomen ge-

deeld is. (Fig. ] d). Op de hvpothenuse, die gevormd

wordt door de vierde ader, rust aan den binnenkant, in den

schouderhoek de bovengenoemde geslotene cel, die den punt-

hoek nooit bereikt.

Niemand heeft, zooveel ik weet, de grenzen van de drie-

hoekige figuur uaauwkeurig bepaald, en ik erken, dat men

dit op twee wijzen kan doen, die echter aan de hoofdzaak

,

het beslaan bij ^ en het ontbreken bij ?, niets afdoen.

Ik bedoel, dat men de voorste grens kan nemen langs

l)c, d.i. de vierde ader; maar men kan die ook nemen

als gevormd door het grootste gedeelte van de tweede ader,

namelijk tot het punt waar zij zich met de vierde ver-

eenigt. Deze laatste opvatting van de grens schijnt mij

minder juist toe.

Doch genoeg voor mijn tegenwoordig doel, om tot de

vraag te komen : is het opgemerkt verschil in het aderen-

beloop van de dekvleugels bij den Veenmol een zeker tee-

ken van sexueel verschil? De beantwoording zou zeer ge-

makkelijk zijn, als men den coitus eenige malen had waar-

genomen, waartoe mij in een veenmol-arm oord geheel en

al de gelegenheid ontbrak ' *). Maar gelukkig kan ook

het ontleedmes hier volle zekerheid geven.

*) Ratzebukg vooronderstelt, dat de bevruchting in de gangen ge-

schiedt, wat mij onwaarschijnlijk voorkomt. L. 1. p. 371. De coitus

lieeft in den avond of nacht boven den grond plaats: ^^ q o bege-
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Het vooi'werpj waarvan Je dekvltugel ]'rg. 2 genomen

is, werd door mij zoo gepraepareerd, dat de buikbekleed-

sels, vet, zenuwstreng, enz., werden wcggenoTncn ; voorts de

slokdarm even boven den krop doorgesneden, de spijsbuis tot

aan liet rectum afgescheiden en afzonderlijk bewaard. Nu
lagen de generatie-organen geheel bloot en vertoonden zich

alle dealen, die aan ^Tf/ eigen zijn. Alles is in siiu ge-

laten, behalve de linker testikel, die werd uitgenomen met

zijne uitloozingsbuis en naast het dier op eene wasplaat in

spiritus gehangen.

Dat, waarvan de dekvleugel Tig. 4 afkomstig is, werd op

dezeKde wijze geopend. Het praeparaat vertoont op eene

wasplaat den ter zijde gelegden tractus intestinalis, beneden

de vrouwelijke generatie-organen in siiu, het regter eijer-

nest echter uit de buikholte geligt.

Andere individuen, op verschillende wijze door mij ont-

leed, leverden gelijke uitkomsten op ; zoodat ik voor be-

wezen mag houden, dat mannelijke VeenmoUen den boven

omschreven driehoek in de dekvleugels vertoonen, terwijl de

vrouwelijke dien missen.

De praeparaten, die ik de eer had aan de Natuurkun-

dige Afdeeling der Akademie ter beschouwing aan te bie-

den in hare gewone vergadering, op den 29s'e" Mei 11.,

bevestigen dit. Zij maken thans deel uit van het Museum

Zooiomicum der Groninger Hoogeschool *).

ven zich aan den ing.ing van de gangen, om zachte loktoonen te la-

ten hooren. Verg. serville p. .304, fisciier I. 1. Het is wenschclijk,

dat op dit punt nog naauwlceurige waarnemingen gedaan worden, ooi;

met het oog op de bijzonderheden, door goureau van Gri/llus azjitpes-

iris meegedeeld. L. 1. p. 36.

*) In eene beschrijving en afbeelding treed ik niet, omdat de teel-

deelen voldoende bekend zijn. Zie voor </, j. v. d. hoeven, Handb,

der Dierk., 2de Uitg., I, bl. XXIII en 309 volgg. PI. VII, Fig. 10.

DüFODE, 1. 1. PI. 3. Fig. 25. Deze afb. is onder anderen gecopiëerd

door FISCHER, Taf. 3, Fig. 4. — Het spijskanaal door dofour, T. 2,
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Over den iiivlooii, ilieu liiit vcrscliil v;ui Ijduw iIit ilek-

vleugels op hei zoogenaamd zingen heeft, is mijne waav-

neining nog fe onvolledig, dan dat ik er mij thans over

uitlaten mag. Eén feit slechts toeken ik aan. Toen ik in

den herfst van 1857 een cT en een ? tergde, kromden beide

gelijkelijk het achterlijf en bewogen de dekvleugels zóó,

dat ik tusscheu beider geluid geen verschil bemerkte. In-

tussohen is het niet onmogelijk, dat de lokloonen van t^,

waarvan velen gewag maken, door het J niet kunnen wor-

den gevormd. Hoe dit zij, ik kan goiireau niet toestem-

men, als hij zegt: Ie male seul jouit de la propriiHe de

c/tanter, les i'dijtres de la femelle sont simples comme celles

de la femelle du Griüon champétrc, el par conséquent in-

capables de produire des sojis *).

Over de achtercleugds of onderdeucjels, doorgaans kort-

weg vleugels genoemd, heb ik het volgende op te merken.

Zij zitten aan de achterborst, zooals bij alle insekten,

zoodat KiDD t) dwaalde, toen hij de ringdeelen van den

Veenmol, waaraan de vleugels en achterpooten zitten, tot het

achterlijf rekende.

Staat het vast, dat Veenmol cT en i aan de dekschilden

kunnen onderkend worden, dan rest de vraag : is er ook

verschil in vleugels? Naar dufoub en vrolik ja; immers

naar den eenen ontbreken zij geheel en al, de ander schrijft

aan c? korte ondervleugels toe. Alle overige entomologen

f. 19, komt mode voor hij fischer, Taf. 3, Fig. 3 en bij j. v. caecs

Jcones Zootomicae, I, Tab. XV, Fig. 2. — Zie voor <^, van der hoe-

ven 1. 1. PI. VII, Fig. 1 1 en het Ovarium Jurcatum jiülleri in Nooa
Acta N. C. XII, 2, Tab. 52, Fig. 4.

*) Z. Sur la StridiUation enz. p. 43. Zijne afb. van een manuelijken

dekvleugel, PI. 3, Fig. 3 en 4, van hoven en van onderen gezien, is

niet uiterst naauwkeurig.

t) Z. Plii'!o<!. Transart., 1825. I, 209.
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zagen lange achtcrvleugels, die, in opgevoutteu toestand,

als een flaauw neerwaarts gebogen punt achter liet rugvlak

uitsteken, doch zonder eenig merkbaar verschil tusschen

de beide seksen. Mijne waarnemingen stemmen hiermee

volkomen in. Alle individuen, welke de gesteldheid van

hunne dekvleugels, teeltoestel en inwendige generatieorga-

iien mogt wezen, allen dragen lange waaijersgewijs ge-

plooide vleugels. De bovenvermelde praeparaten van <ƒ en $

(bl. 111) waaraan de linkervleugels op de wasplaal ontplooid

zijn, bewijzen de waarheid van hetgeen bijna allen zóó be-

schrijven *).

Bij eeue ernstige studie van de vleugels stuit meu op

hetzelfde hoofdbezwaar als bij de dekvleugels. Met alle

regt beklaagt zich riscHEE, dat het onderzoek van de evo-

lutie van de ehjlra et alae der ürthoplera bijna geheel is

verwaarloosd, en men moet erkennen dat, hoezeer hij ver-

scheidene punten een stap verder heeft gebragt, aan Gryl-

lotalpa nog veel ontbreekt. Mijn onderzoek bepaalt zich

hoofdzakelijk tot den volwassen vleugel : ik mis pas gebo-

ren larven en eerste poptoestanden.

Nemen wij met riscHEH (/.. /. p. 16) aan, dat noch

voorveld, noch tusschenveld, maar alleen het achterveld (cam-

pus anaLis) geplooid wordt, dan zullen wij den geheelen

vleugel van Veenmol voor achterveld moeten houden. In

dit veld vormen de sterkere slraaladers [venae radiatae)

de bovenste ribben of randen van de plooijen, termjl de

dunne tusschenstralen de onderste randen uitmaken. Aan

een ontplooiden vleugel ziet meu dit gemakkelijk, vooral

van een levend dier, dat dadelijk het plooijen weer tracht

te bewerkstelligen. Wenscht men echter het mechanisme

van het plooijen en ontplooijeu goed te leeren kennen, dan

is het noodig, de vleugels van elke soort bijzonder gade te

*) Zie b. V. GOEDAEEDT, KOBEL, EATZEBDKG, FISCHER, Cnz.

VEitSL, EX :heded, afd. natdürk. deel VIII. S
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slaan. Wat Ij.v. bij AcridioJea plunt^t te goscliinluii, dat

er weinige sterke straaladcrs zijn, maar vele tusschenslra-

loii, zoodat breede verticale plooijen ontstaan, dat is bij

ous dier zoo niet. Wij hebben te doen met vele stralen

en smalle plooijen, die in een zeer klein bestek stijf zameii-

gevouwen worden, waarbij de rigting van alle plooijon niet

zoo terstond in hot oog loopt als bij een sprinkhaan. ])e

algemeene uitdrukking, ,/ de vleugel plooit zich als een

waaijer," noch de studie van gedroogde en platgedrukte

voorwerpen, zij baten niet veel. Mumiën geven ons geene

beeldtenis, veel min de werkelijkheid van levende wezens.

In een verschen of met zorg gedroogden eu bewaarden

vleugel (Fig. 6j, onderscheid ik in de eerste plaats twee

punten, vanwaar de straaladers schijnen uit te gaan en die

niet in één vlak liggen ; ik noem ze : den bovensten (s) en den

benedensten (s') schoudertop. Voorts wensch ik de beide ge-

kleurde strooken (6 1 en b 2), eeue aan den voorraud van

den vleugel en eene op den afstand van drie plooijen meer

achterwaarts gelegen, banden *) te noemen. Deze banden

verschillen van de plooijen, doordien zij geene dunne kleur-

looze tusschenstralen bezitten, maar slechts dwarsadertjes

:

zij vormen geene plooi.

Men kan, van den bovensten schoudertop aanvangende, eerst

eeue zwakke, weinig gekleurde ader onderscheiden, die zich

niet ver uitstrekt, meest zich onder een stompen hoek ver-

eenigt met de voorste bandader. Men raag haar beschou-

wen als den eersten tak, nabij den oorsprong van den dikken

schouderstam ontstaan. AUe overigen zijn te houden voor

takken van dien eenen hoofdstam, die tot vorming van de

takken eene dubbele bogt maakt (bij d). Uit de voorste

*) Deze banden noemt vkolik „eene verhevene strook" en „op-
staande strooken," t. a. p. bl. 44 en 60. Fischer heet ze „s/rjjae fusco-

cinereae et comcae, obscurae." L. 1. p. 156 en 158. Anderen spreken
van carlilagineuse strooken.
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bogt uiitstaaii de twee voorste baiicladers, die deii voorsten

gekleurden band begrenzen. Lit de andere bogt komen

de twee achterste bandaders, die tot aan den vleugelrand

doorloopeu en de grenzen uitmaken van den voorsten band.

Tusschen de beide banden liggen drie plooiaders (p. 1, p.

2, p. 3). Het blijkt uit liet medegedeelde, dat de beide

gekleurde banden tot het voorste onderdeel van den vleugel

behooren.

Als middelste onderdeel of verbindingsstrook (i) beschouw

ik de ruimte, gelegen tusschen de achterste bandader en

de voorste ader van den benedensten schoudertop. Er is

slechts ée'n straalader {g) in, die bij den rand krachtig is,

doch al dunner wordt en zeer onduidelijk eindigt. De hier

gelegen jilooijen en die tusschen p Z, p 3 ea b Z zijn de

breedste van <len ganschen vleugel.

Het achterste onderdeel ontstaat geheel van den bene-

densten schoudertop en schijnt nog niet naauwkeurig te

zijn waargenomen. Voorwaarts is het begrensd door eene

sterke straalader p', die op aanzienlijken afstand eerst ge-

volgd wordt door eene andere p" ; zoodat hier eene zeer breede

plooi zou zijn, ware het niet dat er eene bijzondere in-

rigting bestond. In deze ruimte namelijk neemt men twee

takken, rr, waar, die steeds eenigzins bogtig loopen en al-

zoo eenigzins onregehnatige plooijen vormen. Men vergist

zich echter, als men het doet voorkomen, alsof alle vol-

gende stralen op gelijke wijze uit hetzelfde punt ontstaan.

Zij zijn, ten gevolge van eene bogt die zij maken, wel

gelegen in hetzelfde vlak met de vorigen, maar zij ont-

staan uit één stam. Deze stam is met het begin van de

takken te vinden in het aanhechtingsveldje van den vleu-

gel, komende van den binnenkant van den ondersten schou-

dertop, en zich l)eneden eerst gegaü'eld en voorts cellig ver-

takt uitbreidende. (ïig. 7 schema).

1
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VV;i( de kleur van de biiiKleii iiiiiigaiU., iriei'k ik naii,

dal zij nooit geheel gekleurd zijn, maar slechts ruim de

benedenste helft. liet schijnt mij toe dat de invloed vau

de lucht hier eene rol spoelt : teu minste de eerste band is

juist zooverre gekleurd, als zijne een weinig gebogcne vlakte

den buitenwand van den geplooiden vleugel uitmaakt. Den

tweeden band zag ik niet verder gekleurd, dan tot de plaats

waar de punt van den dekvleugel ligt. Tot zekerheid zal

deze zaak niet komen, dan na onderzoek van pas uit de

pophuid gekropen individuen, die men ook aan proeven kan

onderwerpen, b.v. door terstond de tegmina af te knippen.

Een vergelijkend onderzoek met Oecanthus pellucem, scop. (ƒ,

die gelijksoortige banden schijnt te hebben, zou belangrijk

zijn ; omdat bij hem de dekvleugels de geheele achtervleugels

bedekken, terwijl bij $ geene banden schijnen te bestaan en

de vleugels buiten de dekvleugels uitsteken *j.

Zonder acht f e slaau op de boven medegedeelde bijzon-

derheden, zal men zich geen denkbeeld kunnen vormen van

het plooijeu van den vleugel. Het eigenaardige van den

opgevouwen vleugel bestaat hierin, dat de voorste band

aan den buitenkant als 't ware een zijwand vormt, die tus-

schen de twee aderstralen spoelvormig gekleurd is en nooit

de lengte van den achtersten band heeft, die de geheele lengte

van den vleugel bedekt. Alleen aan het schoudereinde dra-

gen de eerstvolgende hoogere nerven nog eenigzins tot het

zamenstellen van het bovenvlak bij. Derhalve heeft de

vleugel in rust de breedte van den achtersten band en de

dikte van den voorsteu band, en moeten alle plooijen in

deze gegevene ruimte verborgen kunnen werden. Maar hoe?

Yerwijdert men langzaam den gevouwen vleugel van

») Z. MSCHEK p. 105, Tab. IX, Fig. 14 « c? cu h ?. Ik heb deze-

soort niet kunnen zien.
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liet ligcliaaiii, Jan draait de schouder zich buitou- eu be-

uedeiiwaarts en komeu de beide schoudertoppen duidelijker

voor den dag; de ontplooijiug van alle adcrstralen, die tot

den tweeden schoudertop behooreüj lieeft gemakkelijk plaats,

ja ook nog de plooi van de verbindiugsstrook. Zoo ver

schijnt KÖSEL de ontplooijing van zijn voorwerp te hebben

voortgezet *), en 't kan ligt geschieden, dat men niet ver-

der vervolgt, want van dit punt af aan gaat het ontwikkelen

ongemakkelijker. De rigting van de beide banden blijft tot

nu toe bijna onveranderd ; zijnde slechts die' van den voorsten.

"band een weinig minder vertikaal, iets vlakker geworden,

doordien de bovenschouder een weinig achterover kantelt.

De plooijen van het veld tusschen de beide banden liggen

derhalve nu nog gevouwen onder den tweeden band. Oj^i

zich te kunnen ontpiooijen moeten zij eene draaijing on-

dergaan, in verband met het aannemen van eene horizon-

tale rigting van den voorsten band. Zij zijn derhalve eerst

tot elkaar geplooid als andereu ; maar leggen zich dan on-

der den achtersten band, terwijl gelijktijdig de voorste band

zich vertikaal plaatst: is dit geschied (bij het zameuvou-

wen), dan leggen alle volgende plooijen zich onder hen.

Als ik in het bezit van een grooter getal vorsche voor-

werpen geraak, zal ik de anatomie van het hooruskelet en

van de spieren der borst voortzetten, om het mechanisme

van het ontpiooijen en zamenvouwen door het levend dier,

vollediger aau de Akademie mede te deelen. Thans spreek

ik slechts mijne meening uit, dat het zamenvouwen zoo

niet geheel, dan toch grooteudeels eene werking van de

elasticiteit der deelen is. Volgaarne erken ik de verdien-

sten van BURMEISTERS oudcrzoek van het huidskelet van

*) Ta"l). XV, Fig. 0. Het gemis van don eenen band ou de piuitigo

vorm vau den vleugel maken het bovcn-staande aannemelijk. In den

tL'kst spreekt bij van de banden niet.
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(leu Veeumo] *) en die van chabrier f) voor den gelicc-

len vliegtoestel; maar over even bedoeld mechanisme is,

naar mijn bescheiden oordeel, nog niet het volle lieht

verspreid.

Dat de Veenmollen nooit vliegen of niet zouden kunnen

vliegen, kan ik niet aannemen. Er is geen grond in hun

organisme, om hun eene korte, fladderende, door springen

of huppelen ondersteunde vlugt te weigeren, zooals die

door meer dan een schi'ijver wordt opgegeven en aaü ver-

scheidene Orthoptera eigen is §). De Heer buürmax ver-

zekerde mij stellig, dat zij vliegen. Dat met eitjes ge-

vulde wijfjes niet zullen vliegen, volgt van zelf : niet slechts

uit haar zeer toegenomen gewigt, maar ook uit de ongun-

stige verplaatsing van het zwaartepunt haars ligchaams.

§ 3. Vestigen wij thans nog de aandacht op onvolwas-

sen individuen en wel op den toestand van hunne vleugels.

Van vleugels kan bij ons insekt natuurlijk geen sprake

zijn in den larventoestand, maar eerst bij nymph of pop.

Maar zelfs in dezen staat is het, streng genomen, niet ge-

oorloofd van vleugels, zelfs niet van abortive of kleine

vleugels te spreken, omdat wij te doen hebben met deelen,

die voor verdere ontwikkeling vatbaar zijn en dan eerst

eigenlijke vleugels zullen opleveren. Wat het uitwendige

aangaat, zijn zij tijdelijke omkleedsels, huidkokers, waarin

zich de blijvende vleugels allengs vormen. In een woord,

wij hebben te handelen over vleugelscheden of vteugelkokers.

') Z. Handb. d. Entomat. I, § 165 ,/f. Taf. 6, N'. 1, Fig. 1— S.

t) Z. zijn £ssai sur Ie vol des Insectes, in Métn. du Museum, Tom. VI.

VII et VIII, op verscheidene plaatsen, vooral Tom. VIII, Chap. 5.

§) Fere eodem Ulo tempore (m. Junio et Julto) cjus i^oloius quoijuc pa-

rum altus, irregtUariSf cursu undoso notabüis ohservatur, q. s. Fiscuer p.

167. Verg. WESTWOOD Introducl., I, 447.
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Waarin versclülleu zij van blijveude vleugels?

Eerst iu hare betrekkelijke ligging. Ik zeg met opzet

//betrekkelijke ligging," niet oorsprong. Dekvleugels nemen

altijd hun oorsprong van de middelborst, ziiju voorvleugels;

vleugels komen altijd van de achterborst: de punten van

ontkieming kunnen dus niet elders zitten. Maar tijdelijk

kan een gedeelte van de dekvleugels bedekt worden door

de vleugels.

Chakpentier en later ïeesin .*) verspreidden op dit

punt licht. De laatste gaf schematische, figuren, om den

overgang van deu eeuen toestand in den anderen voldoende

op te helderen. Eerst namelijk worden de voorste vleugel-

kokers deels bedekt door de achterste, terwijl later eene

draaijing in een halven cirkel zou plaats vinden om de

ligging te veranderen^ Bedeuken wij hierbij dat de eerste

borstring, in verband met de krachtige en van den be-

ginne af werkzame voorpooten steeds overmatig is, dan be-

vreemdt het niet, dat de beide achterste ringen later de

meeste verandering zullen ondergaan, gelijktijdig met do

wording van alle vleugels. Vooral komt iu aanmerking,

dat Iret derde segment dan veel meer in grootte toeneemt

dan het tweede f); dat dien ten gevolge de achtervleugels

meer achterwaarts gaan, de voorste blijven waar zij zijn, en

uu van zelve onder de eerstgenoemden te voorschijn glippen.

llösEL heeft den poptoestaud goed afgebeeld. In de zevende

1'ig. van zijn X\il'^ PI. waant men de dekvleugels te zien,

en daar onder cu tusschen de \leugels. Maar in waarheid

bevatten die duidelijke kokers Je toekomstige achtervleu-

gels en zij, die er een weinig ondersteken, de dekvleugels.

'^) Z. Nüie sur la dernière mue des Orthoptères, in Bulkt. de. la Suc.

VauduUc des Sc. j\/at., Avril 1855. Ik ken dezen arbeid sleehta uit

GunsTAECKBK's Bericht iu xkoscuels Archio f. Xitlunjeach., XXI, ]•.

209. 1856.

t) Ver;;. RATZEr.uitc, t a. \i.
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Ratzebueq is zoo naauwkeurig niet in zijiio voorstelling*).

Mijne achtste Figuur toont duidelijk aan, dat de aclitervleu-

gelkokers (aa) de dekvleugelkokers {v) zoo verre bedekken,

als de gestippelde lijntjes aanduiden. De middelborst, waar-

aan zij zitten, is verborgen onder den achterrand van het

borstschild b. Eene analj'se van poppen openbaart aller-

gemakkelijkst den waren staat van zaken. Ik ben dit, zijns

erachtens mannelijk, voorwerp verschuldigd aan de welwil-

lendheid van den Heer g. veolik.

Deze tijdelijke ligging komt eveneens voor bij andere

Orthoptera t)j gelijk ik b. v. meermalen waarnam bij het

opkweeken van nymphen van Locusia viridissima L., ter-

wijl onder anderen leon dufour vele duidelijke afbeeldsels

van dezen toestand bij Libelluliden gegeven heeft §). Ik

nam het zelfs nog in afgestroopte p^huiden van Aesdina

grandis duidelijk waar. En deze overeenkomst tusschen

Orthoptera en Neuroptera komt mij te meer der aandacht

waardig voor, omdat in de laatste jaren het denkbeeld is

geopperd, om een gedeelte van eerstgenoemden met de kaat-

sten te vereenigen. Eene handelwijze, die niet verwerpelijk

schijnt **).

Kan men de metamorphose tot den einde toe afwachten

en gadeslaan, dan is niets gemakkelijker, dan de verande-

ring van de tijdelijke ligging der vleugelparen en het te

voorschijn komen van blijvende vleugels uit de kokers waar

te nemen. Maar een onderzoek van het uit- en inwendig

*) Z. Taf. XV, P'.

t) B. V. GrijUus domestkus, riscHEE, TiUi. IX, Fif;. 9 d en c. Hij

verliest hier de grens tusselien larf en nympli uit het oog.

§) Z. Etudes anat. ei pliysio}., et observ. sur les larves des LibelluleSf

in de Am. d. Sc. Nat. 3me Ha. Tom. VIII, p. 65 siiiv. PI. 3, Fij. 1,

3, 5, 7, 10. En RATZEBüEG 1. 1. Tab. XVI, ƒ. 3 P, pop van LibcHula

metallica. Ik heb er vooi-beclilen van (op spiritus) aan de Aliademic

vertoond.

**) Z. LoEDW in Germ. Zeftschr. IV. 423.
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zamenstel der vleugelscliedeu leidt ten anderen ouk tot Je

keunis van haar verschil met blijvende vleugels.

Men ziet terstond dat de vleugelkokers veel meer liet

karakter dragen van eene huidplooi^ dan de eigenlijke vleu-

gels. Zij zijn bij hun oorsprong eene meer eenvoudige voort-

zetting van de huid, zoodat men er de bijzondere deeleii

van eene articulatie niet in vindt. Kleur en oppervlakte

komen met die van de aangrenzende huid zeer overeen : zij

zijn vooral aan den bovenkant met borstelige haren bezet,

de rand is met fijnere haren versierd, en zij missen geheel

het vliezige en geaderde, het doorschijnende van volwassen

vleugels. En toch spreekt men van vaten in dezen toestand,

en beeldt hen af. Men doet dit in zooverre te regt, als men

er door verstaat de indrukken op, of welligt naauwkeuriger

gezegd het doorschemeren van de toekomstige vleugeladers

door de kokers heen. Men behoeft de scheeden slechts bij

doorvallend licht te beschouwen, en vooral als men de be-

nedenvlakte naar zich toekeert, om te zien dat er een vrije

rand of zoom is, waarin de zoogenaamde vaten niet door-

dringen, d. i. eene greus tusschen de scheede en haren in-

houd, den vleugel. Splitst men den vleugelkoker, door langs

den rugkaut eene snede te maken, dan overtuigt men zich

van dien inhoud: men vindt de zeer bogtige nerven, waarin

reeds de type van den toekomstigen vleugel ligt uitgedrukt,

zooals b. V. Fig. 3 van vee hijell goed voorstelt.

Yeksin geeft t. a. p. op, dat de achtervleugels, zelfs bij

die soorten, waar zij levenslang kort blijven, in het vol-

komen insekt waaijersgewijs geplooid zijn, in het onvolko-

men insekt slechts geribd. Wel is waar merkt geestaeckee

aan, dat de plooijing niet zigtbaar kan zijn, omdat de

vleugel nog in den koker zit ; maar hij mogt er niet bij uit

het oog verliezen, dat de rigting van de ribben reeds de

rigting van de straaladers aanduidt. Ik blijf aan yeesins

waarneming, die ik in enkele soorten onderzoeken en beves-
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ligcu kon, waardu hechten, ten einde de verwisseling vau vleu-

gelsehedcn met abortive vleugels te onmogelijker te maken *).

Beweer ik, dat alle zoogenaamde kortvleugelige Vecnraol-

len, naar bovenstaande gronden, niet anders dan ii_ymphen

of poppen zijn, dan heeft men regt, van mij te vergen, dat

ik opheldere, hoe een uitstekend anatoom, als w. vrolik

is, mannelijke teeldeeleu in een koitvleugeligen Veeninol

kon blootleggen. Niets natuurlijker, dan dit. Zijn, naar

UEROLDS schoone onderzoekingen t) de sexueele deelen reeds

in de rups te vinden, hoeveel te meer in het laatste tijd-

perk van het popleven van de kapel. Dat zij kort voor

de ontbolstering reeds geheel volmaakt zijn, blijkt uit het

ooge.nblikkelijk voortteeleu van de kapellen; doch toont te-

vens hoe verkeerd men doet, den vlinder een jong en als

pasgeboren dier te noemen. En herinneren nij ons nu, dat

de VeenmoUen tot de hemimelabola behooren, wier geheel

popleven reeds in zoovele opzigten aan dat van het vol-

wassen dier gelijkt, dan kan eene vroegtijdige ontwikkeling

van teeldeelen geenszins verwonderen.

Ratzebubg §) vond de beginsels van eitjes in de ovariën

reeds duidelijk met het eerste verschijnen van de vleugel-

kokertjes. BisouT DE BAUNEViLi.E meende zelfs gezien te

hebben, dat Orthoj)tera in den poploestand teelden; doch

LUCAS beweert te regt, dat dit geen plaats vindt. AVelligt

zouden praeludia tot den dan nog onmogelijken actus plaats

kunnen vinden **). Maar juist dit feit zou getuigen van

eene opgewekte geslachtsdrift, die zonder twijfel in verband

*) De straks aangchaalJu Fig. v.aii üösel, üatzeburg, vrolik (Fig.

3) on mijne Fifï- San, drukken allen dat geribd liaraktcr uit. Daar
de scliecden liet opvouwen onmogelijk maken, kan hier ook nog van

geen plooijcn sprake wezen.

t) Z. Entin'cknlimpxi/eschidile der SclimcUerUnge. Casscl 1815.

§) Z. Forst-Iiis., lil, 257, nota *), Verg. s. 184,;/'.

**) Z. Un mot aiir Iés orijmies seniels des Orlhoplères emploi/és comme

rnraclères pour distvirjuer Cétat parfait, on non parfait de ces inscctes : in

.\ttn. d. l. Soc. Eniomol. de /'raiice, 3inc Sc'r. III, (1S53) p. 759 suiv.
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staat met vergevorderde ontwikkeling van inwendige voort-

teelingswerktuigen.

In den herfst van 1857 ontleedde ik een kleine pop uit

Noordwijk, waarin de generatie-organen zeer weinig ont-

wikkeld waren, doch voor mannelijke werden erkend. In

Mei 1.1. onderzocht ik eene krachtige pop, die bij mij over-

winterd had en praepareerde de vrouwelijke organen vau

voortteeüng ; het eene ovarium bleef in situ, het andere is

losgemaakt en hangt buiten de buikholte. Ik had de eer,

dit praeparaat aan de Akademie aan te bieden.

§ 3. Men vindt hier en daar aangeteekend, dat het ge-

mis van eene uitwendige legpijp of sabel {ovipositor.) het

onderscheiden van veenmol $ van <ƒ, naar de laatste

buikringen, moeijelijk maakt. Dit is niet te ontkennen,

vooral bijaldien men er bij in aanmerking neemt, dat de

ringen, die het naast aan- de teeldeelen grenzen, bij den

Veenmol tot de eenvoudigst mogelijke tjpe zijn gereduceerd,

zooals een blik op onze 9'^'= Fig. terstond doet zien. Het

is eene theoretische doorsnede van den ieelioestel {armure

genitale) des Veenmols, ontleend aan de schoone naspoiin-

gen van lacaze-düthier *). Eenvoudiger kan het wel

niet, dan dat er slechts één buikschub (sternite, S) en één

rugschub {tergite, T) aanwezig zij, zonder zijdelingsche schub-

ben (epimerite en episternite). Maar men vergist zich, als

men mogt meenen, dat deze eenvoudigheid, die ons treft

bij een overigens zoo hoog ontwikkeld insect, eene sesueele

wijziging zou uitsluiten. Wij willen op dit punt nog kort

de aandacht vestigen.

Het verschil, hetwelk vrolik (usscheu de ringen van het

*) Z. Jieclierches sur Varmure riénilalc- JeiiiGÜc f/ea Insectes urtkaptères,

in Aiin. d. Sc. Nal. 3me Sct., XVII, il 225 suiv. l'l. XI, Fig. 17.
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achterlijf uu du betrekkelijku plaatsing vun de sligiuata op-

merkt cii afbeeldt *), heeft betrekking op den toestand

van eeu volwassen dier en dien van cene pop. ik vind

dit in zooverre bevestigd, dat do ruimte tusschen de rug-

sohub en de biiikschub bij eerstgenoemde meer geplooid,

bij laatstgenoemde gladder is ; maar dat de individuëelc con-

stitutie hierop invloed oefent.

Serville en UATZEBtTiiG hebben beide sexueel verschil in

de buikschubben van het achterlijf opgemerkt. Volgens den

eersten hebben cTcf zeven buiksehubben (plaques ventrales),

die allen bijna even breed zijn, benevens eene vrij groote

onderaarssche (plaque sousanalé) schub; de §5 slechts zes

duidelijke buikschubben, terwijl er een zevende sclüjnt te

bestaan, die echter sojns weinig te voorschijn treedt; de

onderaarssche schub is daarenboven klein en smal f), ll.w-

ZEBUEO drukt zich stelliger uit, als hij zegt: de acht ach-

terlijfsringen zijn bij c? (onze Fig. lU) bijna geheel gelijk

gevormd, bij $ zijn de laatste aan de buikzijde ongelijk

(onze l""ig. 11); de beide laalsten zijn bijzonder smal en

van de op drie na laatste groote in het oog loopend ver-

schillend ; ook gaat de voorlaatste schub niet, zooals bij cT,

geheel dwars over §). Jlijne voorwerpen bevestigen deze

karakteristiek; doch er ontbreken mij nog momenten uit de

ontwikkelingsgeschiedenis van deze deelen, die beletten om

er thans, in verband met hetgeen DüFomi, lucas en du-

THIEUS **) aan het licht bragten, ]neer van te zeggen.

Eén feit \'croorloof ik mij hier nog te melden. Een

•) L. 1. 11. 44. Fig. 8 en 9.

t) Z. SERVILT.E Orthopt. p. 30.5.

§) Z. Forst-Ins, III, 26Q en Taf. XV, Fig. R ^ en J, waarvan onze

Fig. 10 en 11 kopijen zijn. Deze figuren zijn ouU gekopieerd door

i'-isciiEU Orlh. Eur., Tal). IX, Fig. 1 A en 1 i.

**) DuTiiiEns geeft L. 1. op PI. XII, Fig- 5 liet achterlijf van den

Veenmol 2 (niet naauwkeurig), Fig. 6 en 7 de uiteinden van het ach-

terlijf zeer vergroot.
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NoorJvvijker volwassen Veenmol ? werd levend ontvangen,

doch na eenige dagen (9 Kov. 1857) dood in de aarde

gevonden. Het lijf was zeer ingekort en achter breed door

intrekking van de laatste ringen. Zonderling doorschijnend

was de buikhuid, zoodat de groote takken van de lucht-

buizeu met het bloote oog, de kleinere met eenc loup ge-

makkelijk voor mij zigtbaar waren. Daarenboven was de

buik zeer plat. Onwillekeurig dacht ik aan kösels woor-

den *) : // onbetwistbaar is het, dat het lijf van een wijfje,

// nadat het hare eijeren gelegd heeft, te zaraen valt, en dat

//haar leven daarop niet veel langer dan nog eene maand

// duurt. Echter blijven diergelijke wijfjes, naarmate ze onder

II oi jonger zijn tjj korter of langer in den natijd leven;

;/en dit is de reden, dat ze soms nog in den lierfst gezien

// worden." Het genoemde wijfje was in dien toestand. Bij

de lijkopening vond ik bijna geen vet en uitgeputte eijcr-

nesten. Prachtig lag het duizendtakkig luchtbuisborduursel

bloot voor oogen. Andere wijfjes daarentegen waren mol-

lig, rond en vet; er overwinterden er van bij mij en leven

nog tierig. Zij zullen wel de eerste zijn, die met over-

winterde volwassen mannetjes voortteelen. Overigens meen

ik te mogen stellen, dat larven nooit den winter doorleven,

maar de nymphen in de verschillende ontwikkelingsperken

van haar leven. Ik bezit levende overwinterde individuen

van 20 tot 38 N. strepen lengte §).

*) L. 1. p. 355, § 4.

t) d. i, vroeger of later uit de pop gekomen zijn. — Over het ver-

schil Tan den tractus intestinalis bij j)op en volwassen dier vergelijke

men eathke in müllers Archiv, 1844, S. 34, Taf. Il, Fig. 4 en 5 met
de boven aangehaalde. Fischeb, L. 1. Taf. III, Fig. 3, 8 en 9.

§) Deze bijdrage is hoofdzakelijk voorgedragen aan de Natuur-
kundige Afdeeling in hare vergadering van den 29iten Mei 185S, en

toegelicht door praeparaten en tcekeningen. — Fig. 5 is eene kopij

van DE HAAN, G. orienlalis ter vergelijking met Fig. 1—4. Fig. 9, 10

en 11 zijn kopijen. Vergel. biz. 123 en 124.



GEVVOMI] VEIIGADERING

dei; aI'oeeling

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

CEIlOUDEiN DEN 29''f'' MEI 1858.

Teffemooord'ig de Heeren : g. simons, p. hartino,

f'L. MULDER, F. C. DONDERS, C. J. MATTIIES, P. EIJAS,

E. H. VON BAUMHAUER, F. J. STAMKARÏ, J. VAN GEUNS,

A. H. VAN DER BOON MESCH, C. H. D. BÜYS BALLOT,

.1. P. DELPRAT, C. A. J. A. OUDEMaNS, W. VROLIK,

A. W. M. VAN HASSELT, J. VAN GOGII, R. VAN REES,

.1. L. C. SCHROEDER van DER KOLK, M. C. VERLOREN,

.T. G. S. VAN BREDA Cll G. E. VOORIIELM SCIINEEVOOGT.

Het Proces-verbaal der gewone vergadering van

den 23'^''^" Aju'!! jl. wordt gelezen, goedgekeurd en

vastcesleld.

De Secretaris berigt van de Heeren r. b. van den

BOSCH en G. A. VAN KERKWIJK de mededeeling ont-

vangen te hebben, dat het hun onmogelijk is deze

vergadering bij te wonen.

De Secretaris berigt, onder begeleidend schrij\en
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(Helder 30 Mei 1558, Amsterdam 5 Mei 1858), van
de Hli. c. en p. v. d. sterr ontvangen te hebben
Tabellen van icaari/eiioiiien icafer/wo^len, Avelke liij

in handen stelde der Commissie over de daling van
den bodem in Nederland.

Worden gelezen brieven ten geleide van boekge-

schenken :
1'. van den IMinister van Binnenlandsche

Zaken ('s Gravenhage 30 April 1858, N». 131, G^Af-
deeling); 2°. van den Heer w. c. h. staking (Haar-
lem 25 Mei 1858); 3°. van den Ministre de 1'Agri-

culture, dn Commerce et des Travanx prJjlics (Paris

27 Mai 1858); 4°. van den Secretaris der Konig-
lichen Societat der Wissenschaften te Göttingen (Göt-

tingen 7 April 1858); 5°. van den Verwaltungs-
ausschuss des Tirolschen Ferdinandeum (Innsbruck
2G April 1858); 6°. van deu Heer p. cassel. Se-

cretaris der Königl. Akademie der Wissenschaften zu
Erfurt (Erfiu-t 30 April 1858); 7°. van den Heer
FLANTi, Secretaris der Societa Reale Borbonica (Napoli
19 April 1858).

Wordt besloten tot plaatsing der boekgeschenken
in de boekerij en tot schriftelijke dankzegging.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken: F. van den 'Minister van
Binnenlandsche Zaken ('s Gravenhage 18 Mei 1858,
N». 107, 5e Afd.); 2-. van den Referendaris, Chef
der 5e Afd. bij het Departement van Binnenlandsche
Zaken ('s Gravenhage 18 Mei 1858). —Aangenomen
voor berigt.

Worden gelezen: brieven van den Heer e. boi.l.
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Secretaris van het Vercin der Freiinile der Natiirwis-

senschaftcn in Mccklenlinrg (Neii Brandenl)nrg, Mect-

Icnl). Str(^litz 2() April 1858); en van i,e ray, Ri-

liliothécaire arclüviste van de Socicté ncadémiqne de

la Loirc inférieure (Nantes 4 Mai 1858), strekkende

tot voorstel van ruiling der Averkcn van deze beide

genootschappen tegen die der Akademie. — Deze

voorstellen worden aangenomen.

De Heer van geuns leest, in eigen naam en in

dien van de HH. g. j. mulder en van den bosch,

het volgend verslag voor op de in hunne handen

gestelde brieven en bijlagen van den J'Iinister van

Koloniën

.

Door de missive van den Gouverneur van Suriname, d.d.

26 November 1.1. aan den Minister van Koloniën, welke

nan de Akademie door Z.Excell. bij missive van 16 April

is geworden, ziet zicli uwc Commissie thans in staat ge-

steld tot het uitbrengen van het van haar gevraagde ver-

slag aangaande de genezing van Lepra door geneesmiddelen,

door den Heer tama te Paramaribo tegen genoemde ziekte

aangeprezen. Aanvankelijk was in de stukken over dit on-

derwerp ook sprake van een geneesmiddel tegen de epi-

lepsie : — daar evenwel noch het middel zelf ter kennis

der Akademie 'gekomen is, noch omtrent de uitkomsten der

aanwending eenig uaauwkeurig berigt is medegedeeld, raag

uwe Commissie dit onderwerp hier ter zijde laten liggen.

Het zij ons vergund, in weinige woorden de geschiede-

)iis der zaak, w^aarover wij verslag hebben te geven, en die

door den loop der omstandigheden zich over een lang tijd-

perk uitstrekt, in uw geheugen terug te roepen.

In het jaar 183S werd door ons medelid, den Heer



( 1^9 )

G. J. MULDER, op uiluoodigiiig van den Minister van Koloniën,

een scheikundig onderzoek bewerkstelligd van een wortel,

welke, volgens het beweren van den Heer abraham tama

van Suriname, het vermogen zoude hebben van de Elephan-

tiasis te genezen, liet scheikundig onderzoek leidde tot het

algemeene resultaat, dat in den bast en het hout van den

wortel eene vereeniging van stoffen gevonden wordt, die
_

regt geven tot de onderstelling, dat er eenige analogie be-

staat tusschen hare werking en die van SarsapariUe en

China, dat evenwel geen alcaloid daarin voorkomt, hetgeen

meer in het bijzonder als het geneeskrachtig beginsel aan

te merken is. De bedoelde stoffen zijn looistof, een scherpe

hars, gomachtige extractiefstoffen en zetmeel. Daar het niet

wel mogelijk was, uit den wortel alleen de plant, waaraan

deze ontleend was, te bepalen, stelde hij voor, dat men daar-

omtrent verdere nasporingen zoude doen. Ten aanzien van

de verwachting der goede werking van het geneesmid-

del, werd door hem de twijfel geopperd, of men, met het

oog op de gevonden bestanddeelen, het vermogend genoeg

mag achten, om zich daarop alleen te verlaten in een meer

gevorderd tijdperk der ziekte.

Dit vroegere onderzoek, door een uwer gecommitteerden

voor 20 jaren geleden, was geschied ten gevolge van een

adres, door den Heer tama destijds aan den Gouverneur

der kolonie Suriname aangeboden, waarin hij de aandacht

op dit geneesmiddel vestigde, hetgeen in 40 dagen de

ziekte zou genezen. Hij bood zich tevens aan, om tegen

eene zekere vergoeding de behandeling van de landsnegers

en vrije arbeiders op zich te nemen. Er is toen hieraan

geen verder gevolg gegeven : en de Heer tama vertrok la-

ter uit Paramaribo naar de Plantage. Bij adres van 19

Tebruarij 1S56 herhaalde hij dit verzoek, waarop onder

dagteekening van 16 April eene beschikking werd geno-

men, inlioudende dat de Heer tama zich bereid verklaard

VER3L. E>" MEDED. AFD. NATÜDRK. DEEL VIII. ï)
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hebbende ile bloesems, vruchten, bladeren en wortel van de

plant, welke hij beweert ter genezing \an de Lepra te kun-

nen strekken, aan den Gouverneur te doen toekomen; dat

hij daarbij zich verbonden hebbende eene memorie omtrent

de behandeling der ziekte met dit middel te voegen, «on

de genoemde platitendeelen eene voldoende hoeveeUieid door

hem afgeleverd zonde worden, vergezeld vaii de bedoelde me-

morie en deze naar Nederland zouden worden verzonden

;

dat wijders, zoodra de noodige geneeskundige kruiden ter

behandeling der Lepra door den Heer tama verzameld zou-

den zijn, zes, door hem te designeren, door de Commissie

tot onderzoek naar de ziekte der melaatschheid besmet ver-

klaarde personen aan zijne behandeling zouden toevertrouwd

worden; dat hem hierbij eene zekere som als schadever-

goeding en onderstand zoude toegewezen worden, welke laat-

ste gedurende een jaar aan hem zoude uitgekeerd worden;

dat na dit tijdsverloop de Heer tama zal moeten verklaren

of de patiënten al dan niet genezen zijn ; dat in het eerst-

gemelde geval de patiënten aan een onderzoek van de daar-

toe bevoegde Commissie zullen onderworpen worden; dat in

geval dit rapport ongunstig mogt luiden, of wel de ziekte

later weder te voorschijn mogt komen, de toelage zal op-

houden.

Deze stukken, door den Gouverneur van Suriname aan

den Minister medegedeeld, werden door Z.Excell. aan de

Akademie toegezonden, en daarbij de toezegging gevoegd,

dat aan de Akademie zal worden medegedeeld al hetgeen

daarvan verder zoude inkomen.

Hierop werden deze stukken in uwe vergadering van 2 7

September 1856 in handen gesteld uwer Commissie. Later

ontving zij den wortel en andere deelen van de tot gene-

zing der Lepra door den Heer tama aangewezen plant, en

eerst onlangs ontving zij de nadere berigten omtrent de

uitkomst van de proeven ter genezing der Le])ra. Die uit-
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komst is ongunstig, gelijk dit zoowel uit het rapport van

de Commissie tot onderzoek naar de ziekte der melaatsch-

heid en besmettelijke elephantiasis, als uit de verklaring

van den Gouverneur voldoende blijkt.

Na deze afloop der zaak kan het niet in de bedoeling

der Akademie liggen, dat uwe Commissie zich ten doel

zoude stellen een nader onderzoek omtrent den oorsprong

en den naam van dit geneesmiddel op zich te nemen, of

in bijzonderheden te ontwikkelen wat door den Heer tama

beloofd was, op welke gronden zijne beloften steunden, en

welke de uitkomsten zijner proefnemingen geweest zijn. Zij

mag evenwel niet verzwijgen, dat de genezing eener ziekte,

die zoo weinig hoop op herstel oplevert en die in een ver-

der gevorderd tijdperk bijna algemeen als ongeneeslijk be-

schouwd wordt, inderdaad tot de stoutste beloften behoort,

zoodat men te regt tegen de gegrondheid van zoodanig be-

weren geneigd is achterdochtig te zijn. Want, men houde

hierbij in het oog : hoe die ziekte op het westelijk en oos-

telijk halfrond verspreid voorkomt; hoe zij onder verschil-

lende benamingen en in het hooge Noorden, als Groenland

en IJsland, zoowel als onder de evennachtslijn en de keer-

kringslanden, in de Engelsche, Fransche en Nederlandsche

koloniën wordt aangetroffen, in Europa tot in Frankrijk,

hoewel zeldzamer, wordt waargenomen ; hoe vele verdienste-

lijke geneeskundigen zich aan het onderzoek dier ziekte met

al hunne krachten gewijd hebbeu, en men desniettemin tot

de ontmoedigende verklaring gedrongen wordt, dat de ziekte

ongeneeslijk is. ;/Que dire du traitement?" zegt een der

nieuwste schrijvers over de huidziekten, alph. deveegie.

II On sait que toutes les ressources de l'art sont impuis-

II santes a guérir cette affection, même lorsqu'elle a pris

//naissance en France; énumerer par conséquent les moeyens,

// qui ont été employés, c'est tracer la série des médicati-

II ons les plus actives et les plus énergiques, que Fon pré-
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II coiiise ordiuairenient contre les maladies de la peau."

Trouwens inou behoeft slechts het beeld der ziekte en de

diep ingewortelde pathologisch-anatomisehe veranderingen

van de huid cu de onderliggende organen te kennen, om

de overtuiging te krijgen, dat voor zoodanige uitspraak maar

al te veel grond is.

Ware het nu, dat wij in hetgeen door den lieer tama

aangevoerd wordt om zijne geneeswijze aan te bevelen, den

welenschappelijken man, of wel den practicus erkenden, die

zich door helderheid van oordeel en gezonde verstandige

redeneringen onderscheidde, wij zouden ons door die beden-

kingen niet laten wedcrhouden, om met zorg alles na (e

gaan wat door hem ter aanbeveling zijner geneeswijze wordt

aangevoerd. Doch juist het tegendeel is het wat wij hier

vinden : in al zijne stukken straalt de bekrompene opvat-

ting der zaak en het gemis van eeuige degelijke kennis

teu duidelijkste door. Klinkt het niet vreemd, dat men in

Suriname nog aan de geneeslijkheid dezer ziekte zoude kan-

nen twijfelen, wanneer het waarheid was, hetgeen de Heer

TAMA in geschreven stukken aan het Gouvernement en in

een gedrukt opstel verzekert, dat hij in 40 dagen deze ziekte

niet slechts han genezen; maar dat meer dan 350 slaven

door hem genezen zijn, zonder dat er een met ongemakken

is gebleven, en dat volgens eene schriftelijke verklaring van

hem Tvel 2000 slaven van plantagiën en particulieren door

zijne behandelingswijze hersteld zijn? Men zonde gerust mo-

gen beweren, dat hij, die zulke uitkomsten van zijne ge-

neeswijze verkregen had, niet behoefde te vragen dat de

methode op ofHciëele M'ijze zoude worden onderzocht, door

een getal van zes besmette personen ten dien einde uit te

kiezen en aan zijne behandeling te onderwerpen. De uit-

komst der proefneming heeft volkomen dit ongunstig oor-

deel gestaafd, en zoo in de begeleidende missive van Z.Excell.

den Minister van Koloniën gezegd wordt, dat die uitkomst
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niet aan de verwachling heeft voldaan, zal uien daarbij

wel mogen voegeUj dat eene kennisneming van de bij-

zonderheden, zooals wij die slechts in het kort aangeduid

hebben, reeds vooraf tot de overtuiging had kunnen leiden,

dat men hier op goede gronden niets deugdehjks konde

verwachten.

Wat die uitkomsten nu,aangaat, zij komen in het kort

hierop neder, dat de Heer tajia tot het einde toe zijne

rol blijft volhouden, en tegen de klaarblijkelijk ongunstige

resultaten stoutmoedig beweert, dat hij iu de genezing ge-

lukkig geslaagd is. Wanneer men de verklaring der Com-

missie, omtrent ieder der lijders in het bijzonder, verge-

lijkt met hetgeen door den Heer tama daarvan wordt ver-

meld, dan is het schier of men geheel andere ziektegeval-

len voor zich heeft; zoodat zelfs de verklaring van den

Heer tama na den afloop zijner proefnemingen niet eens

ter goeder trouw kan genoemd worden. Wij zullen ons

slechts bepalen om hier weder t« geven, wat door ge-

noemde Commissie aan het einde van haar rapport wordt

aangevoerd: dat de Heer tama in een geval van Ele-

phantiasis arabum, waar de tuberculeuse huidaandoening be-

stond in eene ^vratachtige verdikking van de opperhuid,

gedurende eene behandeling van tien maanden, eene ver-

mindering van de zwelling en het verdnijnen van de tu-

berculeuse aandoening der huid op die plaatsen, waar eene

sterke drukking konde aangewend worden, verkregen heeft;

doch dat de ziekte daarom nog niet genezen is ; — dat de

behandeling van twee andere lijders, gedurende negen maan-
den, zich voornamelijk zoude bepaald hebben tot de gene-

zing der zoogenaamde fonticnleuse zweren aan de voetzool

;

dat, terwijl de ervaring juist leert dat deze ulcera een

gunstigen iuvloed op het verloop der ziekte uitoefenen,

die plaatselijke genezing eerder nadeelig voor de lijders te

achten is; dat dan ook werkelijk de ziektevers'hijnselen op
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andere plaatsen van het ligcliaam sterker zijn te voorschijn

getreden en de algemeene toestand van de lijders verslira-

inerd is ; — dat zijne behandeling, bij twee andere lijders aan

Lepra tubereulosa gedurende negen maanden aangewend, geen

invloed gehad heeft, en alleen bij een dezer de zweren aan

de teenen, die meer door uitwendige oorzaken ontstaan wa-

ren, genezen waren; — dat eindelijk de zesde lijder, bij wicn

de eigenaardige anaesthesie zich over de geheele uitgel)reid-

heid van het ligchaam uitstrekte, door den Heer tama was

afgewezen, als uiet geschikt voor zijne behandeling.

Uit deze korte mededeeling zal het T) voldoende blij-

ken, dat van deze geheele zaak geen enkel deugdelijk re-

sultaat verkregen is. Zeker kan men niet dan met een

gevoel van diep medelijden het vruchtelooze der poging ter

bestrijding van deze verschrikkelijke kwaal gedenken, en

wanneer men daarbij in aanmerking neemt, dat, volgens de

verklaring van Dr. landeé te Paramaribo, de ziekte in de

stad en hare omgeving zoo algemeen is, dat er bijna geen

huis en erf gevonden wordt, waar niet zoodanig een zieke,

hetzij dan in meerdere of mindere mate door Elephautiasis

aangedaan, wordt gevonden, dan zal men het gemakkelijk

begrijpen, dat de Regering gretig ieder middel aangrijpt,

hetgeen de hoop schijnt te geven, om zulk eene ziekte te

genezen. En toch mogen wij het niet verzwijgen, dat men

naar ons oordeel hier op een verkeerden weg is. Het werd

door een onzer in het Verslag, hetgeen hij in 1838 aan

het Departement van Koloniën indiende, reeds uitgespro-

ken : ,/ niet een wortel tegen Elephautiasis, maar een plan

/, tegen Elephautiasis, is een middel tegen deze rampzalige

„ ziekte." Die woorden maken wij gaarne tot de onze,

om daarmede op het nemen van voorbehoedingsmiddelen

tegen het steeds voortwoekerende kwaad aan te dringen.

Bij de locale verbreiding van de ziekte is de opgave uiet

als onbereikbaar te beschouwen, en zoo men daarmede al
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niet slagen rnoït, om bij een streng vasthouden aan hy-

giënische beginselen en aan de middelen ter beperking van

de besmettelijke voortplanting de ziekte uit te roeijen, ze-

ker zal men daardoor veel tot verminderiiig en beperking

kunnen bijdragen.

Evenzeer als wij hierop zouden weuschen aan te dringen,

meenen wij ook de aandacht te moeten vestigen op de nood-

zakelijkheid van eene grondige kennis der ziekte, om haar

dus in de eerste wording, in hare eerste beginselen te kun-

nen keeren. Waar wij tegen de ontwikkelde ziekte mag-

teloos overstaan, moge met te meer nadruk de spreuk van

toepassing zijn : principiis obsta ; serius medicina paralur

cum mala per ionaas invaluere moras. Daarvoor zoudeu

wij wenschen, dat het Bestuur der Kolonie alle krachten

inspande, en, al moge aanvankelijk eene zekere ontmoedi-

ging ook hier weifelend vragen : zal men tot het gewenschte

doel komen? — zoo meenen wij met vertrouwen daarop te

mogen antwoorden : zeker zal men het doei bereiken, na-

melijk verbetering van den gezondheidstoestand der bevol-

king.

Uwe Commissie vertrouwt hiermede aan de haar opge-

dragene lastgeving voldaan te hebben. De stukken betref-

fende dit onderwerj], haar door het Departement van Kolo-

niën toegezonden, bevatteden geen verzoek tot inlichting.

Trouwens de zaak van den Heer tama heeft zich zelve ge-

oordeeld; maar desniettemin zouden wij U in overweging

geven om bij de terugzending van de achtereenvolgend

door den Minister van Koloniiin aan de Akademie over-

gelegde stukken in originali, daarbij te doen blijken van

de belang'stelling der Akademie in het onderwerp zelf,

—

de ziekte die op de Kolonie Suriname als eene zware ramp

drukt, •— en daarbij aan te dringen op de wenschelijkheid,

dat het Koloniaal Bestiiur het wetenschappelijk onderzoek

door alle middelen, die ter zijner beschikking zijn, bevor-
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dere en oudersteuue, en in verschillende rigtingen de mid-

delen tot wering en beperking van liet kwaad ijverig on

met volharding toepasse. Eeeds bij herhaling, vroeger in

het Koninklijk Instituut, later in onze Akademie, bood

zich de gelegenheid aan, om de aandacht der Regering op

dit onderwerp te vestigen. Yoor vier jaren geleden vond de

Akademie gelegenheid hierop aan te di'ingen bij het indie-

nen van het verslag van haar medelid, den Heer vookhelm

SCHNEEVOOGT, op het Eapport van den Heer ooykaas om-

trent het Lepreuzen-etablissement Batavia in de Kolonie

Suriname. Blijkens de mededeeling van den Minister van

Koloniën, is de plaats van den Heer ooykaas na zijn over-

lijden vervuld door den Heer c. p. tjhling. Officier van

Gezondheid -S^'^ Klasse. Van den Geneeskundige aan zoo-

danige inrigting verbonden, mag men verwachten dat hij

zich aan het wetenschappelijk onderzoek van dit onderwerp

onverdeeld zal wijden. Hem daartoe aan te sporen en in

zijnen arbeid door het verschaffen der noodige hulpmidde-

len te ondersteunen, mag wel in de eerste plaats aanbe-

volen worden ; terwijl men aan de Commissie te Parama-

ribo tot onderzoek naar de Melaatschheid niet zonder goed

gevolg de medehulp zal vragen.

Bij de beraadslaging over dit verslag, wensclit

de Heer harting dat de zinsnede, waarin de Com-

missie zegt, dat zelfs de verhlariny van den lieer

TAMA, na den afloop zyner proefnemingen, niels eens

Ier (joeder trouw kan yenoeind worden, uit liet ver-

slag worde genomen. Hij acht liet min wensclielijk,

dat eene Akademie van Wetenschappen de goede

trouw beoordeele, veel min verdenke van hen , waar-

van zij alleen den arbeid of de voorstellen heeft te

onderzoeken.

Bc Heer donders ondersteunt liet gevoelen van
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den eersten Spreker. Hij meent dat het bedenkelijk

is, het enthusiasme, door iemand opgevat voor eene

vermeende ontdekking of opgevatte meening, als

kwade trouw voor te stellen. Hij wenscht, dat,

terwijl de feiten zelve toch luide genoeg spreken,

de Heer taim.\ in het verslag op meer verschoonende

wijze worde behandeld.

De Heer van geuns doet opmerken dat het eene

geldelijke onderstemiing en wel eene aanspraak op

voortdurende toelage uit 'sLauds middelen betrof. Hij

acht bij cUe omstandigheid het enthusiasme wel wat
verdacht, en zulks te meer, daar de Heer tama de

onfeilbare uitkomsten van zijn geneesmiddel roemt,

zooals die door langdurige ervaring bewezen zouden
zijn, tei-wijl de meest kundigen en ervaïenen de

ziekte ongeneeslijk noemen. Juist dit doet onwille-

keurig denken aan de overdrevene aanprijzing van
kwakzalversgeneesmiddelen. Het kan niet anders,

of in het verslag moest daarop worden gewezen. De
Commissie had zich de beoordeeling der zaak ten

taak gesteld, en niet geaarzeld daarover hare over-

tuiging uit te spreken. De persoon konde hier niet

van de zaak gescheiden worden.

De Heer van eees vraagt, of het ingediend rap-

port voor de Regering, of slechts tot inlichting der

vergadering bestemd is?

De Heer van geuns - antwoordt dat het doel daar-

van bepaaldelijk voorlichting is dezer vergadering,

en dat, terwijl het eerste gedeelte, de herinnering

aan de achtereenvolgend bij de Akadcmie ontvangen
stukken, uit den aard der zaak niet in het antwoord
der Regering zoude behooren, blijkt het oj) voldoende

wijze, dat de Commissie niet Ijcdoeld heeft, het
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Verslag .ils outwcrp-antwoord te docii (iimeii. Er

kan dus eecu bezwaar in lisEceii, de iiitdrukkint;en,

\vaartegeii de bedenkingen geopperd zijn, daaruit niet

over te nemen.

De Heer donders doet opnierkcu, dat deze zaak

zeer lang bij de Conuiiissie aanhangig is geweest en

dat hij het daarom ook eene minder waardige han-

deling vindt, zoo men nu, na het verkrijgen der

wetenschap dat het gebruik des vermeenden ge-

neesmiddels geene heilzame uitkomst leverde, in een

rapport aan de Regering, bij herhaling een ongunstig

oordeel iiite over hem, die het aanprees.

Hierna voert de Heer van geuns nogmaals het

woord, en herinnert in de eer.ste plaats, dat slechts

in de laatst voorgaande vergadering hel berigt om-

trent de resultaten der proefneming met het ge-

neesmiddel zijn ontvangen; eerst toen was het tijd-

stip gekomen, om de zaak te kunnen beoordeelen.

Plij verklaart derhalve niet te kunnen inzien op welke

gronden de Commissie van nalatigheid kan worden

beschuldigd. De Heer tam.v had niet erkend, dat de

resultaten van de proefneming onvoldoende Avaren

:

integendeel had hij ziektegeschiedenissen medegedeeld,

die nog altijd deden denken aan den meest geflenschten

uitslag. Ten eenen male hiermede in strijd was het be-

rigt der Commissie te Paramaribo. Dat verschil mogt

men niet stilzwijgend voorbijgaan. Is het berigt van

den Heer tama omtrent de lijders, die ter proefne-

ming aan zijne behandeling waren toevertrouwd,

naar waarheid opgesteld, dan heeft de Regering hem
onregt aangedaan. De Commissie heeft gemeend zich,

even als de Gouverneur, op de uitspraak der des-

krmdigen in loco te mogen verlaten, en bij degronlc



( 139
)

tegenstrijdigheid niet de verklaring van den Heer

TAMA haar afkeurend oordeel over dezen laatsten

uitgesproken.

De beraadslaging wordt door den Voorzitter ge-

sloten, en in omvraag gebragt, of een afschiift van

dit geheele verslag, dan wel een uittreksel daaruTt

door den Secretaris, in overleg met en onder goed-

keuring van de Commissie opgemaakt, aan den Mi-

nister van Koloniën zal worden gezonden.

Tot het laatste wordt door de vergadering met

16 tegen 5 stemmen besloten.

De Heer w. vholik draagt omtrent den Schedel

in Pompeji opc/egraven en in de vorige vergadering

ter aanschouwing gegeven, het volgende voor, en

licht zulks toe door medegebragte voorwerpen.

In onze jongste vergadering werd door ons medelid van

DER BOON MESCH ter tafel gebragt een schedel met vele

andere belangrijke en ook ter aanschouwing gestelde voor-

werpen, in tegenwoordigheid van Z. K. H. den Prins

van Oranje uit Pompeji opgegraven. — Bij de eerste be-

schouwing reeds trof het dadelijk velen uwer en ook mij,

dat deze schedel alle blijken draagt van door ziekelijke

verweeking en opzwelling en door den uitgang daarvan

in beenverdikking misvormd te zijn; eene ziekte, waaraan

men tegenwoordig den naam van osteosclerosis pleegt te

geven. Ik stelde mij alstoen voor, om van de juistheid de-

zer opvatting U nader de blijken te geven, door vergelij-

king van dezen schedel met andere beenige hoofden, door

dezelfde ziekte aangedaan, uit het Museum VroUkianum.

Ik heb de eer heden aan deze toezec^gint; cevolg te ge-
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ven ; maar luccii vooraf te moeten doen 0|)merkwi, dat de

schedel, door den Prins van oranje medegebragt, volkomen

gaaf is, met uitzondering van eene beloediging aan het

achterste gedeelte van de regter helft \'an het voorhoofd, en

van eene breuk aan het regter kroonwijze uitsteeksel der

onderkaak, vermoedelijk beide bij het opgraven verkregen.

In de bovenkaak zijn ter linker zijde eene onware kies, en

ter regter zijde twee ware kiezen (de eerste en tweede) aan-

wezig;. in de onderkaak zijn de twee middelste en de reg-

ter buitenste snijtand en de voorste onware maaltand zigt-

baar; van vele overige tanden vertooncu zich gave kassen,

maar achterwaarts in de onderkaak blijken kiezen gedu-

rende het leven uitgevallen of op andere wijze verwijderd

te zijn; de tandkassonraud althans is aldaar, vooral aan de

linker zijde, op volledige wijze verdwenen. De tanden zijn

volkomen gaaf, met uitzondering welligt van de eerste ware

kies der regter helft van de bovenkaak, welke eene begin-

nende carieuse holte vertoont. Deze gaaflieid der tanden

en de vorm des schedels schijnen mij voor het vermoeden

te pleiten, dat hij is van eeuen man van middelbaren

leeftijd.

De algemeeue vorm is diegene, welken men aan de

kortschedeligen van ultzius {hrachycephalen) toekent. Het

eigenlijke bekkeneel is zeer gewelfd en het achterhoofd zeer

breed. Hiervan zal de tabel van afmetingen, welke ik do

eer heb hiernevens over te leggen, het gemakkelijkst blijk

geven. Zeer ojmierkelijk is de asymmetrie, welke zich van

voren, zoowel als van achteren openbaart. Van de voor-

vlakte af en over de kruin heen gezien, doet zich de regter

helft des schedels veel breeder voor dan de linker, vooral

naar achteren en puilt zij zijwaarts meer uit; terwijl daaren-

tegen het voorhoofd, boven de voorlioofdsknobbels regts

iets of wat platter is dan links. Aan de achter- en onder-

vlakte doet de geheele schedel zich voor, alsof hij van. de
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regtcr- naar de linker zijde was verdrongen. Niet minder

gewigtig is de opmerking, dat, behalve de beide schubna-

den, geen andere naad aan den schedel zigtbaar is; zij zijn

zoo volkomen verdwenen, dat alleen een geoefend anatoom

hare plaats zoude weten aan te wijzen. Al de doorgangs-

ojïeningen voor de zenuwen en bloedvaten zijn aanwezig,

maar niet zeer ruim; het groot achterhoofdsgat is van zeer

geringen omvang. Bij al deze afwijkingen nu voegen zich

de onmiskenbare bewijzen van opzwelling en latere verdik-

king; vooreerst in de aanmerkelijke zwaarte des schedels,

ten tweede in den vorm van enkele beenderen, \ooral vau

de juk-, boven- en onderkaakbeenderen. Opdat zulks dui-

delijker worde, bied ik U ter vergelijking aan; twee schedels

van den mensch, den eenen horizontaal, den anderen ver-

tikaal doorgezaagd; voorts het fragment van een mensche-

lijken schedel; het handvat van het borstbeen van den

menseh, en den schedel van een Laponder aap [Idacaais

nemestrinus), allen door dezelfde beeuziekte aangedaan.

Het zal U blijken, dat het eigenaardige van al deze sche-

dels, behalve in de zoo zeer kenmerkende zwelling, verdik-

king en ten slotte ook verharding der beenderen, gelegen

is: in het bij allen volledig verdwijnen der naden; in het

allengs verdwijnen van de sponsachtige tusschenzelfstandig-

heid (diploe) der platte bekkeneelsbeenderen; in de diepte

der vaatkanalen en in hunne talrijkheid aan de binneuvlakte

des bekkeneels; in den geringen omvang des grooten ach-

terhoofdsgats ; in eene eigenaardige indrukking en afplatting

der beide achterhoofdsknokkels, en eindelijk ook in de

asymmetrie.

Toetsen wij aan al deze kenmerl^n den schedel, tot welks

beschouwing de Prins van Oranje ons heden gelegenheid

geeft, dan vinden wij ze alle daarin terug. Van de naden

is geen spoor aanwezig; het groot achterhoofdsgat is zeer

gering van omvang ; de gewrigtsknokkels zijn op eigenaar-
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(iige wijze als iii de arondvlakte van den selicilel ingedron-

gen en afgeplat; de vaatkaiialen aan de binneiivlakte des

bekkeneels zijn talrijk ; de schedel is duidelijk asymmetrisch

;

de beenderen doen zich gezwollen en velen van hen, op

het gevoel verdikt voor. Ware het vergund den schedel

door te zagen, dan zoude het voorzeker gemakkelijk vallen,

om zich eenige meerdere zekerheid te verschaffen omtrent

de dikte der bekkeneelsbeenderen en het gemis van diploe.

De toevallige bcleediging van het voorhoofd met een scherp-

suijdend werktuig geeft intusschen gelegenheid om daar

althans dat gemis op te merken. In het voorbijgaan zal

liet Ü welligt niet onaangenaam wezen, waar te nemen hoe

dat verdwijnen van diploe geschiedt. De vergelijking der

belde door mij ten toon gestelde raenschelijke schedels

toont, hoe eene sponsachtige opzwelling de primaire toestand

der ziekte is, waarop later eene aanvulling volgt der been-

raazen van het . diploe, van buiten naar binnen door com-

pacte beenzelfstandigheid.

Ik geloof mijne taak volbragt te hebben. Dat de schedel,

te Pompeji opgegraven, aan ziekte lijdt, is, naar ik racen,

door mij aangetoond. De misvorming, welke hij hierdoor

onderging, maakt de nasporingen omtrent zijn nationalen

oorsprong wel eeuigzins onzeker. Ik geloof echter niet dat

deze daarom ten eenenmale overbodig zijn geworden. Veel

toch van den natuurlijken vorm bleef over, en opmerkelijk

vooral blijft, in vergelijking met de andere schedels, waar-

van hier spraak was, do betrekkelijk groote omvang der

bekkeneelsholte. Deze overweging noopt mij tot het vol-

gende drieledige voorstel

:

1'. dat de dank der Afdeeling Z. K. II. den Prins

van Oranje worde betuigd voor de vergunning haar gege-

ven, om dezen belangrijken schedel tot een onderwerp van

nader onderzoek te maken ;

2". dat Z. K. II. verlof worde snvraaïil om den sche-
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del nog cenigea tijd te mogen behouden, ten einde lien\

ook aan het ethnologisch onderzoek van ons medelid J. van

DEE HOEVEN te Onderwerpen;

3". dat, zoo, gelijk zich wegens de verlichte zienswijze

van den Prins laat verwachten, dit verlof wordt gegeven,

de Afdeeling later in overweging neme, of de uitgave van

een afbeeldsel dezes schedels in hare werken, gevoegd bij

de beschouwingen, waartoe dit beenig hoofd aanleiding gaf,

niet wenschelijk mag heeten.

Terwijl ik deze voorstellen aan uw e beraadslaging onder-

werp, acht ik het niet overbodig, L' ten slotte te doen op-

merken, dat de herkenning der ziekte van dezen schedel, ook

uit het oogpunt der medische geschiedenis een belangrijk

feit blijft. Geheel onverschillig toch zal het wel niet we-

zen, door objective waarneming de wetenschap te erlangen,

dat de osteoporosis en haren uitgang in osteosclerosis, gelijk

wij haar tegenwoordig kennen, niet afwijkt van het karak-

ter, haar vóór 2000 jaren eigen. Daar het mijn voornemen

niet was, in bepaalde nosologische beschouwingen te treden,

heb ik mij van alle vergelijking met de waarnemingen van

anderen onthouden. Die daaromtrent eenige uitweiding ver-

langt, verwijs ik tot de inaugurele dissertatie van mijnen

zoon. Specimen anatomico-pathologicum inaugurale de Iiyper-

ostoai cranii. Amstelodami 1848.

AFMETINGEN.

Lengte van den schedel, genomen van deu wortel van den

neus tot den uitwendigen achterhoofdsbuil O, IcSl.

Afstand van den eenen tot den anderen wandbeensknob-

bel 0,158.

Breedte van het voorhoofd, genomen van den wortel der

buitenste oogkasuitsteeksels 0,109.
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Breedte v;m het aeliterlioofd, genoiiii'ii v:iii de tcpelaeh-

lige uitsteeksels 0,135.

Hoogte van den schedel, genomen van den acliterrand

van het groot achterhoui'dsgat tot aan de kruin des sche-

dels 0,158.

l)c verijaJerinn; verccnifft zich met rle drie voor-

stellen van den Spreker.

De Heer sciiroeder van der kolk drangt eenige

onderzoekingen voor over oiiMekinf/, als alleen uil

ülacjaderlijk bloed voorlfpriiiletide, en spreekt daarna

over de slntctiiur der lonr/en hij de vor/ek. Hij licht

deze laatste voordragt toe door medegehragte mi-

kroskopisclie prneparaten. Eene over beide onderwer-

})en zaniengestelde verhandeling wordt aangeboden

voor de Verdac/en en Mededeclhiyen en in handen

gesteld der Commissie van redactie.

De Heer claas mulder deelt eenige bijzonder-

heden mede over het maaksel der vleugels van den

Veenmol (G-ryllotalpa vult/nrisj , en licht een en ander

toe, door een gi-oot aantal medcgebragte voorwer-

pen. Hij stelt zich voor, daarover eene Bijdrage

aan te bieden voor de Verslacjen c» Medcdcclinyen,

welke in handen zal worden gesteld der Conunissie

van redactie.

De Heer matthes doet eene mededeeling omlrciit

eene nieuwe Methode van onderzoek der kromme lijnen,

welke hij door graphische voorstelling op het bord

toelicht.

Niemand heeft iets verder voor te stellen, en de

vergadering w'ordt gesloten.
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s. R. MiNiCH. Sopra due nuove forraole onde integrave Ie funzioni de

qualunque ordine a plu variabÜi indipendcnti.

A. B. MASSALONGO. Sulla Flora fossile del moute Colle nella provincia

Veronese.

Atti dell' Imp. Eeg. Istituto Veneto di Scieuze, Lettere ed

Arti. Venezia 1856—1S57. 3^ S. Dl. IL 8—10. 8^

Memorie della Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bo-

logna. Bologna 1856. Di. YII. V.

lulioud

:

E. MALAGUTi. Coiisiderazioiii anatomiche intonio la corda del Timpano.

i>. SANTAGATA. Nota di aggiunta alla Memoria intorno all' origine delle

Argille Scagliose.

G. BELLETTi. Delle inalattie che dall' Aprile 1854 a tntto Marzo 1855

Lanno dominato nella Citta di Bologna.

L. RESPiGHi. Considerazioni sulle equazioni generali delP Equilibrïo

dei Pluidi.

c. MASSARENTi. Osservazioni sul modo d' applicare la leva di primo

genere nella riduzioni delle Lussazioni Traumatiche del Feraore.

G. BERTOLONi. Notizïc Intomo alle attuali coltivazioni de** Bacbi da

Seta nel Bolognese.

h. CATOui. Sul corso e sulla distribuzione delle Arterie della cavitk del

Timpano ne' Chiropteri, negli Insettivori e nei Roditori.

G. B. PABERi. Alcune considerazioni ostetriche intorno alla Pelvi.

M. BiEDici. Elogio d' Ercole Lelli. Colritratto.

F. RizzoLi. Operazioni Chirargicbe per la cura radicale di alcune Emie
addominali esterne.

M. PAOLiNi. Saggio di alcune esperiense sul Midollo Spinale.

M. BRiGHENTi. Sul Reno Bologncse, co' suoi inÖuenti alluali e dopo ge*

inüuenti futtun; e sni provvedimenti da prendersi.

o. GiovANiNi. Storia di una Elefantiasi degli organi sessuali esterni

virili, operata con successo stabilito in Bologna nel 25 Agosto 1836.

A. BERTOLONii. Miscellanca Botanica XVII.

G. sGARZi. Altro Pensiero alla Fietrificazione degli Organici Animali.

A. D. SANTAGATA. Dei Carboul e Legni Fossili del Bolognese.

j. j. BiANCONi. Specimina Zoologica Mosambicana,

L. RESPIGHI. Notizie sul clima Bolognesse dedotle dalle osservazioni

Mcteorologiche fatte nell' osscrvatorio della P. Univcrsita, nel tren-

tennio 13U— 1843.
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L. D. CASA. SuUa causa delle CorrenU indotte nei cirouiti metallici.

Rendiconto delle sessioni dell' Acoademia delle Scienze dell'

Istituto di Bologna. Bologna 1856—1857. 8°.

RUSLAND.
Japansch-Eussisch Woordenboek. 8».

IN EUIL VAN DEN HEEE PEETHES.

A. PETEEMAiTN. Mittheilungen aus j. perthes Geographi-

scher Anstalt über wicbtige neue Eiforscbungen auf dem

Gesammtgebiete der Geograpbie. Gotba 1858. N". I. 4".

AANGEKOCHT,

c. KEAMM. De levens en werken der HoU. en "Vlaamsche

Kunstscbilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters,

van den vioegsten tot op onzen tijd. Amst. 1858. Dl.

II, 2. 8°.

Oeuvies de fean^ois abago. Notices scientifiques. Paris et

Leipzig 1858. Tom IV. 8°.

Journal des Savants. Dec. 1857. 4°.

Annales de Cbimie et de Physique. Eevr. 1858. 8°.

Bibliographie de la France. Journal général de 1'Imprimé-

rie et de la Librairie. N'. 6. 8°.

Verbandlungen des Vereines zur Beförderung des Garten-

baues in den Konigl. Preus. Staaten. Neue Eeibe. 5*

Jahig. H. 1. 80.

10»
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TEN GESCHENKE ONTVANGEN IN DE MAAND
MAART 1SB8.

NEDERLAND.
Verbandeliiigeu van het Koninklijk Instituut van Ingeni-

eurs. 'sGravenhage 1858. 1857—1858. 2. 1\

lulioiid

:

p. CALAND. Overziet van de gescliiedenis der Zecwerken op Goederecdc.

j. j. VAN KERKWIJK. Uittreksel van aanleekeninfjen over de inrigtinfj;

en bediening van Telefcrafen, bijzonder van die naar liet stelsel van

MORSE; vciz.imeld op eenc reis door Duitscliland in 1856.

Het bereiden van Ilout tegen bederf, volgens het

stelsel van Doctor eoücherie.

Beschrijving van een bekleedingmuur van het fort Kijkduin aan den

Helder, welke in het jaar 1854 uit puin en mortel is zamengesteld.

Verhandelingen, uitgeg. door tetler's tweede genootschap.

Haarlem 1858. 26s'<: stuk, 3<io gedeelte. 4o.

Inhoud

:

p. o. VAN DER cuiJS. De Muntcn der voormalige Graafschappen Hol-

land en Zeeland, alsraede der Heerlijkheden Vinnen, Aspcrcn en

Heukelom, van de vroegste tijden tot aan de Paci6catie van Gcnd.

Werken van het Koniukl. Instituut voor Taal-, Land- en

Volkenkunde van Ned. Indië. Amsl. 1858. 2''e Afd. 8'.

Inhoud

:

Reis naar de eilanden ten N. en O. van Japan, door m. n. a. gerr.

vries in Ï643 naar het handschrift, met bijlagen uitgeg. door p. a.

LEUPE ; niet aanteekeningen over Japan en do Aino-landen, en Zeo-

mansgids naar de Kurileu, door P. F. von sileold.

j. swART. Verhandelingen en Berigtcn betrekkelijk het Zee-

wezen en de Zeevaartkunde. Amst. 1857. Jaarg. 1857.

N°. 4. 8°.

Inhoud

:

j. SWART. Kust- en Havenlichten aan de knsten der Noordzee.

Gedachten betrekkelijk de tucht op de Koopvaardijschepen.

Dubbel Gangspil.



LXXVII

DE FREHEBiJ. Artillerie-matei'iëel op de Plymouth.

De VpurpottcD der ouden.

Organisatie der Deensche Marine.

Iets over den Scheepsbouw in Engeland.

De Volksvlijt. Tijdschrift voor Nijverheid, Landbouw, Han-

del en Scheepvaart, uitgeg. door de Yereeniging voor

Volksvlijt. Amst. 1858. N». 1—2. 8°.

w. c. II STAEiKG. Voormaals en Thans. Opstellen over Neêr-

lands grondsgesteldheid. Haarlem 1858. 8'.

Mora Batava. 183 Afl.

Verslag van den staat der Landhuishoudkundige School te

Groningen in het jaar 1857.

j. BOSSCHA. JE. Het behoud van arbeidsvermogen in den

Galvauischen stroom. Leyden 1858. 8°.

D. M. M. d'hASGEST BARON d'yVOY VAU MIJDRECHT. Frauk-

rijks invloed op de buitenlandsche aangelegenheden der

voormalige Nederlandsche Republiek, gestaafd door oor-

spronkelijke stukken uit de archieven te Parijs. Arnhem

1858. 8".

A. scHAEPKENS. Anuales de la ville de Maestricht depuis

1632 jusqu'a 1708. Maestricht 1857. 8°.

Eelation du Siège et du Bombardement de la ville de

Maestricht en 1632. Maestricht 1857. 8°.

c. H. B. BOOT. Het leven en de letterkundige verdiensten

van Mr. matjeits coenelis van ii.ail. 8°.

Topographische kaart van Rotterdam en Vierlingsbeek.

w. c. H. STARING. Geologische kaart van Rijnland.

Verzamelingstabel der Waterhoogten langs den Boven-Rijn,

Waal, Merwede, enz.

FRANKRIJK.
Journal de l'Ecole polytechnique, ou Bulletin du travail

fait a cette école, publié par Ie Conseil d'instruction et
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adrainist-ration de eet utablissement. Paris an IV. (1796)—
1S50. Caliier III—YIII, XI—XIV, XVI-XXXVI. 4".

j. L, LAGiiANGE. Tliéoiie des fonctions Analytiqucs. Paris

an V. (1797). 4».

Histoire et Mémoires de rAcadéraie Eoyale des Sciences, In-

scriptions et Belles-Lettres de Toulouse. Toulouse 1782,

1790. Tom. I—IV. 4".

Mémoires de TAcadémie des Belles-Lettres de Toulouse, ö"^

Serie. Toulouse 1857. Tom. I. 8".

Mémoires de la Société Impériale des Sciences, de TAgricul-

ture et des Arts de Lille. 2« Serie. Lille 1857. Vol.

III. 80.

Inlioud

:

WAHISTRE. Note sur quelques propriétes des Courbes équidistaotes.

DELEZENNE. Sur la constilution et la suspension des Nuages.

GOSSELET. Frngment pliilosopbique.

CHRESTiEN. Notes statistiques sur la Mortalitc' de la ville.

LEOOMTE. Mémoire explicatif do l'invention de Soheibler ponr introduire

une exactitude, inconnue avant lui, dans l'accord des instruments de

musique.

LE CLAY. Mémoire sur les Archives du chapitre do Saint Pierre de

Lille.

HEEGMANN. Mémoire sur Ia Refraction astronomique.

MAnisTKE. Me'moire sur Ie Pendule conique ou re'gulateur a Force cen-

trifuge.

Etudes sur les accroissements de Force dans les machines

de WOLFF.

LAMT. Sur Ie magnetisme et la conductibilité électrique du Potassium

et Sodium.

DDPOis. Esquisse d'une histoire de l'Enseignement philosophiqne ïi

Lille.

YIOLETTE. Essai des acides du Comraerce.

BAOBr. Noticc historique sur Ie Mnse'e industriel et agricole de Lille.

LIEBIG. Do la tbéorie et de la practique en Agriculture.

DELER0E. L'Industriel et Ie Joueur h. la Bourse.

KDHLMAN. Etudes theoriqucs et pratiques sur la teinture, l'impressioD,

les apprêts et la peinture.

Mémoires de 1'Académie Impériale des Sciences, Arts et
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Belles-Lettres de Dyou. 2^ Serie. Dyou et Paris 1857.

Tom V. 8^

Inhoud

:

NODOT. Description d'un notiveau genre d'Edcnte fossile, rcnfermant

plusieurs espèces voisines du Glyptodoii, suivie d'une nouvelle me-

thode de classification applicable ïi toute l'histoire Daturelle et spéci-

alement a ces aniraaiix.

BROLLE. Etudes zoologiques sur la familie des Ichneumoiiides.

VALLOT. ObservatioDs entomologiques.

VJiOLiir. Rapport a rAcademie des Sciences de Dyon sur une brochure

oflferte par l. f. esimandel eoosscaü, ayaut pour titre: De Ia Den-

tition des Ce'tacés.

Mémoires de la Société Duukerquoise pour rencouragement

des Sciences, des Lettres et des Arts. Dunkerque 1853—
1857. Anuees 1853—1857. 8o.

Comptes rendus des Sdances et Mémoires de la Société de

Biologie. 2^ Sene. Paris 1850, 1857. Tom. II, IIL 8^

Inhoud DL IT

:

j. A. c. EOEiN. Méraoire sur rinduration pulnionaire, uomme'e carnifi-

cation congestive.

r. BROCA. Rapport sur les expériences de m. brown-seqüard, re'Iatives

aux proprietes et aux fonctions de la Moelle epiiiière.

BROWN-SEQUARD. Rcchcrches sur la voie de transmissiou des impressi-

ons sensitives dans la Moelle épinière.

Recherches espérimentales sur la distribution des fi-

bres des racines posterieures daus la Moelle épinière, et sur la voie

de transmission des impressions seusitives dans eet organe.

c. ROBIN. Mémoire sur la production accidentelle d'un Tissu ayant la

structure glandulaire dans les parties dcpourvues de glandes!

ROBiK et MERCiER. Mc'moires sur rilematoïdine et sur sa production

dans réconomie animale.

ZEIS. Note sur des Filaments floconneux de couleur orange, qui se pro-

duisent dans certaines places récentes.

laboolbÈne. Hémorrhagie sie'geant dans la protuberance annulaire

;

paralysie sans convulsions ; résolution des membres ; mort deux heures

après Taccident.

DAVAiNE. Recherches sur les Hydatides, les cchinocoqucs et Ie Coe-

nure, et sur leur développement.

MOREAD. Recherches sur l'action des Poisons sur Ie coenr.

LDTON. Nole sur l'application de la Glycerine ^ la thérapcutique externe.

vEKNEüiL. Quelques propositions sur les FibrOmes, ou tumeurs forme'es
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pur les éléniGutj du tisiu cellulaire, avec des rcmarqnes sur la no-

mcncl.itnre des tumeurs.

ciiAKCor. Gangrcne du pied et de Ia jambe pauehe ; dcpüis 6hiineux

muiiiplk'S dans les reins, la rate, Ie foie; cngorgemciits htmoploiquca

dans les deux poumons.

GüBLüR. Note sur la coniposiiion des üaz, qui infdtraient Ie tissu cel-

lulaire dans un cas d' aftection charbonneuse chcz Phonime, et sur

leur analogie avec Ie Gaz des niarais.

SAi'ï'EY. Iteclierches sur la structure ües Amygdales et des Glandcs si-

tuees sur Ia base de la lan;;uc.

LADOULDCNic. Paralysie des membres supe'rïcurs seuls; conservation de

la sensibilite; induration de la moelle e'pinière; ramoUissemeiit dans

l'espace compris entre les 3^ et 6e vertèbres dorsales.

GOUBADX. Descripiion auatonoique dun Vcau monstrueux du genre

rygouièle (familie des Polymellens).

GDBLKK. Memoire sur la se'cretion et la composition du Lait chez lea

enl'anls nouveau-ués des deux sexcs.

GOüUACx et FOLLIN. De la Cryptorchiilie cliez Tliomrae et les principaux

animaux domestiques.

UKOWN-süiQUAKD. Kcclierclics expcrimentales sur les voies de transmis-

sion des inipressions scnsitives et sur dos plicnomciics singuliers, qui

suecédcnt h. la sectïon des racines des ncrfs spinaux.

1)1. ÏII:

iSAMüEET. Note sur TactioD plijsiologique et tberapeutique du chloratc

de Pütassc.

FÉBiJOL. Übservations et reflexions sur ud cas de Coloration bronzée de

la peau, coïncidaut chez un pbtbisique, avec une de'generescence

graisseuse des deux capsules surreiiales.

ciiAncox. Memoire sur une affeciion caractèrisce par des Falpitations

du coeur et des artbres, la tuméfaetiou de la glaudc tbyroide et une

doublé exophthalmie.

JAQUAKT. Memoire sur Ia mesuratïon de l'Angle facial, desgoniometres

faciaux et d'un nouveau goniom'etre facial iuventé par l'auteur.

ISAMBERT et KOBiN. Notc sur UU cas de Leucocythemic.

LABODLBCNE. Kystc de rOvaire uniloculaire; fonctiuns antérieures; re-

production du liquide; injection iodiie ; rüductiou irès-grandü du

kystc; saute gene'rale très-bonne depuis deux ans.

MAKCÉ. Memoire sur quelqucs observaiions de pbysiologiepathologique,

tendant a dumontrerrexistcnce d'un piiucipe coordinateur de l'Ecriture

et ses rapports avee Ie principe coordinateur de la parole.

üiLLAiRET. Note Bur un cas d'Amputation spontanee incomplete du

tronc et du cou par euroulemeut et slriction du cordon ombilkal

chez un foetus de trois mois.

vuLriAN. Etude physiologique des Veuins du Crapaud, du Triton et de

la Salamandre terrestre.

KOBIN. Note sur les Iléraorrhagies des vcsiculcs ovaricnoea.
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LABOnLBÈRË. Histoire cVun insecte de Tordie des Coléoptères qui pro-

duit une galle sur Ie Draba verna.

AMBLARD. Note sur une i^alle da Tamarix hrachyaiylis.

ROBIN. Recherches prouvant que diversea tumeurs, dites Sarcoceles du

testicalc siègcnt dans l'e'pididyme.

^ Note sur les Cavités caractéristiques des os.

DAVAiNE. Recherches sur ranguiUule du blë niellé, conside're'e au point

de Tue de l'histoire naturelle et do l'agriculture.

DDMONTPALLiEK. Du Rétre'cissemeut aortique au niveau de l'abouche-

meut du canal artériel.

•VDLPIAN. Note sur l'anatomie pathologique de l'EIephanliasis des Arabes.

GODARD. Etudes sur la Monorchidie et la Cryptorchidie chez l'homme.

Séance publique annuelle de rAcadémie des Inscriptions et

Belles-Lettres. Aimée 1857. 4°.

L'Egypte contemporaine 1840—1857 de Méhémet-Ali a

Said Pacha, par M. paul mereuan, précedée d'une lettre

de M. F. DE LESSEPS. Paris 1858. 8°.

DE CAUMONT. Eapport verbal sur divers Monuments et sur

plusieurs Excursións arohéologiques. Paris 1857. 8°.

MiLNE EDWAUDS. Aunales des Sciences naturelles etc. Zoölogie

4"e Serie. Paris 1856—1857. Tom. VI, YH, 1,4. 8°.

Eevue agricole, industrielle et littéraire. Valenciennes 1858.

Tom. IX, 8. 8».

Catalogue des livres composant la Bibliotliéque de feu Ie

Comte d'Argout. Paris 1858. 8".

ENGELAND.
Philosopliical Transactions of the Eoyal Society of London.

London 1857, 1858. Vol. CXLVII. p. 1, 2. 4».

Inhoud p. 1

:

E. BABiKE. On the evidence ot the exiitence of the Decenuial Inequa-

lity in the solar-diurnal magnetic Variations, and its iion-esistence

in the lunar-diurnal Variation of the declination at Hobartown.

w. J. M. RANKisE. On the stability of Loose Earlh.

H. j. BROOKE. On the geometrical Isomorphism of cvystals.

w. F. DONKIN. On the cquation of laplacë's Functions &c.

BOEKOESCH. D:;r KON. AKAD. V. WETENSCII. U
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E. FRANKLAND. Reseaiclies on Organo-metallic bodies. On a new se-

ries of orgiinic acids contnining Nitrot^'en.

j. LUBDOcic. Au account of the two mutliods of Ucproi-luctiün in D(i-

phnia and of the structure of the Kjildppiiim.

OWEN. On the Scdidotkere.

KAïNET. On the structure and development of the Cysticercns c<Ululosae,

as found in the muscles of the pig.

c. MATTEDcr. Electro-physiological researchcs. Physical and chemical

phenonicna of muscuiar contraction.

M. FARADV. Kxperimental relations of Gold (and other metals) to Light.

T. p. KiRKMAN. On Autopolar Polyedra.

On the K-partitions of the R-gon and R-acc,

A. CATLEY. A Memoir upon Caustics.

p. 2:

p. H. GossE. Ou the dioecious chr.racter of ihe Rolifera.

J. TTNDALL. On the structure and niotion of Glaciers.

OWEN. Description of the foetat membranes and placenta of the Ele-

phant {Elephas Ind/cus, Cuv), with remarks on the value of plan-

centary characters in the classification of the Mamnialïa.

11. BOKSEN and u. e. roscok. Measurement of the chemical aciion of

Light.
^———

—

Phenomena of plioto-chemical Induction.

w. BiARCET. On the immediate priuciples of humau Exerements in the

healthy state.

A. CAYLET. A memoir on Curvcs of the third order,

c. G. wir.LiAMS. On some of the products ot the dcstructive distülatlon

of Boghead Goal.

w. u. EARLow. On an element of strength in Beams subjected to

transverse strain, named by the author „The Resistance of Flexure."

A. CAYLEY. A memoir on the symmetrie functions ot the Roois ot an

Equation.

E. SABINE. On hourly observations of the Magnetic Dcclination, made
by Captain rochfort magcire, and the Officers of lï. M. S. Plover

in 1852, 1853 and 1854, at Point Barrow, on the bhores üf ihe Po-
lar Sea.

c. p. yorke. Researches on Silica.

F. CDRnET. On the fructification of cortain Sphocriaceous Fungi.

A. w, HOFFMANX and A. CAHOURS. Rcsearches OU a ncw cluss of Alcohols.
'

Researchcs on the Phosphorus-bases.

B. BCNSEN and h. e. roscoe. Optical and cheniicai extinction of the

Chemical Rays.

Proceedings of the Eoyal Society. Loudoii 1S3 2, 1833,1857.

Yol. I, II, VUL 27, IX. 28, 29. 8\

Address of the Eight -Honourable the Lord avrottesley, the
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President, delivered at the amiiversary meetiug of the

Eoyal Society. London 1857. 8".

Lists of the Merabers of the lloyal Society froin 1857. 4\

The Trausaotions of the Linneau Society of London. Lon-

don 1857. Vol. XXII, 2. 40.

Inhoud

:

p. H. GOSSE. On a new form of Coryaoid Polypes.

OWEN. Descriptioa of a new species of Euplectella (Euplectelliv Cu-
cumer O).

G. Bii-VTiiAM. On Brachynema and Phoxantlius, two new genera of

Brazilian plants.

M. j. EEEKELET. On some new Fungi.

j. D. H^OKER, On the growth and composition of the ovariam of Si-

phonodon celastrineus griffith, especially with rcference to the sub-

ject of its placentation.

j. B. HiCKS. Fiiriher remarks on the organs fonnd on the bases of

ihe haltercs and wings of losects.

On a uew strncture in the ADtenuae of Insects.

Journal of the Proceedings of the Linnean Society. Lon-

don 1857.

Zoology. Vol I, 4. II, 5, 6.

Botany. // ,/ „ 8°.

Address at the anniversary meeting of the Liuueau Society.

London 1857. 8».

List of the Linneau Society of London. 1857. 8°.

Astronoraical Observations made at the observatory of Cam-

bridge. Cambridge 1857. Vol. XVIII. 4°.

Six discourses delivered before the Royal Society at their

anniversary meetings, on the reward of the Royal and

Copley medals. Preoeeded by au address to the society,

OU the progress and prospects of science. By h. davy.

London 1827. 4°.

Report on the adjudication of the Copley, Rumford and

Royal Medals; and appointment of the Bakerian, Croo-

uian, and Fairchild lectures. London 1834. 4".
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flüITSCULANü.

VerhauJluugeu der Physicaliscli-Medicinischeii Gesellscliuft'

in Wurzburg. Wurzburg 185S. B. YIII, 2, 3. 8°.

InLoud 2:

osANN. Die Undulatioustheorie in ihrer Anwendung aui'die Pliünomcne

der Polarisalion des Licbtes.

WALLMANN. Aiiatomische Beschreibuiig eines Bmstbeins, dag aas neun

Stücken bestcht.

—' Anatomische Beschreibung von zwei spiraüg verwachsencn

Halswiibelu.

Anatomische Beschreibung zweirer eigenthunalich geform-

ten Schulterblatter eines Kindes.

KUNDE, üeber deu Einfluss der Warme und der lilectricitat auf das

Rückenmark.

OSANN. Ueber eine Dauieirsche Saule, welclie zu Spannungswirkungen

gebraucht werden kaun.

Neue Versucho über den Ozon-waaserstoff.

nASSENKAUF. Geogiiostïsche Beschreibung der Braankohlenformation in

der Rhöu.

SCHENK. Ueber einen in der Keuperformiition bei Wurzburg aufgefon-

denen fossilcn Farnstamra.

KÜLLIKER. Ueber die Leuchtorgane von Lampyri.-s.

Zur feineren Anatomie der Insekten.

SOHBNK. Algologische Mittheilungen.

H. 3:

OSANN. Ueber einige zur Elektrolyse gehorende Thatsachen.

BAMBERGER. Ein Fall von acuten gelber Leberalrophie.

SCMEBEK. Chemische Untersuchung von Blutt, Harn, Galle, Milz und
Lcber bei acuter gelber Atrophie der Leber.

KüLLiKER. Einige Eemerkungen über die Wirking des Upas Antiar.

LOEACii. Einige historische Bemerkungen und mcdicinische Erfahrnngen

über Carduus Mariae, Carduus Beuedictns und Onopord. Acanthium.
WALLMANN. Nachtrag zur anatomischen Beschreibung zweier eigenthüm-

lich geformter Schulterblatter eines Kindes.

Abliandlungen des Zoologisch-Mineralogischeu Yereines iii

Regensburg. Regensburg 1852—1853. Heft 2, 3. 8".

Correspondenz-blatt des Zoologisch-Mineralogischen Yereines
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OVER

DE KEURING DER KOEMELK,

EN

OVER DE MELK IN NEDERLAND.

DOOR

E. H. VOni BACMHAVEB.

Daar, in vergelijking vooral met Engeland en Frankrijk,

in ons Vaderland de mannen van wetenschap nog zeer wei-

nig hunne aandacht op de steeds toenemende vervalsching

der levensmiddelen hebben gevestigd, vatte ik het plan op,

om gemeenschappelijk met den Heer Dr. d. j. costeb een

handboek over de opsporing dier vervalschingen te schrij-

ven. Bij het verzamelen echter der literatuur over dit onder-

werp bleek het mij al spoedig, dat vele door sommige ge-

leerden voorgestelde onderzoekings^vijzen door anderen zonder

nadere toetsing als voldoende waren beschouwd en dus bij

hunne onderzoekingen op nieuw gebezigd, en dat op deze

wijze in de handboeken, waarvan, helaas! zoovelen door com-

pilatoren worden geschreven, onderzoekingswijzen als goede

worden aanbevolen, die bij eene onbevooroordeelde toetsing

geheel valsche resultaten blijken te geven. Daarenboven is het

mijn voornemen, het handboek over het opsporen der ver-

valschingen van de levensmiddelen voor Nederland te schrij-

ven; ik moest mij dus bekend maken met al de verval-

schingen, zooals die in Nederland geschieden.

Ik neem de vrijheid, aan de Akademie heden de resul-

taten mede te deelen van het onderzoek der Wintermeik

VEESL. F.N MF.nr.D. AFD. NATUUEK. DEEL VIII. 10
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uit de verschillende streken van ous Vaderland : zoowel van

de onvervalschte melk zooals die uit de op stal gevoederde

koe is verkregen, als van de melk zooals die in de ver-

schillende stedcxi van ons Vaderland, en vooral in Amster-

dam aan de ingezetenen wordt verkocht; waar het konde,

ook van de melk zooals die door de melkboeren aan de

melkslijters wordt afgeleverd; — om daardoor eene juistere

aanwijzing te verkrijgen over de wijze en over de perso-

nen, die dezen voor den mensch zoo noodigen draidc bederven.

Ik zoude mij aan groote ondankbaarheid schuldig maken,

indien ik verzuimde, openlijk mijn warmen dank te bren-

gen, zoowel aan de Provinciale en Plaatselijke Commissiën

van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, als aan die

geneeskuustoefenaren en pharmaceuten, die op de aanvragen

van den Heer coster en mij met zoo veel bereidvaardigheid

ons de noodige melksoorten uit de verschillende streken

van ous Vaderland hebben bezorgd.

Voordat ik echter overga tot de mededccling der re-

sultaten van mijn onderzoek, is het noodig, dat ik de aan-

geprezene onderzoekingswijzen doorloop, en hare meerdere

of mindere bruikbaarheid bespreek, alsmede de wijze op-

geef, die ik bij mijne bepalingen heb vermeend te moeten

sebruiken.

Dewijl de hoofdvervalsching welke de melk ondergaat

(w ij zouden bijna durven beweren : de eenige welke in ons

Vaderland plaats grijpt) bestaat in het onttrekken van room

en toevoegen van water : heeft men gemeend, dat de room-

bepaling door middel of van den cremometer of van den

lactoscoop, gevoegd bij de specifiek gewigtsbepaling door

middel van den areometer, voldoende is, om met zekerheid

te beslissen, niet alleen of de melk eene dusdanige ver\'al-

sching heeft ondergaan, maar ook in welke mate die ver-
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valschiiig door üutruoiuiiig en watertoevoegiug heeft plaats

gevonden.

Dat toch de specifiek gewigtsbepaling alleen bij melk

weinig leeren kan,
^
niettegenstaande deze wijze in sommige

landen even als ook bij ons van politiewege uitsluitend

is gebruikt, valt dadelijk in 't oog, n'anneer men bedenkt

dat melk eene oplossing is van stoffen, die soortelijk zwaar-

der zijn dan water, in welke oplossing de roomboUetjes,

die soortelijk ligter zijn dan water, zijn gesuspendeerd;

waardoor van zelf volgt, dat eene ontroomde en met water

verdunde melk hetzelfde soortelijk ge^igt kan hebben als

eene roomrijke en door geen water vervalschte melk.

Ik heb het van gewigt geacht, te onderzoeken:

1". Is de areometer geschikt om met naauwkeurigheid

het soortelijk gewigt van de melk te bepalen?

2°. Geeft de soortelijk gewigtsbepaling van ontroomde

melk met juistheid aan, de hoeveelheid der in de melk

opgeloste stofien?

3". Geven de cremometer en de lactoscoop met zekerheid

aan, de hoeveelheid der in de melk gesuspendeerde vetbol-

letjes ?

I. Bij de behandeling van de eerste vraag hebben wij

natuurlijk het oog op alle areometers met constant gewigt,

welken naam zij ook mogen voeren, of welke hunne in-

deeling zij.

Wij hebbeu vooraf reeds gezien, dat zij, zonder gelijktij-

dige bepaling van het roomgehalte, omtreut den aard van

roomhoudende melk niet veel kunnen leeren ; wij moeten

echter nagaan, of er ook niet andere redenen bestaan, waar-

door het gebruik van de areometers bij melk minder is

aan te raden.

Ten eerste is de coëfficiënt van dilatatie van melk on-

bekend; aan de tafels, die daarvoor proefondervindelijk door

sommigen zijn gemaakt, kan men weinig waarde hechten,
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dewijl, zooals wij later zuHbh zien, in do verscliillendu

raelksoortcn de verliouding tusschcn de opgeloste stofl'en

zeer verschillend is. Men is dus genoodzaakt bij het ge-

bruik van den areometer de melk steeds bij eene en de-

zelfde temperatuur te onderzoeken.

Er is nog eeno andere reden, waardoor de aanwijzingen

van den areometer bij melk, vooral wanneer men niet met

de meeste zorg te werk gaat, zeer verkeerde resultaten

kunnen geven. Wanneer men den areometer in een vocht

steekt en loslaat, daalt hij in het vocht tot eene grootere

diepte dan die, waarop hij na eenige schommelingen zal

blijven staan, en waarbij de aflezing geschiedt.

Die diepte zal des te grooter zijn, naarmate men hem

heeft losgelaten op een grootereu afstand van het punt

van evenwigt. De melk nu is een taai vocht, en het is

natuurlijk, dat aan den steel van den areometer eene vrij

aanzienlijke hoeveelheid melk blijft kleven, die het gewigt

van den areometer zeer veranderlijk maakt. De door mij

daaromtrent genomene 'proeven hebben mij bewezen, dat

daardoor zeer aanzienlijke fouten kunnen worden begaan,

zoo groot zelfs, dat zij gelijk staan met de al of niet toe-

voeging van 5 pCt. water bij de melk. Het is daarenboven

blijkbaar, dat deze fouten des te grooter zijn, hoe kleiner

het volumen van den areometer is in vergelijking tot den

diameter van den steel; zoodat zij bij den kleinen galacto-

meter van a. chevallier, die door a. chevallier en

o. REVEIL *) zoo hoog wordt geprezen, veel grooter moeten

zijn dan bij grootere melkwegers zoonis zij hier meer alge-

meen gebruikt worden.

Tan al de melksoorten, welke ik heb onderzocht, heb ik

steeds bij !&" C. f) het s. g. bepaald, zoowel van de melk

*) Nottce sur Ie laü. Paris 1856.

f) Het is in een Jaboratorium Iioogst eenvoudig, om de melk op de

bepaalde temperatunr van IS' C. te brengen. Is de tcmpcratnur van de
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met haar roomgelialte als nadat zij daarvan was beroofd*),

door middel van een door den Heer geisslek vervaardigden

melkweger, waarvan bij een kubieken inhoud van ongeveer

50 cc. de steel een diameter had van hoogstens drie mil-

limeters, terwijl de graden in -j'jj waren verdeeld. Het is

bekend, dat de melkweger zoodanig is ingedeeld, dat de

graad 15 aanduiden moet zuivere melk, terwijl iedere graad

onder 15 aantoonen zoude dat op het vat melk van 30

kan 2 kannen water zijn toegevoegd ; zoodat melk van 1

graden zoude bestaan uit 20 kau zuivere melk en 10 kan

water, dus 3-3.3 jjCI. water zoude bevatten. De graad 15

van mijn areometer kwam overeen met een specifiek gewigt

van 1,0314. Daarenboven heb ik tevens het s. g. bepaald

steeds bij 15" door den galactometer van chevali.ier, zoo-

als die door den mechanicus sallekon te Parijs wordt ver-

vaardigd. Om echter de waarde der aflezingen op deze in-

strumenten te leeren kennen, heb ik het soortelijk gewigt

der zuivere en der ontroomde melk, met groote naauwken-

righeid door middel eener glazen peer of liever dubbelen

kegel bepaald, alweder op de temperatuur van 15" C. De

reden waarom ik den peervorm door een dubbelen kegel,

van boven met een glazen haak voorzien, heb vervangen,

is alweder gelegen in de taaiheid van de melk. De peer

toch zakt zeer gemakkelijk in de melk naar beneden, doch

rijst daarin zeer moeijelijk, vooral wanneer de balans bijna

in evenwigt is; de bovenste, eeijigzius bolvormige bovenste

oppervlakte der/ peer kan niet dan uiterst moeijelijk de

boven haar staande melkkolom wetfdrina'en. De dubbele

melk te hoog, men plaatse het bckci-glas met melk in koud ivater; is

de temperatuur te laag, zoo plaatse men liet bekerglas in wai-m zand,

of roere de melk met eene groote met kokend water gevulde reageer-

buis.

*) Om ontroomde melk to verkrijgen, giete men de melk in een

schei-trechter, late die daarin 24 uren rustig staan, en doe daarna de

onderstaande mcll: in een kleinen straal uitloopen.
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liollc 011 met kwik belaste kegel, welken ik heb gebruikt,

woog in de luclit 55.676 gr.; in water van 15'' C. 2.608 gr.,

en in goede melksoorten ongeveer ^ gramme, en werd door

middel van een vrouwenhaar aan de balans vastgemaakt.

Het is natuurlijk, dat men alleen door eene zeer groote peer,

die in het vocht dat men onderzoeken wil zeer weinig

weegt, eene groote naauwkeurigheid kan verkrijgen. De

naauwkeurigheid, die ik door middel vau den door mij

gebruikten kegel kon verkrijgen, is roo'oTö' '^^^ ieAei

honderdduizendste gelijk staat met 0.53 mgi^ bij de we-

ging. Ik heb echter de specifieke gcwigten alleen in tien-

duizendsten opgegeven : deze hebben dus eene absolute ze-

kerheid, daar men zich bij de weging geen 5 milligr. kan

vergissen.

Niettegenstaande de bepalingen met zeer veel zorg zijn

gedaan, zoodat, wanneer de areometer een weinig te diep in

het vocht was gejiakt en daardoor een gedeelte van den steel

was bevochtigd, deze er weder uit werd genomen en de

steel afgeveegd, en de areometer alsdan zoo diep werd in-

gedompeld als ongeveer de stand bij evenwigt zijn moest,

zien wij toch in de tabellen, waarin de uitkomsten mijner

analysen zijn medegedeeld, vrij aanzienlijke verschillen in de

graden van den melkweger, en nog grootere in die van den

galactometer, die met hetzelfde gevonden spec. gcwigt overeen-

komen. Met opzet heb ik in deze tabel de aanwijzingen van de

roomhoudende melk en van de ontroomde melk afzonderlijk

opsresjeven, dewijl bij de roomhoudende melk er nog eene

reden Joestaat, waardoor zoowel de areometerbepaling als de

peerbepaling onjuist moeten uitvallen. Melk toch is eene

soortelijk zwaardere vloeistof dan water, waarin soortelijk

liglere bolletjes zweven, die zich langzamerhand naar boven

trachten te bewegen. Wij hebben hier, hoewel in minderen

graad, hetzelfde hetgeen zoude plaats hebben in eene vloei-

stof, waarin door de lijvigheid der vloeistof vele luchtbel-
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letjes zwevende zijn en zich tegen de ondervlakte van het

ingedompelde ligchaam plaatsen, en daardoor de s. g. be-

paling verkeerd doen uitvallen. Wij zullen later zien, dat

deze fout bij melk die veel geschud is geworden veel aan-

zienlijker moet worden.

II. Dat het soortelijk gewigt van de melk, zelfs met de

grootste naauwkeurigheid, door middel van den dubbelen

kegel bepaald, in geene verhouding kan staan tot de niet

vlugtige bestauddeelen der melk in haren roomhoudenden

toestand, spreekt van zelf; maar het is uit mijne onderzoe-

kingen gebleken, dat ook het soortelijk gewigt der outroomde

melk in geene bepaalde verhouding staat tot de som der

in de melk opgeloste bestauddeelen.

Tabel I toont dit duidelijk aan : hier zijn de soortelijke

gewigten alleen tot 'de duizendsten opgegeven, terwijl de op-

gegevene cijfers der vaste stofl'eu op de volgende wijze zijn

berekend. Van de som der vaste stoff'en, gevonden in 1 OU O cc.

oorspronkelijke melk, is afgetrokken het daarin gevonden vet-

gehalte, en dit cijfer aangenomen als de som der vaste stof-

fen in ontroomde melk. Die berekening is wel is waar niet

juist, vooral bij roemrijke melken; maar de daardoor ge-

maakte fout, vooral bij de vergelijking van de verschillende

juelksoorten, is niet zoo groot, dat daardoor het resultaat,

hetwelk wij vermeenen uit deze tabel te moeten trekken,

eenigzins zoude \vorden veranderd. liet soortelijk gewigt

der ontroomde melk geeft ons niet aan de som der daarin

voorhandene vaste stoffen, en het kan ook zulks niet doen;

dewijl, zooals wij later zien zullen, de verhouding tussohen

het melksuiker-, het kaasstof-, het extractiefstof- en het an-

organische zoutgehalte in de verschillende melksoorten niet

dezelfde is. En daar ieder dezer stoffen in verschillende mate

het s. g. van de melk verhoogt, kan het niet anders, of

het s. g. van eeue oplossing van een variërend mengsel

'lezer stoffen moet verschillend zijn.
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III. Geven de ciemometer en de lactoscoop met zeker-

heid aan, de hoeveelheid der in de melk gesuspendeerde

nielkbolletjes?

Wanneer melk eenigen tijd staat, zet zich aan hare op-

pervlakte eene laag room af, die langzamerhand toeneemt,

in den beginne sterker, later minder en minder, zoadat de

dikte van die laag, na 34 uren, zoo goed als niet meer

toeneemt. De cremometer nu dient om de dikte dier laag

in vergelijking tot de gebruikte hoeveelheid melk te bepa-

len; de cremometers, welke ik bij dit onderzoek heb ge-

bruikt, waren reageerbuizen, lang ruim 30 etm., met eene

middellijn van ongeveer li ctm. inhoudende 50 cc., van

welke de 10 bovenste cc. ingedeeld waren in \ cc., ter-

wijl de indeelingen zelve twee millimeters besloegen, en

men dus gemakkelijk l volumeuprocent konde aflezen. Zij

werden met melk van 15° C. gevuld en 24 uren later af-

gelezen.

Tabel II toont ons aan in hoeverre de cremometerafle-

zingen ons de hoeveelheid van het in de melk voorkomend

vet doen kennen. Wij zullen later bij de mededeeling der

door ons gevolgde melkanalj'se zien, dat het vetgehalte be-

paald is door het vaste residu van de melk met aether uit

te trekken, en na drooging te bepalen het verlies, hetwelk

het residu door deze uittrekking had ondergaan.

Een blik op tabel II zal ieder overtuigen, dat er al

zeer weinig verband bestaat tusschen de aflezingen op den

cremometer en het door aether uitgetrokken vet. Welke

is hiervan de reden? Ik moet hier in de eerste plaats op-

merken, dat de door mij onderzochte melksoorten afkomstig

waren uit de meest verschillende streken van ons vader-

land, zoodat sommigen vrij groote reizen, hetzij per diligence,

hetzij per spoorweg of stoomboot hadden gemaakt, en dus

gedurende geruimen tijd aan eene trilling of schudding wa-

ren blootgesteld geweest. De melk heb ik steeds ontvangen
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iii goed gevulde wijuflesscheii of bierkruiken, die met eeiic

kurk en daarenboven met eene blaas, of pek of lak waren

gesloten.

Voordat wij echter verder gaan, is liet noodig, dat wij

een oogenblik stilstaan bij het karnen, en eene dwaling be-

strijden, die algemeen over het chemisraus, hetwelk bij het

karnen plaats vindt, bestaat.

Bij de meeste landbouwers bestaat het denkbeeld, dat

alleen uit zure melk bij het karnen de boter kan worden

afgescheiden; in de wetenschap daarentegen weet men dat

ook uit zoete melk boter kan worden gekarnd. Maar men

vermeent, dat bij dat karnen, bij dat schudden der melk

met lucht, de melk zuur wordt, en dat door het gevormde

melkzuur de vliezige omhulsels der melkkogeltjes worden

opgelost en de op deze wijze van zijn omhulsel bevrijde

inhoud tot boter kan zamenvloeijen.

De volgende door mij genomen proeven geven, naar ik

vermeen, een afdoend bewijs dat deze zienswijze onjuist is.

De melk, die tot dit onderzoek werd gebruikt, werd

's morgens ten half vijf ure op eene weide in de nabijheid

van Amsterdam gemolken, met die voorzorg, dat de em-

mer zeer digt onder den uijer werd gehouden, om zooveel

mogelijk het schuimen te voorkomen; die melk werd in

twee emmers naar het laboratorium gedragen, en zoo weinig

mogelijk aan schudding onderworpen. De melk reageerde

neutraal, ten minste binnen de eerste seconden, gedurende

welke zij met het reageerpapier in aanraking was; later

werd de reactie zuur *). In eenige twee-liter-flesschen werd

nu in ieder eene kan melk gedaan. In eene der flesschen

*) Ik geloof dat tij het onderzoeken van de melk op hare reactie

Gil reageerpapier wel degelijk moet gelet worden, hoe zij in de eerste

seconden reageert, dewijl wij genoeg weten, dat melk, dun aan de

lucht uitgespreid, spoedig zuur wordt. Ik geloof dat hieraan toe te

schrijven is het grootc verschil in opgaven, door verschillende onder-

zoekers, over de reactie van melk.
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werden eeuigc di'uppels luelkzuur gedaan, zooJal de luelk

dadelijk zuur reageerde. Bij eeuc tweede flcsch werd niets

tuegevoegd. Bij eeue derde een jjaar tbuppels carbonas po-

tassae, zoodat de reactie dadelijk zeer zwak alkalisch was,

na korten tijd echter ook zuur werd; na het karnen was de

reactie dadelijk neutraal. Bij eenc vierde llesch werd eene

veel grootere hoeveelheid carbonas potassae gedaan, Züodat

ook na het karnen de melk nog alkalisch was. De melk

had eene temperatuur van 21' C. Deze vier flesschen wer-

den door vier personen alle even sterk gedurende 1 mi-

nuut geschud, en vervolgens neergezet. Op de wanden van

alle vier de flesschen vertoonden zich korreltjes, een bewijs

dat de boter zich begon af te zetten. Die korreltjes, onder

het mikroskoop bezien, vertoonden zich als zeer groote ovale,

ook onregelmatig gevormde, vooral moerbezievormige vet-

druppels, die bij drukking tusschen 2 glazen platen zich

lieten uitspreiden. Op nieuw werden de llessoheu gedurende

eene minuut geschud. De korreltjes, die zich tegen den

wand der flesschen vertoonden, waren in al de vier flesschen

evenzeer toegenomen; hetgeen verder ook geschiedde toen

de flesschen op nieuw werden geschud. Na de tiende mi-

nuut vertoonden zich reeds grootere korrels, en in al cle

flesschen waren bij de achttiende minuut flinke gele erwton-

groote büterklompen afgescheiden ; de boter was er goed uu

mooi uitgekamd; zooals ik reeds gezegd heb, reageerde de

melk uit de derde llesch na dit karnen neutraal, die uit

de vierde nog alkalisch. Niet het minste verschil was er

tusschen de vier flesschen waargenomen. De verkregen boter

uit deze flesschen, onder het mikroskoop beschouwd, vertoonde

zich volkomen gelijk aan de afgescheiden korreltjes na de

karning gedurende do eerste minuut. In de ontboterde melk

vertoonden zich nog in groote menigte de zeer kleine melk-

boUetjes; de hoeveellieid groote melkbolleljes was zeer aan-

zienlijk verminderd. Ik geloof dat deze, gemakkelijk door
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ieder ti3 lierlialeu proef bewijst, dat aaii liet üjjIosscu der

omhulsels door gevormd melkzuur niet te denken valt, eu

dat aan de bewering, dat de nielkbolletjes door een vlies

omliuld zijn, waarvoor de aangevoerde bewijsgronden trou-

wens zeer zwak zijn, door deze proef een gevoelige slag is

gebragt.

Of ecbter de grootere melkbolletjes en de zeer kleine

naelkligchaampjes van denzelfden aard zijn, wil ik niet be-

slissen, en het kan zeer best zijn, dat het caseine gehalte,

hetwelk müldeu *) in de melkbolletjes vond, die na de ver-

menging van de melk met keukenzout, filtratie en uitspoe-

liiig met eene keukenzoutoplossing op het filtruin terug-

bleven, toegeschreven moet worden aan de kleine melklig-

chaampjes, die van een geheel anderen aard kunnen zijn

dan de groote melkbolletjes. Ik geef echter dit alleen als

vermoeden op, daar ik geene genoegzame gronden kan bij-

brengen, om het aannemen van twee verschillende soorten

van gesuspendeerde melkligchamen te regtvaardigen.

De voorstelling, die ik mij van het karnen maak, is deze.

Door het sterk schudden worden de melkkogeltjes met eenige

kracht tegen elkander gestooten, en blijven, wanneer de tem-

peratuur voor het karnen de juiste is, tegen elkander kle-

ven, waardoor die moerbezievormige vetklompen ontstaan,

die de zoo gezochte gele boter vormen. Is de melk te

koud, zoo weet iedere boer, dat hij uren kan karnen zonder

dat er boter wordt afgescheiden; hij doet daarom wat warm

water bij de melk of bij den afgeschepten room. De melk-

kogeltjes zijn dan te hard, zelfs kristallijn, zoodat de za-

raenkleving niet kan plaats vinden. En wat gebeurt er

wanneer de melk te warin is, zooals in den zomer zulks

soms plaats vindt, of in den winter dikwerf door het bij-

gieten van te veel warm water geschiedt? Do boter is ver-

) Phi/sM. Scheik., pafr. 1267.
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brand, zooals de boer zegt; er outslaau kleine korreltjes,

de boter wil niet tot klompen worden,, eu wordt ecne on-

doorschijnende witte zeer weeke massa, die ook door bloot-

stelling aan koude wel harder, maar niet geel en doorschij-

nend wordt. Wat is hier geschied? Door de warmte is het

vet geheel gesmolten; de vetdi'uppeltjes vereenigen zich wel

tot grootere, maar groote klompen kunnen niet ontstaan,

omdat door het karnen nu eene emulsie gevormd wordt.

Soms kunnen' de boeren met het karnen verschrikkelijk tob-

ben, en schrijven die ongelukken aan allerlei vreemde oor-

zaken toe. Het gebruik van den thermometer zoude hen

van al die ongelukken bevrijden. De temperatuur, waarop

raoüije boter uitgekamd wordt, is tusscheu enge grenzen

bepaald, en door herhaalde proeven, ook met karnmachines

genomen, is het mij gebleken, dat die temperatuur tusschen

20 en 22° C. is gelegen. Indien de boterboer steeds bij

deze temperatuur karnt, en niet lompweg, warm of ioud-

water toevoegt, zal bij zich veel verdriet kunnen besparen.

In twee andere tlessehen heb ik melk gedaan, en in de eene

zooveel sülphas sodae en in de andere zooveel keukenzout,

dat na eenigen tijd schudden, nog een weinig onopgelost

zout terugbleef, en vervolgens de daardoor sterk afgekoelde

melk weer op 21'' C. gebragt. 15ij het schudden van deze

melk onder waarneming der minuten, bleek het mij, dat

ook deze toevoeging op de boterafscbeiding geen merkba-

ren invloed had.

Eene laatste proef zal het ons regt duidelijk maken, waarom

de aflezingen van den cremomcter ons, zoodra de melk ge-

schud is geworden, hoegenaamd niets leeren kunnen, en

waarom dus, vooral in Amsterdam, waar de melk dikwijls

van een uur ver op sterk hotsende boerenkarren wordt aan-

gebragt, de cremomcter hoegenaamd geen dienst kan bewijzen.

Van dezelfde melk werd een cremojneter gevuld, een

tweede met die melk na gedurende eene minuut te zijn
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gesfluid, eu zoo vervolgens telkens na eene minuut. In

de cremometers, die met gedurende eenigc minuten geschudde

melk waren gevuld, ontstond reeds binnen weinige oogen-

blikkeu eene flink afgescheidene roomlaag, die 1 ii, 3 volu-

men procenten bedroeg; den volgenden dag was onder die

eerste roomlaag eene tweede, in aanzien zeer onderscheiden,

roomlaag gevormd; terwijl bij de gedurende 10 eu meer-

dere minuten geschudde melk, dadelijk bij het overgieten,

klompen medegingen, die bovendrijvende in de eene twee'

a drie en de andere weder tien a twaalf volumen procen-

ten innamen. In alle cremometers ontstond nog eene tweede

roomlaag bij het stilstaan, die in de het langst gekarnde

melk het geringste was. De aflezingen der cremometers

waren natuurlijk zeer uiteenloopende ; terwijl de niet ge-

schudde melk S| teekende, waren de andere aflezingen

tusscben 10 en 6.

Het spijt mij, dat ik niet, even als voor den cremome-

ter, ook voor den lactoscoop met cijfers kan aantoonen, dat

voor geschudde melk dit instrument geene diensten kan be-

wijzen. Ik geloof echter, dat voor ieder, die den lactoscoop

kent, het duidelijk zijn zal, dat dezelfde redenen, die de

aanwijzingen van den cremometer onjuist doen zijn, ook van

toepassing zijn op den lactoscoop.

Uit het medegedeelde volgt naar ons inzien duidelijk, dat

het niet mogelijk is, door de bepaling van het specifiek gewigt

van de melk, en fle bepaling van het roomgehalte door middel

van den cremometer of den lactoscoop, met eenige zekerheid

over de mate van vervalsching, hetzij door ontroomiug of door

watertoevoeging te oordeelen. Deze bepalingen kunnen hoog-

stens dienen om eene watertoevoeging van 10, 20, 30, 40

procenten en een aanzienlijke ontrooming te constateren,

en zelfs in sommige gevallen wanneer, zooals b.v. in Am-
sterdam, het tot vervalsching gebruikte water brak, anders
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tjezcgd verdund zccnvatcr is, zal de s. g. bepnling ons nog

minder 'kunnen leereii.

Tegen eene volledige melkanalyse heeft inrii vooral ter

constatering van melkvervalschingen te regt ojigezicn, dewijl

deze analysen, zullen zij eenig nut hebben, in grooten getale

moeten worden gedaan, en iedere analyse zeer veel werk en

tijd vereischt. Het is daarom, dat sommige scheikundigen

van het denkbeeld zijn uitgegaan, dat het genoeg was een

der bestauddeelen van de melk op eene spoedige en toch

vrij zekere wijze te bepalen, en uit die bepaling af te lei-

den de mate van vervalsching, die de melk had ondergaan.

Zoo deed irAKcnAND een laciohutyrometer vervaardigen,

waarin een bepaald volumen melk met een gelijk volumen

aether, na toevoeging van een spoor sodaloog, wordt ge-

schud, en daarna een even groot volumen alkohol wordt

toegevoegd, en op nieuw geschud en eenigzins verwarmd.

De boter, die in dat mengsel geheel onoplosbaar zoude zijn,

zoude zich boven afscheiden en op de verdeelde buis kun-

nen worden afgelezen.

Reveil en chevallier gaan van het denkbeeld uit, dat

het melksuikergehalte in de melk vrij constant is; zij ver-

warmen daarom de melk tot koking, voegen er, naar het

voorbeeld van c. steuckman, (Chem. Pharm. Central Blatt,

18.55, pag. 695) een paar cbuppels azijnzuur bij, filtreren,

en krijgen, volgeus hunne bewering, die ook door ter küile

wordt bevestigd, eene waterheldere oplossing, in welke zij

het melksuikergehalte bepalen door de methode van bae-

KESwiL. Ik moet echter opmerken dat ik deze methode

herhaaldelijk heb getoetst, maar dat het mij nimmer is mo-

gen gelukken, hoedanig ik ook de proef iristelde, en hoezeer

ik de toegevoegde hoeveelheid zuur, en den aard van het

zuur (azijnzuur, zwavelzuur, zoutzuur, zuringzuur, wijnsteen

-

zuur) veranderde, eene waterheldere oplossing te verkrijgen.

Zij was meestal sterk troebel ; in de mooiste proeven nog
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steeds opaliserende, zoüdat zij voor de suikerbepaling door

hot kopervoclit of voor den polarisatietoestel ongeschikt was.

L. LADE *) wil het kaasstofgehalte bepaald hebben door

eene getitreerde oplossing van nitras protoxydi hydrargyri;

en E. MONIER t) door eene getiti'cerde chamaleonoplossiug.

Doch vragen wij van den eeneu kant : is het mogelijk,

en van den andereu kant : is het doeltreffend, om uit de

bepaling van een der bestauddeelen van de melk te con-

cluderen tot de veranderingen, welke men aan de melk heeft

doen plaats vinden? Dat het botergehalte, zelfs van dezelfde

koe, zeer uiteenloopt, is door al de onderzoekers gevonden;

hetzelfde, ofschoon in mindere mate, geldt ook voor de op-

geloste stoffen der melk. De verhouding tusschen het melk-

suiker- en het kaasstofgehalte in de verschillende melksoor-

ten loopt sterk uiteen, zooals uit onze onderzoekingen is

gebleken ; en dus : niet op de bepaling van één hoofdbestand-

deel, maar van eenige hoofdbestanddeeien, moet het -oordeel

van den keurder worden gebouwd.

Is de bepaling van een der hoofdbestanddeeien doelma-

tig? Veronderstellen wij dat de suikerbepaling bij de keu-

ring als regel wordt aangenomen. De melkvervalscher zoude

dit spoedig te weten komen, en zoude in de toevoeging

van wat melksuiker of zelfs van wat keukenstroop het mid-

del vinden om eene aanzienlijke verdunning met water te

verbergen. Een geval van dien aard is mij gedurende den

afgeloopen winter voorgekomen. Ik had namelijk den ama-

nuensis bij eenige melkslijters melk laten halen om die te

onderzoeken ; een dezer, die hem mogelijk van aanzien, als

aan het laboratorium verbonden, kende, en wien de angst

bekroop, dat de gevraagde melk soms onderzocht zoude

*) Schii-eiz. Z&itschrijl für PharmaciCj overgen. in Pohjt. Ccntralblalt,

1852. aae aW.

t) Comptes Bendus, 1838, XLVI, N°. 5, pag. 256, Juurnal für Prak-

tische Cliemie, van erdjiahn, 1858, pag. 478.
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worden, gaf hem uit een der i)i den winkel staande vaten

melk, en voegde er vervolgens nog eene groote teug bij

uit eene afzonderlijk staande kan. Bij het onderzoek bleek,

dat hij bij met' water verdunde en waarschijnlijk grootcn-

deels ontroomde melk eene zoo groote hoeveelheid room had

gevoegd, dat deze melk de beste melksoort in rooragehalte

verre overtrof.

Om dezelfde reden moet ik ook de bepaling der vaste

stoffen in melk, welke door sommige onderzoekers als het

zekerste middel om hare vervalsching met water te ont-

dekken wordt gehouden, uitsluitend toegepast, afkeuren, of-

sehoon ik haar met de gelijktijdige bepaling van het vetge-

halte, en in twijfelachtige gevallen daarenboven, van het melk-

suiker- of van het kaasgehalte, als de eenige goede keuring

van de melk op afrooming en vervalsching met water be-

schouw.

De bepaling echter der vaste stoffen in de melk is tot

nu toe met vele bezwaren en met groot tijdverlies gepaard

gegaan, zoodat het onmogelijk was, om eene groote hoe-

veelheid van zulke bepalingen in een korten tijd en met de

noodige naauwkeurigheid te doen. Ik vermeen dat de door

mij gevolgde methode hierin eene groote verbetering aan-

brengt.

Ieder toch weet dat op melk, bij de uitdaraping door

warmte (al is het niet kookhitte b. v. op een waterbad),

een zeer taai vlies ontstaat, dat de verdere verdamping ver-

hindert; neemt men dat vlies weg, zoo ontstaat spoedig een

tweede enz. Dat vlies bestaat uit met vet doortrokken

kaasstof. Heeft men door gestadige roering en verbreking

van de vliezen eindelijk de melk schijnbaar van het water

bevrijd, zoo heeft men op verre na het residu nog niet wa-

tervrij ; het moet uu op eene temperatuur gedroogd wor-

den die 100" C. overtreft.

De meeste onderzoekers raden daarvoor de temperatuur
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aan van lüS' C. Wil meu echter deze proef zoolang doen

lot dat twee opvolgende wegingen, na telkens weder een

uur op 105' C. gedroogd te hebben, geen verlies meer aau-

loonen, zoo vindt men dat reeds spoedig het residu en

vooral de bovenste randen donkerbruin gekleurd worden,

en het is bijna niet mogelijk om twee wegingen te ver-

krijgen, die aan elkander gelijk zijn, dewijl de gevormde

bruine stof (waarschijnlijk caramel) in eene hooge mate liy-

groscopisch is. Trekt men het residu met water uit, zoo

verkrijgt men eene bruine oplossing. Het gewigt van het

alzoo verkregen residu drukt dus niet uit de som der in

de melk aanwezige vaste stoffen. De methode, door haidlen

aangegeven, om bij de melk die uitgedampt moet worden

J- van haar gewigt aan, bij 100" C. gedroogde, gips bij te

voegen, heeft het genoemde kwaad wel eenigzins, doch niet

geheel weggenomen, en den onderzoeker niet ontslagen van

de verpHgting om gedurende de geheele verdamping (na-

melijk gedurende eeuige uren) zijnen tijd onverdeeld aan

roeren te verkwisten. Daarenboven is door deze methode

eene aanleiding gegeven tot het maken van groote fouten,

indien ten eerste de gips niet goed zuiver is, en indien

men niet met groote naauwkeurigheid de gips droogt. Droogt

men toch de gips bij eene te hooge temperatuur, zoo veran-

dert zij in anhydriet, en neemt, wanneer zij later weder met

water in aanraking komt, krislalwater op. Het is daar-

om, dat door wicke het gebruik van sulphas barytae in stede

van gips is aangeraden, omdat de sulphas barytae kan ge-

gloeid worden, alzoo geheel van water kan bevrijd worden,

Mcder met water kan behandeld worden, en bij 105' ge-

droogd, in gewigt niet zal veranderd zijn. In stede vai^

deze beide stotlen is door c. butinnee *) grof poeder van

lioutskolen aanbevolen ; docli tegen het gebruik dezer stof

*) Polijt. Journ. 147, p. 132.
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inopt ik mij bopaalil verk];ireii, dewijl de kool, nooals ge-

noeg bekend is, niet als indift'erente stof tegenover de or-

ganische stoffen, maï worden beschouwd. De beste en meest

indifferente stof, om bij de melk ter betere uitdamping te

voegen, is zeker zuiver door zoutzuur uitgespoeld zand,

zooals OTTO *) zulks heeft gedaan.

Nadat ik mij door vele proefnemingen had overtuigd, dal

het bepalen der vaste stof van de melk op eene dezer wij-

zen, zoowel wat de zekerheid der resultaten aangaat, voel

te wenschen overlaat, als ook te veel werk veroorzaakt om

ooit bij keuringen van vele lionderde melksoorten te kunnen

worden gebruikt, was ik er op bedacht eene geheel indif-

ferente poreuse massa te nemen, die eene bepaalde niet te

kleine hoeveelheid melk zou kunnen opslurpen, zonder daar-

van iets te laten afdruipen ; deze poreuse massa eerst bij

eene lage en later bij eene temperatuur iets boven 100 G.

aan een drongen luchtstroom bloot te stellen ; en op deze

wijze, waar de melk zoo zeer verdeeld zoude zijn dat er

geene vorming van vliezen konde plaats hebben, die na de

drooging het doorstroomen der lucht door de poreuse massa

zouden verhinderen, door de toename in gewigt der poreuse

massa de som der vaste bestanddeelen te^bepalen. Vele ver-

geefsche pogingen werden beproefd. Gegoten en vastgewor-

den gips neemt bijna geen melk op, evenmin wanneer men

daarin vóijr hei gieten puimsteen verdeelt. Puimsteen is te

broos om daarvan stukken te maken, die bij de behande-

ling en bij de drooging geen poeder loslaten. Verschillende

zandsteenen zijn voor dat doel door mij onderzocht; geen

dezer was poreus genoeg; zoodat ik dikwandige, koravormige

potjes van zeer poreus aardewerk liet bakken. Doch ook

dit was niet poreus genoeg : zoodat de room grootendeels

op de oppervlakte bleef, en bij de drooging eene voor de

lucht ondoordringbare laag vormde.

*) LiEBiGS Annaletij April 1857, pag, 60.
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Zooals het meest gaat, liet eenvoudigste vindt men liet

laatst ; zoo was het ook hier. Goed met zoutzuur uitgetrok-

ken en later goed gegloeid zand, in een goed gedroogd

iiitrum van filtreerpapier, niet ondersteund door een trechter,

maar vrij hangende gehouden, zoodat de geheele oppervlakte

van het papier aan de lucht was blootgesteld, was de meest

indifierente en best poreuse massa die men vinden kon. De

weinige zwarigheden die zich daarbij voordeden waren ge-

makkelijk weggenomen, en ik vermeen te mogen beweren

dat de methode, welke ik voor de melkanalyse nu mededeel,

eene zeer uitgebreide toepassing in de scheikunde en vooral

in de phj'siologische scheikunde zal vinden, waar men steeds

met zwarigheden van allerlei aard te kampen heeft, zoodra

het geldt het goed uitdroogen van oplossingen van dierlijke

en plantaardige zelfstandigheden ; men denke slechts aan de

bloed-, gal-, urine-analyseu, enz.

Het zand dat men gebruikt moet mooi wit zand zijn;

beter ware het nog poeder van kleurlooze kwarts te ne-

men. Het zand wordt met zoutzuur gedigereerd, en later

eerst met regenwater, later met gedestilleerd water uitge-

spoeld, tot dat dit niet meer op zoutzuur reageert. Men

doet natuurlijk deze bereidingen zeer in het groot. Het

zand wordt, na gedroogd te zijn, in eene schoone bedekte

hessische kroes gegloeid, en gloeijend van eene hoogte dooi-

de lucht op een schoonen steen uitgegoten, opdat de -bij

gloeijing verkoolde organische stofl'en zouden verbranden.

Dit zand wordt nog warm in schoone, goed sluitende, vooraf

verwarmde flesschen gedaan, en alzoo bewaard.

Het flltreerpapier, gesneden in ronde schijven van 10 a 12

ctm. niiddellijn, wordt insgelijks met zoutzuur en later met

water uitgespoeld, gedroogd in een droogen luchtstroom op het

laatst bij 110" C. , en in wijd-mond-stop-flesschen, met caout-

chouc-kappen gesloten, bewaard.

In eene ronde rood koperen plaat, staande op pooten van
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If) ctni. leiigif, zijn 10, 20, oO of iiicrrdcn! rniulc gati'ii

iiitt^epiicden, die wue middplliju van 5 rtni. lieblicn, en op

cenigen afstand van elkander zijn geplaatst. In die gaten

worden gehangen uit een massieve glazen staaf vervaardigde

ringen, die een gemiddelden diameter hebben van 4 ctm.,

terwijl de middellijn van de glazen staaf 3 mm. is. Aan deze

ringen zijn vastgeblazen 3 glazen haakjes, die ojnvaarts ge-

bogen op de koperen plaat hangen. Tn lederen ring Avordt

een oj) de gewone wijze in vieren gevouwen tiltrnm gedaan,

en raefc zand, tot op }- ctm. na gevidd, welke bewerking

in weinige oogenblikken is afgeloopon. In de koperen plaat

is bij ieder gat een volgnummer ingeslagen, terwijl midden

in de koperen plaat een houten knop is vastgehecht, waar-

mede de met zandfiltra gevulde plaat met eene hand kan

worden opgenomen, terwijl in de plaat nog een klein gat

is gemaakt, om er den bol vs,n een thermometer in te ste-

ken. Met de grootte der koperen plaat (welke wij den

ilrager zullen noemen) overeenkomende, late men zich de

drie volgende toestellen vervaardigen.

1". Een van verlakt blik gemaakt rek, waarin even zoo

vele bekerglazen *) passen als er gaten in den drager zijn

;

nog beter, doch duurder is het kolfjes te nemen van ruim

100 cc. inhoud, die op het punt van juist 100 er. in-

houd met een diamanten streep zijn beteekend, en op welke

kolfjes men glazen trechtertjes plaatst. In dit rek zijn nog

drie gaatjes, waarin de pooten van den drager zoodanig moe-

ten passen, dat juist midden onder ieder filtrum een beker-

glas of trechtertje met kolf te staan komt, welke het filtrum

niet mogen aanraken. In het midden van dit rek is ook

een knop, om met eene hand gedragen te knunen worden.

Noemen wij dezen toestel het glazenrch.

2°. Een koperen bad met dubbelen wand, waartusscheii

*) Griffinisch model met tuit.
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ulie worch verwnnml, cu waarin de met filtra gevulde di'a-

ger jjast. Ilct deksel van dit oliebad is juist ^jassend er in

gemaakt, en bevat in het midden een met hout omgeven

koperen buisje, hetwelk eveu daarboven in een scherpen

hoek is omgebogen; deze buis wordt aan den aspirator

vastgemaakt, terwijl de houten omgeving als knop dient.

In dit deksel is nog eene tweede opening aangebragt, waarin

de thermometer wordt vastgemaakt, van welken de bol door

de opening van den drager zoo verre reikt, dat hij met de

punten der tiltra op gelijke hoogte staat. Daarenboven loopt

door de olie eene twee maal regthoekig gebogen koperen

buis, die midden onder in de droogstoof' uitmondt, en aan

de andere zijde op het laatst der drooging met eene kalk-

of cliloorcalciumbuis kan worden verbonden. Noemen wij

dezen toestel de droogstoof. Als aspirator kan gebruik ge-

maakt w(jrdeu van mijn wentelaspirator, mits hij zoodanig

is gemaakt, dat een sterke luchtstroom ontstaat. Kan men

echter, zooals iji mijn laboratorium door de duinwaterlei-

ding, over een ruimen waterstroom besehikken, zoo kan men

door een eenvoudigen toestel eene sterke aspiratie verkrij-

gen. Aan de kraan van de waterleiding verbindt men een

van boven met kurk gesloten trechter, die- in eene lauge

buis eindigt, en welke buis eene inwendige middellijn heeft,

grooter dan de raiddellijn van de opening van de kraan.

In de kurk zijn twee gaten geboord; in de eene opening

is de kraan der ^^'aterleiding, in de andere de buis van de

droogstoof verbonden. De wijze, waardoor hier eene zeer

sterke aspiratie ontstaat, is genoeg bekend.

o'. Een uit ijzerblik vervaardigden bak, met eene glazen

of uit verlakt ijzerblik vervaardigde klok, die met kwik-

sluiting O]) den bak staat, e.n dient om boven zwavelzuur of

chloorcalciura den drager met de in de droogstoof verwarmde

filtra te doen bekoelen. Dezen toestel zullen wij kortheids-

'lalvc den vcrkoclcr noemen.
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De wijze wivarop de inelkanalyse geschiedt, is deze. j\'a-

dat de filtra met zand gevuld zijn, wordt de drager in den

verkoe.lcr geplaatst, en achtereenvolgens ieder filtrum gewo-

gen, door het te plaatsen op een bekerglaasje van voldoende

grootte, waarvan de bodem is afgesneden en de ondeiTand

afgeslepen. Het bekerglaasje, de glazen ring en bet iiltrum

met zand, wogen bij mijne proeven tusschen de 68 en 75

wigtjes. Nadat de filtra zijn gewogen, wordt van ieder der

ter onderzoek aanwezige melksoorten, die eerst op 15' C.

zijn gebragt, door middel eener 10 cc. pipet in ieder zand-

liltrum juist 10 cc. melk gebragt en op de oppervlakte van

het zand verdeeld, zoodat de buitenrand onbevochtigd blijft.

liet in het filtrum aanwezige zand, kan meer dan 1 cc.

iiK'lk opzwelgeu, zoodat bijna nimmer de punt van het Iil-

trum vochtig wordt; alleen bij met gelijke deelen water ver-

valschte melk, is bet mij wel eens gebeurd dat een paar

druppels afdropen. In dat geval vervangt men dat filtrum

door een ander, waarin men slechts 5 cc. melk doet in-

dringen, en wanneer de filtra bijna droog zijn geworden,

doet men er nog eens 5 co. melk in, en zet alsdan de

drooging voort. Steeds ben ik van 10 cc. melk uitgegaan

eu heb de analjsen uitgerekend op 1000 volumen deelen of op

de kan; ik geloof dat dit rationeler is dan de procentische

zamenstelling op te geven, dewijl de melk niet bij gewigt,

maar bij de maat verkocht wordt. De medegedeelde resul-

taten toonen dus aan, dat op eene kan melk van 15" C.

voorkomen zoovele wigtjes vet, suiker enz.

De drager wordt nu in de droogstoof gebragt, die op

ongeveer 60 ;\ 70> C. is verwarmd, en zoolang op die

temperatuiir gehouden als de doorgevoerde luchtsfroom nog

M'ater afzet. Daarna wordt met eene minder sterke aspiratie

vooraf gedroogde lucht overgevoerd en de droogstoof lang-

zamerhand op 105' f', gebragt en daarop ten minste een

groot half uur Kchouden. De gehccle drnoeing is in 4 a
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5 uren afgeloopen, zonder dat iemand voor iets audcis te

zorgen lieeft gehad dan van tijd tot tijd den stand van

den thermometer waar te nemen. De drager wordt gedu-

rende een uur in den afkoeler geplaatst, en vervolgens de.

filtra achtereenvolgens weer gewogen. De aanwinst der twee

wegingen is de som der vaste stoffen. Men kan voorzig-

tigheidshalve den drager nog gedurende een uur in de op

105' C. verwarmde droogstoof doen, weder een uur laten

bekoelen en nog eens wegen, om zich te overtuigen dat de

drooging volkomen is geweest. Indien men echter op de

wijze handelt, zooals ik zoo even heb voorgesclu'even, zal

men steeds bij de tweede weging op 1 hoogstens 'i, milli-

grammen na (meer of min) het vroeger gewigt terugvinden

;

vooral neme men de filtra niet te vroeg uit den verkoeler,

dewijl het zand moeijelijk zijne warmte verliest.

Van het grootste belang is ook, dat bij de uitdamping

de temperatuur niet boven de 70^ C. gebragt wordt vóór

dat de filtra droog ziju, wijl, indien men de natte filtra bij

100'' dadelijk verwarmt, zeer spoedig geelbruine randen ont-

staan, ketgeen niet gebeurt bij de drooging bij eene lagere

temperatuur. Is de massa droog, zoo kan zij zonder bruin

worden zeer goed 105"' C. verdragen. .Op dit feit heeft

OTTO reeds de aandacht gevestigd.

Een voorbeeld uit de velen moge liier zijne plaats vinden.

Ezelinnenmelk uit een stal hier in Amsterdam, werd tot

controlering der methode en tevens om in de \ergaderini;

der Akademie de verkregene producten te kunucu toonen,

aan het volgend onderzoek onderworpen.

In diie zandfiltra, wegenije, in grammen:

1. 74.883

3. 71.577

•3. 71.338

werden in ieder 10 cc. melk gedroogd. ]?ij de eerslc we-

ging werd verkregen :
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]. 75.981 dus ].098 vasto stoffen

3. 72.672 ,/ 1.Ü95 „ „

3. 72.438 „ l.lOü „ „

Na op nieuw gedureude één uur te zijn gedroogd en ge-

durende eeu uur bekoeld, werden de volgende cijfers ver-

ki'cgeu

:

.

1. 75.980

'2. 72.672

3. 72.438

zoodat deze tweede drooging niet noodig was geweest.

Om liet vetgehalte te bepalen, gaat men op de volgende

«ijze te werk. De drager met de droogfiltra wordt op

hel glazcnrek geplaatst en de tilfra worden uitgetrokken met

watervrijen aether, die in eene gewone spoeltlesch wordt ge-

ilaan. De uittrekking met aether geschiedt zeer spoedig,

volledig en met hot geringst gebruik van aether, dewijl hier

lu'l zoo zeer voordeelige deplaeereu w'ordt toegepast. Voor

ieder filtrum zijn geene 100 cc. aether noodig. Indien de

(Irooging goed is gedaan, loopt de actheï geheel kleurloos

i'u waterhelder af.

N'. 1 en 2 werden op deze wijze behandeld, en daarna

weder op de gewone wijze gedroogd en bekoeld ; de eerste

drooging geschiedt hier natuurlijk zeer spoedig. Bij de we-

ging werd verkregen :

N\ 1. 75.775 dus verlies 0.200

W. 2. 72.4G0 „ „ 0.212.

Zij werden op nieuw met ongeveer lOU u-. aelher ieder

ui (gespoeld, weer gedroogd en bekoeld, en bij de weging

ga\ en zij

:

N'. 1. 75.77.5-

N". 2. 72.Ki(l.
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lüj de eerste beliaiiileliug lueL actlier was dus al het vel

opgelost geworden.

Sommige onderzoekers raden aan, om de aetherisclie op-

lossing in afgewogen schaaltjes uit te dampen, het residu

op 100" C. te droogen en te wegen. Ik kan mij met

deze methode niet vereenigen, zoowel wegens liet verlies,

hetgeen ontstaan moet door het sterk opkruipen van eene

aetherisclie solutie tegen de wanden, als ook omdat het

mij gebleken is, dat op deze wijze liet vet, bij 100" C
gedroogd, gedeeltelijk verdampt, hetgeen zoowel door den

reuk als ook door het uitstooten van witte dampen dui-

delijk wordt.

Om het suikergehalte en de kaasstof te bepalen, brengt

men den drager op het glazenrek terug, nadat men de glazen

heeft geledigd en schoongemaakt, en spoelt de liltra met

warm water uit. Indien men hiertoe ongeveer 90 cc. tel-

kens bij kleine hoeveelheden voor ieder öltruin gebruikt

heefl, heeft men meer dan voldoende om het suikergehalte

er geheel uit te verwijderen. De kaasstof is echter in w'ater

zoowel koud als warm niet geheel onoplosbaar, zoodat bij

eene herhaalde uittrekking met water de filtra nog in ge-

wigt verliezen. Dit laatste vocht bevat echter geen suiker

meer, zooals de ])roeven het hebben geleerd.

jV. 1 en 2 werden op deze wijze behandeld, weer ge-

droogd en bekoeld; de weging gaf

W. 1. 75.033 verlies 0.740

N'. 2. 71.730 ,, 0.730.

]\'a iiüg eens met 100 cc. wariu water te zijn behan-

deld, gedroogd en bekoeld, gaf de v\eging

N\ 1. 75.011 verlies 0.761

N'. 2. 7]. 711. „ 0.71(i.

Na nog eens dezelfde bewerking (e lirbb:'n (kien onder-

ïiiaii, kreeg ik:
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N'. 1. 75.ÜIIJ. verlies 0.771

N°. 2. 71.700 „ 0.700

Wanneer de (Irooging goed is geschied, i^ijn de waterige

oplossingen geheel kleurloos, waterhelder.

De waterige oplossing van de eerste uittrekkiug werd ver-

volgens na bekoeling tot 15' C. in een maatkolije juist tot

100 cc. gebragt, en vervolgens met het ptoefvocht van

MULDER het suikergehalte bepaald.

10 cc. van het proefvocht met 10 cc. water verdund, ver-

eischten

N\ 1. 5.25 en 5.30 waterige oplossing

N'. 2. 5.35 en 5.30 u ii

Bij 5 cc. van het proefvocht werd vervolgens gedaan

het water van de tweede uittrekking. 13ij de eerste koking

ontstond gcene reductie; maar bij voortgezet koken eeuig-

zins, doch zoo weinig, dat, nadat het water van de eerste

en tweede uittrekking, dus ongeveer 400 cc. waren toege-

voegd, de vloeistof nog sterk blaauw bleef. Deze reductie

is aan de caseine toe te schrijven, die bij voortgezet koken

het koperoxyde een weinig reduceert.

Het proefvocht, dat ik voor mijne proeven heb gebruikt,

was bereid in het begin van 1857. Toen ik in Januarij

1858 mijne proeven begon, was in de fiesch wel eenig ko-

peroxydule afgescheiden, weshalve het proefvocht in cene

schoone fiesch helder werd afgeschonken.

0.202 gr. zuivere drooge melksuiker werden afgewogen tot

100 cc. bij 15' gebragt, en als gemiddelde van drie over-

eenstemmende proeven bleek, dat 10 cc. proefvocht tot vol-

komen reductie noodig hadden 17,23 cc. suikeroplossing;

10 cc. proefvocht vertegenwoordigden dus 31.8 mgr. melk-

suiker, ledere maand is deze proef herhaald, en achter-

eenvolgens gevonden

:
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31.3 cc.

33.9 „

33.5 ,/

33.0 „

32.6 „

liet is flus uoodig, vau tijd tot tijd het koperoxyd-ge-

halte van het proefvocht te bepalen; dewijl, zooals uit

deze proeven blijkt, hoewel uiterst langzaam, toch eene re-

ductie plaats vindt.

Van deze ezelinnenmelk is ook eene cremometerbepaling

gedaan, die 3 volumen procenten aantoonde. De galacto-

meter wees in de oorspronkelijke melk op de gele af-

deeling 110 aan, en in de afgeroomde melk op de blaauwe

afdeeling 107.

Zooals van allé melksoorten heb ik ook vau deze melk

eene aschbepaling gedaan, door in een platinum kroesje 1

cc. melk, — na toevoeging vau een paar druppels azijnzuur,

hetwelk noodig is om de vliesvorming grootendeels te voor-

komen, en dus de uitdamping te bespoedigen,— op een wa-

terbad uit te dampen en vervolgeus wit te branden, hetgeen

zeer gemakkelijk gaat. De aschbepaling gaf ü.0355 gr.

De analyse van de ezelinnenmelk, die ik hier alleen als

een voorbeeld heb vermeld om de mate van uaauwkeurig-

heid der analyse aan te tooneu, heeft dus getoond, dat oj)

eene kan melk \oorkomen :

vetten 20.9 wigtjes

melksuiker 61.5 „

overige in water oplosbare zouten . ]~.ü
,/

in water onoplosbare stoften .... 15.3 ;,

auor^auische stoffen 3.5 //
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ANALYSEN VAN MELKSOORTEN UIT UE VEllSCUILLENÜK

1'llOVINCIËN VAN NEUEULAM).

Tot gemakkelijker overzigt heb ik de uitkumsteu iiiijiier

analysen in eene tabel vereenigJ, in welke label is opge-

geven :

1". De dag waarop het onderzoek is ingesteld.

3'^. De beschrijving vau de soort van melk, of die regt-

streeks uit de koe was gekregen dan wel reeds door ver-

schillende handen was gegaan. Terwijl in sommige steden

van ons Vaderland de veehouder zelf de melk aan de inge-

zetenen verkt)opt, zoo is daarentegen in de groote steden

meer de gewoonte, dat de veehouder de melk aan de iiielk-

slijters in de stad verkoopt tegen een bejiaaldeu prijs per

vat, hetzij gedurende het geheele jaar, hetzij vcrschilleud

voor de zomer- en wintermaanden. In eene afzonderlijke bij-

lage A, heb ik die bijzonderheden over voeding, tijd van

kalven, tijd van melken enz. voor de verschillende melk-

soorten opgegeven, die mij door de welwillendheid der pro-

vinciale en plaatselijke commissiën en der andere personen

bij de toezending der melk waren medegedeeld. Ik heb

reilt er vermeend, dat de kieschheid mij verbood de namen

(lor melkboeren of melkslijters, als ook van de gestichten

waaraan de melk \\as geleverd, hier ie vermelden.

3^. De hoeveelheid drooge vaste stof op eene kan melk;

de hoeveelheid die daarvan in aether oplosbaar was ; de hoe-

veelheid die in water oplosbaar, en in water onoplosbaar

was; en eindelijk het aschgehalte. Dewijl uit het in water

oplosbare hel. melksuikergehalte is bepaald, zoo is het in

water oplosbare gesplitst in melksuiker en in oplosbare slof-

h'ii, minus de melksuiker. Deze cijfers zijn — oj) weinige lui.
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die in de bijlage A zijn vermeld, — gevonden door de methode

die ik heb aangegeven. Doordien van de meeste melksoor-

ten ook het soortelijk gewigt is opgegeven, kan ieder, die

deze analysen wil vergelijken met vroegere die in procenten

zijn uitgedrukt, gemakkelijk de procentische zamenstelling

berekenen.

4". De verhouding waarin de melksuiker, de andere in

water oplosbare stoften, de onoplosbare stoffen en de asch

in het van vet bevrijde residu tot eikader staan. Deze cij-

fers zijn in de tabel opgenomen, om aan te toonen hoe wei-

nig waarde kan worden toegeschreven aan de bepaling van

de deugd van melk alleen door eene suikerbepaling, zooals

STHÜCKMAN, KEVEIL, CHEVALLIER Cn TER KUILE Zulks liebbeu

gedaau ; of door de bepaling van het kaasstofgehalte, zooals

onder anderen door lade en e. monier is gedaan. Het blijkt

toch, dat zoowel het suikergehalte als het in water onop-

losbare (de kaasstof voor het grootste gedeelte) variëren tus-

sclien 31 en 54 op 100 deelen van vet bevrijde vaste stof.

5°. De bepaling van het soortelijk gewigt van de melk,

zoowel roomhoudend als van room bevrijd, beiden bij 15° C.

door den dubbelen kegel.

6'. Dezelfde bepaling door den melkweger.

7". Dezelfde bepaling door den galactometer van che-

VALLIER.

8^ De bepaling van liet roomgehalte door den cremo-

meter.

9''. De prijs per kan waarvoor de melk werd verkocht,

waar ]nij zulks is opgegeven.

Daarenboven zijn al deze melksoorten door Dr. cosïer

]nikroskopisch onderzocht en met jodium tinctuur beproefd;

in geen der melken is eenige opzettelijke vervalsching door

vreemde stoffen gevonden. Bij de Amsterdamsche melksoorten

is ook op lood gezocht, doch daarvan niets gevonden.

Onder de groote steden in ons Vaderland mist uien in
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deze tabel de stad Rotterdam. Ik hel) het niet iioodig ge-

oordeeld, de melk uit deze stad te onderzoeken, dewijl zulks

reeds in 1855 op eene uitnemende wijze geschied is door

de openbare Gezondheidscommissie te Kotterdam *). Ik

moet echter hierbij opmerken, dat, wat het botergehalte aan-

gaat, de door mij aangegevene cijfers uiet met die welke

door de Eotterdamsche Commissie zijn gevonden, kunnen

worden vergeleken ; dewijl door haar het botergehalte bepaald

is door den lactobutyrometer van maechand, welke bepaling

steeds te hooge cijfers moet geven, doordien het niet moge-

lijk is op de door maechand aangegevene w'ijze de boter

aethervrij te verkrijgen. De bepalingen echter, door de Rot-

terdamsche Commissie gedaan, verliezen daardoor niet hare

waarde; dewijl de lactobutyrometer bij vergelijkende proeven,

zooals in Rotterdam is geschied, zeer goed kan worden ge-

bruikt.

De analysen, door den Heer c. v. ter kdile van Leid-

sehe melk gedaan, kunnen, wegens de vroeger aangevoerde

redenen, niet met de mijne worden vergeleken.

Welke is de zamenstelling van melk, zooals die van de

op stal gevoederde koe wordt verkregen ? is de eerste vraag,

die beantwoord moet worden, wanneer men weten wil of

eene melksoort, die men onderzoekt, al of niet met water is

verdund of afgeroomd. Ik herhaal hier hetgeen ik reeds

vroeger heb opgemerkt : dat tot de beoordeeling van melk

het meestal voldoende is, te bepalen de drooge vaste stof

en het botergehalte. Ik ben het daaromtrent geheel eens

met de Rotterdamsehe Commissie. In sommige tnijfelaehtige

*) Brief van de ojienbarc Gezontlhelilscommissie te Rotterdam aan

H.H. Burgemeester en Wethouderen, omtrent de vervalsching van Le-

vensniiddclen, mot l)ijs;!iand verslag van een onderzoek van Melk.
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gevallen is liet echter noodigj het melksuiker- of ka.is-

stofgehalte daarbij te bepalen.

Wat leeren onze analvsen over de zamenstelling van on-

vervalschte wintermeik hieromtrent ? Wij vinden

:

Vaste stoffen Eotergehalte
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viiiilt mcii fv iiH'l i!eu voel grooter gelialU^ aan vaste stol'

OU aan boter. Het spijt mij, dat niet alle inzenders even

goed het verzoek vau den Heer coster en mij hebben

begrepen : ik zoude anders in de gelegenheid zijn geweest,

om uit iedere stad de zamenstelling der melk in den oor-

spronkelijken toestand op te geven.

Het gemiddelde uit de te Rotterdam genomene proeven

heeft gegeven voor de vaste stof in een kilogr. melk 128 gr.

,

in mijne proeven is gevonden 116,} gr.; het gemiddelde te

Rotterdam voor het botergelialte is gevonden Si^ gr. per

kilogr. melk, in mijne proeven 28 gr. De liotterdamsche

Commissie meent voor Kotterdara iedere melk te moeten

afkeuren, als met water vervalscht, die minder dan 110

gr. vaste stof per kilogr. bevat, en als ontroomde melk te

moeten beschouwen, iedere melk, die minder dan -30 gr.

boter bevat. Met het eerste cijfer kan ik mij wel ver-

eenigeu, doch met het cijfer voor de boter niet ; doch de reden

voor deze afwijking ligt naar mijn oordeel alleen in de be-

palingswijze : de lactobutyrometer van iiaechand moet een

te hoog botergehalte aangeven.

Ik geloof, dat gedurende den winter men bij de keuring

van melk, indien de bepalingen op de door mij aangege-

vene wijze gedaan worden, geregtigd is iedere melk, als met

water vervalscht, af te keuren, indien de som der vaste

stoften in ecne kan melk minder bedraagt dan 110 gr..

Dit is iets minder dan door de llotterdamsche Commissie is

aangenomen, daar deze 110 gr. opeen kilogr. melk aanneemt,

of het soortelijk gewigt van onvervalschte melk op 1.031

stellende, 113.4 per kan. Het minimum voor het boterge-

halte gedurende den winter, durf ik niet hooger stellen dan

22 gr. per kan, eu zoude dus iedere melk als ontroomd

afkeuren, die niet i- van de vaste stoffen Sian boter bevatte.

D.at er wel melk gevonden wordt, die onvervalscht en niet

ontroomd, lagere uitkomsten geeft dan het door ons ge-



( 177 )

stelde miiiijiuim, bewijzen de N"*. 66, 77 cu 86, wat de

vaste stotTeii betreft, en de Nos. 66, G'J en 78, wat het

botergehalte aangaat. Ik geloof echter dat ieder inet mij

instennnen zal, dat onvervalschte melk, die, zoowel wat de

som harer vaste bestanddeelen als haar botergehalte betreft,

eene zeer arme melk blijkt te zijn, evenzeer moet worden

afgekenrd als eene niet water verdunde of ontroomde melk.

Ik onthoud mij van verdere gevolgtrekkingen, die ik uit

de label mijner analysen zon kunnen maken ; doch wil al-

leen aantoonen hoe vooral voor Amsterdam de groote nood-

zakelijkheid bestaat, dat de melk aan eene i^lrenge keuring

worde onderworpen, dewijl ik voor geeue stad van ons Va-

derland gevonden heb hetgeen voor Amsterdam waar is, dat

ouder den naam van melk verkocht wurdt eene vloeistotj

die meer water dan jnelk bevat. Maar daarenboven, welk

water wordt in Amsterdam ter vervalfching der melk ge-

bruikt? De cijfers tooneu het «alweder aan: in de geheele

tabel vindt men geene zoo liooge cijfers voor het aschge-

!ial(e op 100 deelen van vet beroofde vaste stof, als j<uist

in de met brak water vervalschte Amsterdamsche mclksoorten.

VRRfil,. T.H MEDED. iFD. NAIUURK. i)EEI< VIII. f2
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TAJ3EL I.

A'ASTE STOFFEN IN lOOÜ CC, ZONUÜK HET

OPLOSBARE IN AETHER.

Suortelijk gewïgt
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TABEL II.

HET OPLOSBARE IN AETHER VAN lOOü CC. MELK.

Crcmomctei-
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B IJ L A G E.

N°. 1. Melk van eene koe, die drie weken geleden ge-

kalfd had; op een stal op de Weesperzijde gevoederd met

hooi en lijnkoeken.' Bij het melken was de amanuensis van

het laboratorium tegenwoordig geweest.

N". 2. Melk van eene koe, die drie dagen te voren ge-

kalfd had; eveneens gevoederd, In den cremometer scheidde

zich reeds na een groot half uur eene dikke roomlaag af.

N". 3. Melk, door een slijter als onvervalschte melk ver-

kocht, tot voeding van een jong kind.

N°. 4 en 5. Melk van een boer aan de Diemerbrug, die

10 koeijen op stal heeft, en deze melk bij abonnement het

geheele jaar door voor 5 centen aan een slijter verkoopt,

die deze melk als zoodanig weder voor 7 centen aan de in-

gezetenen verkoopt, en met water verdund voor 5 centen.

N". fi en 7. Melk van een boer te Duivendrecht, van

2 verschillende stallen.

N°. 8— 17. Al deze melken worden aan groote inrig-

tingen hier te Amsterdam bij aanbesteding geleverd; ik ben

ze verschuldigd aan de welwillendheid van de II.II. b. a. van

DOOEN, KÜLLER en 3. T. PHILIPS,

N°. 8 is melk, geleverd aan een liefdadigheidsgesticht,

alwaar in 1857 7305 kannen, tegen 5 a 6 centen per kan,

is verbruikt.

T^°. O is melk, geleverd aan eene landsinrigting, bij aan-

besteding tegen 6 centen de kan. In 1S57 waren 5504!

kannen gebruikt.

N". 10. Eveneens. Het verbruik in 1857 was geweest

6825 kannen.

N°. 11. Melk, geleverd aan een liefdadigheidsgesticht tegen

1',17 cent de kan; jaarlijksch verbruik 2G,520 kan. Deze

I
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melk komt \nn ccii stal uabij Ouderkerk, alwaar het vee

met hüui en lijnkoeken wordt gevoed.

N". 12. Melk, door eeu slijter geleverd aan een liefdadig-

heidsgesticht, zonder aanbesteding.

N". 13. Melk, bij aanbesteding tegen 4 cents de kan ge-

leverd aan een liefdadigheidsgesticht, •waarin jaarlijks 20,280

kan wordt verbruikt. Die melk komt van een stal te Die-

mermeer, waar de koeijen met hooi, lijnkoeken en brouwsel

worden gevoed.

N°. 14 wordt geleverd aan de bakkerij van een lief-

dadigheidsgesticlit tegen 5,08 cents de kan. In die bakkerij

was in het jaar 1857 verbruikt 24,781 kannen. De melk

komt van een stal te Sloten, alwaar de beesten gevoed wor-

den met hooi en lijnkoeken.

N". 15 en 16 worden aan eene stedelijke inrigting ge-

leverd ; de eerste van een stal te Sloten, de laatste van een

stal te Nicuwer-Amstel. Het verbruik bedraagt jaarlijks

176,280 kan; de prijs des zomers is 4 centen en des win-

ters 4j- cent de kan.

N°. 18— 21. Deze melk wordt door boeren over het IJ

aangebragl, die er de stad mede rondloopen.

N°. 19 en 21 zijn zoogenaamde koude melken, N°. 18

en 20 warme melken.

N°. 22, 23 en 24 zijn van denzelfden boer als N°. 1

en 2. N. 22 warme melk, en N°. 23 en 24 koude. De
boer deelde mij mede, dat deze melk verkregen wordt door

vermenging van 8 kannen melk met 5 kannen water. De
beesten gaven in Tebruarij 2 ii 3 kannen melk per hoofd,

zoowel 's avonds als 's morgens.

N°. 25—32 zijn in verschillende melkkelders gehaald.

N°. 31 is de melk, waarover op pag. 159 is gesproken,

en waaraan room was toegevoegd.

N". 33 en 34. Deze melk is van een boer, die daarvaa

boter maakt; volgens opgave zou N". 33 van 20 koeijen.
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eu N'. 34 van 12 koeijen ziju. Het zoude mij echter zeer

verwonderen, indien N". 33 niet reeds gedeeltelijk ontroomd

was, dewijl, op het .vetgehalte na, deze melk geheel niet

N'. 34 overeenkomt.

N°. 35—38. Deze melksoorten zijn mij geworden door

de vriendelijkheid van den Heer Dr. lübach, die in zijne

missive meldt, dat de melk van vier verschillende debitan-

ten te Jlaarlem is, zonder verdere bijzonderheden.

N°. 39—43 heb ik door de vriendelijke bezorging van

Dr. Levoie gekregen.

N°. 44—48 heb ik aan de welwillende zorg van de

Provinciale Geneeskundige Commissie van Zuid-Holland te

danken. N°. 44 is melk van eene koe, die 4 malen ge-

kalfd heeft; het laatst den 17 '•e" Januarij 1858; de voe-

ding van dat dier bestond uit hooi, lijnkoeken en worte-

len. De prijs van 45—4S is opgegeven zooals die op dat

oogenblik was; bij gebrek stijgt zij soms tot het dubbele.

N". 49—53. Deze melksoorten heb ik te danken aan

de te Delft gevestigde Plaatselijke Commissie van Genees-

kundig Toevoorzigt. Zij zijn van 5 verschillende melkver-

koopers. In Delft schijnt de boer ook slijter te zijn. In de

begeleidende missive wordt vermeld, dat in Delft de melk

bij de kop wordt verkocht, waarvoor men van November

tot Mei 3 centen, en van Mei tot November 2J- cents be-

taalt. De stalvoedering wordt opgegeven : hooi, koek en

spoeling.

N". 54—59. De Plaatselijke Commissie van Geneeskun-

kundig Toevoorzigt te Gouda, aan wier welwillendheid ik

deze melken verschuldigd ben, meldt in hare missive, dat

de melkboeren aldaar tevens slijters zijn. De voeding bij

N'. 54 was enkel gras, bij 55 enkel hooi, bij 56 hooi

en spoeling uit de branderij, bij 57 en 58 hooi en gras,

en bij 59 gras.

N". 60—65. Deze melkeu heb ik, even als die uit Delft
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t'ii Ciiiiidn, (liiiir tiissfhfiikoiiist. van dr rroviiiciale (Jommissic

iii /,iLid-lIoll:iii(l, ontvangen Viin de Plaalsclijke Cuniniissie

f o WtH'idon. I)c melk ^vas echter hij de aankomst een wei-

nig YAiur, zoodat de bepalingen )net die mate van naauw-

keuriglieid hebben als bij de nielksoortcn, welke genoeg-

zaam vcrsch zijn aangekomen; daaraan is het ook toe te

schrijven, dat sommige bepalingen niet geschied zijn. De

voeding bij 60 en 61 was hooi en lijnkoeken.

K". CO— 68. Deze melksoorten heb ik te danken aan de

bereidvaardigheid der te Dordrecht gevestigde Provinciale

Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in

Zuid-Holland. K». 66 is te Papendrecht, en N". 67 te

Dubbeldam gemolken.

N". 69— 73. Deze melken zijn mij welwillend toegezon-

den door Dr. Gunning. N'. 69 was een mengsel van melk

van 8 koeijen op een stal buiten de Wcerdbarrière, 's mor-

gens gemolken. De voedering was hooi, aardappelschillen, draf

en lijnkoeken. N°. 70 eveneens, maar van 7 koeijen op een

stal buiten de Tolstcegbarrière. Het voedsel was hooi, lijn-

koeken en wortelen. N°. 71 was gehaald in een komenijs-

winkcl. N". 73 en 73 wnren op straat gekocht.

N". 74'—89 zijn de eerste analysen, die ik heb verrigt.

/lij zijn allo op do oude wijze met sidphas barytae in Jiet w (ik

gesteld, terwijl er ook geen melksuiker-bepalingen zijn gedaan.

Al deze melksoorten heb ik te clanken aan de welwillende

bemoeijintjcn van de Provinciale Commissie in' Gelderland.

N". 74 is melk, zooals die 's middags om 12 uur uit

cene koe is gemolken, die enkel gevoederd wordt met hooi

en knolrapen. N". 75 is melk van denzelfden boer, zoo-

als die aan de ingezetenen tegen 8 cents de kan wordt

verkocht.

N". 76 is melk van cene koe te Zoelen, bij Tiel, 's mor-

gens ten 7 uur gemolken. Voedsel: knolrapen, gesneden stiuo

met paardenboonenmeel.
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N". 77. Melk van cwie koe te 'l'iel, gcinulken 's mor-

gens ten 8 ure. Voedsel niets dan liooi.

N°. 78 is 's morgens ten C ure gemolken van 4 koeijen

op een stal door elkander, v\elke gevoed worden per dag

te zaraen met 3 Ned. ÏÈ raapkoekcn, 6 Ned. fO roggen-

brood, S Ned. fö zemelen en grind van tarwe, 12 Ned.

kop kleine aardappelen, 13 stuks mangelwortels, verder hooi

en stroo.

N°. 79 is de melk van 4 melkverkoopers door elkander

gemengd.

N°. 80 is melk zooals die van de koe komt, en N°. 81

dezelfde melk zooals die verkocht ivordt, gemolken 's mor-

gens ten 7 ure onder AVarnsveld. De voeding was hooi,

stroo, knolgroen en een warm sop, bereid uit aan stukken

gesneden knollen en aardappelen, zamengekookt en vermengd

met raapkoekennat.

N°. 82 is melk zooals die van de koe komt, en N°. 83

zooals die verkocht wordt ;
gemolken 's morgens ten 7 ure

te Zutphen. De voeding was ruim hooi, weinig stroo, kort

gestooten mangelwortels of knolrapen met raapkoekennat.

N°. 84. Melk regtstreeks uit de koe gemolken 's mid-

dags te twaalf ure. De tijd van melken is 's morgens ten

6 ure, 's middags ten 1 2 ure en 's avonds ten G ure. De

koe had vóór vijf weken gekalfd. Het voedsel was liooi,

knollen en een weinig lijnkoeken als hoofdvoedsel ; terwijl

nog als bijvoegsel wordt gegeven : afval uit de keuken, als

aardappelschillen, koolbladen enz. Opmerkelijk was het, dat

de melk in den cremoraeter zich niet scheiden wilde; het-

zelfde verschijnsel had jilaats in N'. 88.

N°. 8.5. Melk regtstreeks uit de koe, gemolken 's avonds

ten 8 ure bij een andereu melkboer. De tijd van melken

is 's morgens ten 15^, 's middags om 1 en 's avonds ten

8 ure. De koe had vóór vier weken gekalfd. Het voedsel

bestaat uit hooi, wortelen, knollen, een halven raapkoek per
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dns;, aardappelschillen on andcv keukenafval, en so]) nif

een stoombrandewijnstokerij uit aardapj)elen.

N°. 86. Melk regtstreeks uit de koe, gemolken 's mor-

gens ten 7 ure. De tijd van melken is 's morgens ten 7

ure, 's middags ten 1 2 ure en 's avonds ten 6 ure De koe

had in liet laatst van November gekalfd. Het voedsel be-

staat uit heel hooigras, haver en haverstroo, een halven

raapkoek en mangehvortels.

N". 90— 94 heb ik te danken aan de welwillendheid

van Dr. Ji. .7. godefroi, die tevens meldde dat te 's Iler-

togenbosch geen bepaalde melkslijlers zijn, maar dat door

de hoveniers, die een zeker aantal koeijcn op stal hebben,

de melk aan de huizen wordt rondgebragt. Bij N°. 90 was

het voedsel : spoeling, briestel (het overgeblevene van het

brouwsel van bier), ongekookte aardappelschillen en raapkoek.

Bij N°. 91 spoeling, briestel en ongekookte aardappelschil-

len; bij 92 spoeling en briestel; bij 93 spoeling, briestel

en gekookte aardappelschillen, en bij 94 spoeling, briestel

en ongekookte aardappelschillen.

N°. 9.5— 97 ben ik verschuldigd aan de goedheid van

de Provinciale Commissie in Limburg. N°. 95 is melk van

een landbouwer in het gehucht Heugen, een half uur van

Maastricht; N°. 96 van eene melkboerin in Maastricht, die

koeijen houdt en tevens slijtster is; en N°. 97 van iemand

die geene koeijen heeft, maar alleen slijter is.

N". 98— 1 1.3 heb ik te danken aan de welwillendheid

van de Provinciale Commissie in Friesland, die daarbij eeue

uitvoerige opgave mededeelt, terwijl door haar op de plaats

zelve de densiteit op den lactodensiraeter werd bepaald.

De analyse van 109 is gi-ootendecls verongelukt.

A. Melk zooals die regtstreeks uit de koe gemolken is.

Van den veehouder B.

Het vee staat op stal en geniet liooivocdering.

N°. 98. Van eene der koeijen die de meeste melk geven.
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Avondmelk. Zij tcekeiit op den lactodensimeter 14 ^

bij 19J-" C.

N°. 99. ilorgenmelk van dezelfde koe, léj bij 20° C.

N°. 100. Van ceue koe, die geacht wordt de beste melk

te geven.

Avondmelk 15 bij 18 J" C.

N°. 101. Morgenmelk van dezelfde koe, 15| bij 20° C.

B. Melk zooals de veehouder ze aan den melkslijter

of melktapper aflevert.

N°. 102. Van den veehouder B. De melk van meerdere

beesten gemengd zooals ze aan den melktapper wordt ge-

leverd.

Avondmelk 14 f bij 181.° C.

N°. 103. Morgenmelk als boven 14i bij 201° C.

N°, 104. Van den veehouder BS. Van de opbrengst van

verschillende koeijen gemengd, zooals zij wordt afgeleverd

aan den melktapper.

Avondmelk 15^ bij 17' C.

N°. 105. Morgenmelk als boven van denzelfden, léj- bij

20^° C.

C Melk zooals zij door den slijter of melktapper aan

de ingezetenen verkocht wordt.

N°. 106. Van Vr. T. Die ontvangt de melk van den

veehouder, hierboven bij B 102 en 103 bedoeld.

Avondmelk 14 bij 21J-° C.

N°. 107. Morgenmelk van dezelfde, 15J^ bij 18° C.

N°. 108. Van Vr. W. Die ontvangt de melk van den

veehouder, hierboven bij 104 en 105 genoemd.

Avondmelk 15 bij 24° C.

N°. 109. Morgenmelk van dezelfde, 13J bij 24° C.

N°. 110. Van den melktapper Br., die zijne melk van

een andereu veehouder ontvangt.

Avondmelk 13|- bij 25° C.

N°. 111. Morgenmelk van denzelfden 14| bij 27° C.
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N". 112. Van ilcii inclktai)pcr K., insgelijks van ecu

anileven veehouder de melk ontvangende.

Arondmellc li\ bij 21° C.

N". J13. Morgemmlk van denzelfden, 15 J bij ÜO" C'.

N". 114— 11 f) beu ik aan de Provinciale Commissie

van Overijssel verschuldigd. Doordien zij echter bij de aan-

komst eenigzins zuur ^va^en, is geene suikerbepaling gc-

ila<nn kunnen worden. Zij waren alle 's avonds gekocht.

N°. 117— llï>, door do welwillendheid van den lieer

li. MEYLiNK gekregen, waren ook bij de aankomst zuur.

De Heer meylink meldt, dat te Deventer melkslijters zeer

Mcinig gevonden worden; de melk wordt gewoonlijk aan

de huizen rondgebragt door zoogcnoemdc wortelboeren, die

in de stad wonen, en in huis cenige beesten op stal heb-

ben CU een stuk land buiten de stad bebouwen. N°. 117

en 118 zijn van denzelfden boer ; de eerste gemolken 's mor-

gens om 5 ure, de laatste 's middags om 4 ure ; de beesten

worden met hooi, raangelwortels en raapkocken gevoed. N°. 119

is van een slijter ; 's middags gemolken ; voeder onbekend.

K°. 120— 126. De Provinciale Commissie van Gronin-

gen meldt bij hare toezending, dat deze melksoorten alle

's avonds zijn gemolken, en dat de voeding had bestaan in

lijnkoeken, hooi en schillen van aardappelen.

N°. 127— 129. Deze melksoorten ben ik verschuldigd aan

Dr. coHEN te Assen. N°. 127 en N°. 12S, 'savonds gemolken,

zijn hoofdzakelijk bestemd tot verkoop, eu N°. 129, eveneens

'savonds gemolken, is bestemd tot verkoop en tot boter maken.

N°. 130—132. Deze melksoorten zijn mij geworden door

de goedheid van den Heer HorsTEüE ckul en zijn alle

's morgens gemolken.

N". 183 eu 131 ben ik verschuldigd aan de welwil-

lendheid van den Heer a. iokker. Beiden waren 's middags

gemolken. De prijs van N". 131 is 4 centen de pint. Het

voedsel hoofdzakelijk hooi.
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VI.

OXTLEDINO VAN HET LICIIT HEK POSITIEVE PLIUM EN V.\N

DEN NEGATIEVEN DllAAD IN DEN DAUP VAN FLUOR-SILICIUM

ENZ., EN BEPALING DER STEEPEN EN JIAXIMA, DIE DOOll

EENIGE ALKALI-METALEN IN HET SPECÏRl'M DER ELECTRI-

SCllE VONK WORDEN VOORTCEBRACT.

1. Naannale ik mij langer bezig houd met de ontleding

van het electriseh licht, ivaarover ik de eer heb der Aka-

demie een zesde stukje aan te bieden, des te duidelijker

wordt mi] het hemelsbreed verschil, dat er bestaat tusschen

de t«'ee wijzen van overgang der electriciteit uf als vonk

bij den gewonen dnik van den dampkring, of als pluim-

licht door eene verdunde atmospheer. De eerste brengt de

kleinste deeltjes der middenstof en van de polen in een

toestand van gloeijing, terwijl de tneede, geheel anders, de om-

gevende middenstof tot een eigenaardig lichten brengt, waar-

voor wij alleen ecu gelijksoortig verschijnsel in de zoogenaamde

phosphorescentie of fluorescentie kunnen aanwijzen. De elec-

trische vonk neemt alles in zich op wat maar voor gloeijing

vatbaar schijnt en drijft daarmede haar spel; de electriciteit

echter, die met het glorende licht in eene verdunde atmo-

spheer overgaat, kiest zich onder de omgevende gazsoortcn

die enkele, welke haar het bcsic voegen, ru maakt er zich
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meester van (om eeu stofl'clijkeu term (e bezigen) om haren

overgang van pool tot pool te bewerkstelligen, en brengt

ze daarbij — waarseliijnlijk ten gevolge eener eenvoudige phy-

sische werking — in eenen toestand van pliosphoresceutie.

üie andere gazsoorten, welke niet geschikt zijn ter geleiding,

schijnt zij bepaald van de geleidende uit te stooten en zoo-

wel de eene als de andere in meer of minder dikke lagen

te scheiden; zelfs schijnt zij nog te letten op de chemische

natuur der gazsoorten, in dezen zin : dat van twee gaz-

soorten, die beiden kunnen lichten, bij hare gelijktijdige

aanwezigheid, de eene bij voorkeur in de positieve pluim

en de andere om de negatieve pool wordt opgehoopt.

De proeven, die ik in het eerste gedeelte van dit stukje

ditmaal te beschrijven heb, vertrouw ik, zullen voldoende

worden bevonden om het gezegde nader toe te lichten, en

derhalve wil ik terstond tot hare mededeeling overgaan.

Sints mijn laatste berigt hield ik mij van tijd tot tijd we-

der met het onderzoek van het electrisch spectrum bezig.

Voornamelijk en in de eerste plaats stelde ik mij ten doel,

om nog eeuig ander gaz op te sporen, dat, even als damp-

kringslucht en koolzuur, zijne eigenaardige maxima iu het

spectrum van het pluimlicht gaf, die ik dan verschillend

en anders gelegen dan die der genoemde gazsoorten hoopte

te vinden.

Hoewel nu mijn pogen geheel vruchteloos bleef, geloof

ik toch de beschrijving dier negatieve resultaten niet van

alle belang ontbloot, in zoo verre zij ons een ruimeren blik

veroorloven op de voorwaarden, waaraan de gazsoorten vol-

doen moeten om te kunnen lichten ; en ik geloof ze nieuw

genoeg, om eene wijle de belangstelling der Akademie daar-

voor te vragen *).

*) liet kun hier nog wel der vermelding ivaard zijn, Tioc men op
ecnc eenvoudige wijze kan aaiitoonen, dut liet vournamelijk van de
qianning afliangt, of de elcctrioileit als \onk dan wel als jduiniliilit
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In (Ie eerste plaats heb ik in den beschreven cilinder

van den lieer buddingh chloorgaz laten binnenstroomen,

dat zoo zuiver mogelijk was bereid en van zoutzuur bevrijd

en dat, met behulp van chloretum calcii, zoo goed moge-

lijk gedroogd in den cilinder kwam. Na eene genoegzame

verdunning door uitporapen, verkreeg ik met iiHiiMK-OiirFS

toestel werkelijk het verlangde pluiralicht. Maar vooraf reeds

was het na te gaan, dat ons verdunde chloorgaz onmogelijk,

volkomen vrij van dampkringslucht en evenmin volkomeu

droog kon zijn. De pluim was ecliter niet rosachtig rood,

als in dampkringslucht, maar blaamoaddiy violet, even als

het licht van den negatieven draad; en bij langzaam bin-

nenkomen van dampkringslucht ging deze pluim in het be-

kende rosachtig roode over, te beginnen met haar uiteinde,

dat tegen de positieve pool rustte. Stratiücatie der pluim

koude ik niet met zekerheid ontdekken. De ontleding van

het licht der pluim veroorzaakte mij eene groote teleurstel-

ling. Ik vond namelijk daarin de drie bekende maxima der

negatieve pool iu dampkringslucht met de groote onder-

linge afstanden vrij sterk weder, terwijl de maxima van

het stelsel (y) met kleinere afstanden der dampkringslucht

en de roode en oranje banden, veel zwakker waren dan in

gewone lucht. In plaats dus van nieuwe maxima, die ik aan

chloorgaz had kunnen toeschrijven, bevond ik dat het licht,

hetwelk karakteristiek was voor den negatieven draad, door

de aanwezigheid van het chloorgaz nu ook in grooter hoe-

veelheid in de pluim werd geboren ; dat dus door het chloor

in de pluim naar alle waarschijnlijkheid eene ophooping

overgaat. Bij kleinen afstand der pooldraden namelijk en eene betrek-

kelijk zeer matige verdunning van liet omgevende gaz, gaat de clec-

triciteit, wanneer men den geïnduceerden stroom niet naar de methode

van GROVE condenseert, als yduimlicht over; maar wanneer men dan

den gcleiddraad ergens afbreekt, eer bij de ijolcn bereikt, zoodat de

electrieiteit daar als vonk moet overspringen, dan zag ik dikwijls ook het

pluimlicbt in hct-vcrdundc gaz weder in ccnc eigenlijke vonk overgaan.
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werd vuüi'lgciuMgt v:ni dat uaz, hutwclk zich oiulcr gewone

omstaiKliglietlcii, in dampkriiigsluchi, Ijijzüiider aan de ne-

gatieve pool oplioopt. Mijn ambtgenoot cov toonde mij

aan, dat hier wel aan geenc andere chemische werking kon

worilen gedacht, dan zulk oeue, waarbij door het chloorgaz

de zuurstof uit den aanwezigen waterdamp vrij \verd ge-

maakt ; en ik meen alzoo hieruit te mogen aHeidcn : dat in

de pluim vrije zuurstof werd afgescheiden, dat de raaxiina

van het stelsel (x) met groote onderlinge afstanden het pro-

duct zijn van zuurstof, en dat de zuurstof uit gewone ver-

dunde dampkringslucht zich bij voorkeur oplioopt aan de

negatieve pool van den geïnduceerdeu stroom. De gevolg-

trekkingen, die zich hieruit verder mogten laten alleideii,

zal ik straks behandelen.

3. Voor eenige dagen ontving ik, door lusschenkomst

van den Heer kipp, op nieuw vier met zeer veel zorg be-

werkte buizen van den Heer ceissleu te Bonn. Mijne ver-

wachting van deze buizen was zeer hoog gespannen; spoe-

dig was ik tot het onderzoek van het spectrum gereed, en

ik ving het weder aan met de hoop, om eenig nieuw gaz te

vinden, dat op zich zelf kon lichten even als koolzuur of

dampkringslucht. De eerste buis bevatte, volgeus de bijge-

geven opgave, damp van terpentijnolie; de pluim was wit-

achtig-groen en de negatieve draad blaauwachtig-violet; de

pluim gaf de bekende maxima van koolzuur zeer goed; de

negatieve draad gaf dezelfde maxima, doch minder duidelijk,

zooals ik dit reeds van vlugge oliën gewoon was; op dezen

negatieven draad was tevens de sodiumstreep waar te ne-

men. Deze buis leerde alzoo niets nieuws; maar hieruit kon

wcêr blijken, dat zelfs de doelmatige methode van geiss-

LEii *) gecne buis zuiver genoeg van damijktingslucht kan

*) Zie de nadere beschrijving dezer mctliode: iv. m. r. meijëu, L'cy-

'ni-hlunrjcn ühcr das gcschkhlele IJcht Bcrlin, 1858.
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geven; de buis had bevat, uf zij bevatte nog, teriientijudainp

en dampkiingslucht, en door oxydatie was hierail koolzuur

ontstaan.

3. De tweede buis bevatte zwavelzuur. De pluiin liieriu

was zeer schoon gestratiflëerd in vrij grove lagen, hetgeen

uog daarenboven een bijzonderen indruk maakte door den

eigeuaardigen vorm, waarin de buis gebogen was. Maar,

wat betreft het wezenlijke waarop het mij hier aankwam,

het licht der pluim was rosachtig rood, en dat vau den

negatieven draad blaauwachtig-violet, even als in dampkrings-

lucht. De ontleding met het prisma gaf de strepen der stel-

sels {x) en (j/) van dampkringslucht ; alzoo lichtte ook de

damp van zwavelzuur niet, maar wel was zij gunstig voor

de ontwikkeling der stratificatie, waarschijnlijk omdat zij als

eene vreemde stof door de lichtende verbreid lag.

4. De derde buis bevatte chloridum stanni, eene stof,

die bijzonder wordt geroemd, om haar vermogen om de lagen

ta toonen. Het licht in deze buis viel mij bijzonder tegen

;

want het was Haauw en zwak, maar overigens was het goed

gestratiflëerd. De kleur vau pluim en negatief licht was

blaauwachtig ; de negatieve draad scheen bij den eersten op-

slag als geheel in gloed en met eene eerste vuurroode laag

bedekt; de ontleding gaf in de jiluim duidelijk eenige lucht-

strepen te erkennen, en op den negatieven draad vrij helder

eene scherpe roode streep op 49°36',2, en eene andere

scherpe groene op 51'34',3, waarvan de eerste de bekende

waterstreep is en ten deele de verklaring schijnt te geven

van den vuurrooden gloed, waarmede deze negatieve di-aad

omgeven was; terwijl de andere, op 51°34',o, de tweede wa-

terstreep scheen te zijn, waarover ik in mijn vorig stukje

(art. H) broeder heb gehandeld. Het vuurroode licht kan

overigens zeer wel worden toegeschreven aan een gemakke-

lijker gloeijen van den negatieven draad bij de sterkere ver-

dunning van den omgevendcn atmosplicer,. welke ook het

TÜESL, EN JIEDED. AID. MAIL'URK. DEEL VIII. 13
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zwakke en flaauvvt; licht schijnt uaii te kondigen ; daar hut

eene bekende waarheid is, dat de draad des te sterker gloeit,

uaarmate hot omgevende gaz ijler is. Uit dit onderzoek be-

sluit ik, dat ook chloridum stanni ongeschikt is om te lich-

ten, al ware het alleen slechts daarom, dat het geschikt is

om de lagen te vormen.

5. De vierde buis, de schoonste van allen, bevatte fluor

silicium; het pluinilicht was zeer helder groenachtig-wit, en

het licht van den negatieven draad blaauwaohtig. Het spec-

trum gaf echter niets anders dan de maxima van koolzuur,

die ik in mijn vorig stukje naauwkeurig heb bepaald, en

daarbij ook (b:ie even zulke flaauwe tusschen-strepen tussclien

het eerste en tweede maximum*); de waterstreep op 49'34'

ontbrak evenmin, maar kon, zooals vroeger, ook hier met

een nog minder breekbaar maximum van koolzuur zamen-

valleu. — Het licht in deze buis was derhalve geheel on-

afhankelijk van het aanwezen van iluor silicium, en kon

voldoende verklaard worden uit de bekende gloring van

koolzuur. Mijn ambtgenoot cop gaf mij spoedig de verkla-

ring van deze uitkomst, door op te merken, dat, bijaldien

het tluor calcium, dat bij de bereiding gebezigd was, niet

volkomen vrij van koolzure kalk kon worden geacht, al ter-

stond bij de inwerking van het zwavelzuur, koolzuur onder

de eerste producten der ontleding moest optreden. Het ge-

brek aan stratificatie in het licht, dat wel is waar voor een

groot deel nog uit den cigenaardigen vorm der buis kan ont-

staan, doet mij daarenboven vennoeden, dat het gehalte aan

fluor silicium in deze buis zeer gering is. Het licht is hier

stellig oenig eii alleen het karakteristieke licht van kool-

zuur en geheel onafhankelijk van de aanwezigheid van fluor

silicium, daargelaten nog voor het oogenblik of fiuor silicium

invloed op de stratificatie kan hebben. Met deze uitkomst

*) Vtrslniiai m Medcrlcelimjcn, Deel VIII, p. 40.
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is dan ook voorshands weder al niijue hoop verdwenen op

de ontdekking van eeu ander lichtend gaz dan de reeds be-

kende. De voldoening blijft mij uu over, van het licht iu

deze buizen tot zijnen waren oorsprong te hebben terugge-

bragt; maar daar tegenover staat dan ook het negatieve re-

sultaat, waardoor ik voor alsnog alleen voor verdund koolzuur

en voor darapkringslucht het verlangde karakteristieke licht

kan aanwijzen.

6. In liet oog der Akademie zal men voorzeker geene

verontschuldiging behoeven voor eenige poging, hoe gebrek-

kig ook, om den ouderlingen band tusschen gelijksoortige

verschijnselen op te sporen. Hoe gering daarom ook het

aantal gazsoorten moge zijn, waaromtrent ik tot nog toe

heb kunnen uitmaken, dat zij in den verdunden toestand

lichten of gloren ouder den invloed eener electrische stroo-

raing, toch Mxnsch ik hier eene enkele opmerkiug aan toe

te voegen, die welligt ons tot de verklaring van het ver-

schijnsel kan helpen en ons op het veld der ervaring verder

leiden, en waarmede ik toch het verwijt nog hoop te ont-

gaan, van te ver van de ervaring af te dwalen en mij in

theoretische bespiegelingen 'te verdiepen, en alzoo den weg,

dien ik mij in deze mededeelingen had afgebakcud, te ver-

laten.

Men denke zich eeu tal van stofdeeltjes, die in alle rig-

tingen op gelijke afstanden van en rondom elkander zijn

gelegen, en die, te beginnen met een willekeurig gekozen,

door eene- of andere oorzaak achtereenvolgend even zoo vele

centra worden, waarvan licht-trillingen worden uitgezonden.

Wij nemen tevens aan dat de eerste oorzaak, welke die

trülingen opwekt, hetzij dan de electrische strooming, hetzij

eene of andere mechanische werking, zich met eene gelijk-

matige snelheid V door de gansche massa voortplant en.

dus van dat gekozen deeltje te beginnen, zich overal groo-

ter en grooter wordende bolvormige schalen doet gevoelen,.
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en (Ic deeltjes aclitercenvolgend in trilling brengt, om ze

na 10 of 20 en misschien 100 trillingen ueAr in rust te

laten. Even als elke werking die van een middelpunt ui(-

gaat en even als de intensiteit van het licht zelf, kan ook

die oorzaak van trilling afnemen in dezelfde reden waarin

de vierkanten der afstanden tot het punt waarvan zij uit-

ging toenemen. De snelheid v."in het licht noemen wij v

en de lengte van undulatie l.

Dan laat zich tusschen de eigene trilling van eenig deel-

ijc en de trilling, die daarheen van de reeds vroeger ge-

trolfeneu wordt voortgeleid, zeer wel eene interferentie den-

ken, die tot verklaring der maxima en minima in ons sjiec-

truni kan leiden. De wijze waarop die interferentie tot

stand komt, wil ik nader in een lineairen vorni, dat is

voor deeltjes die op ééne regte lijn gelegen zijn, ontwikke-

len, waarbij dan het gezegde in gedachte eigenlijk op op-

volgende kogel-schalen, rondom ons eerst getroffen deeltje

beschreven, zal moeten worden overgedragen. Zij is voor mij

ontstaan uit eene wijziging van Weede's absorptie-theorie.

a h c d e f g h ik
~

1 I i ^1 j i \ i 1 i~

Laten a tot h eenige van die licht-centra voorstellen iii

eene regte lijn achter elkander gelegen ; wanneer dan a het

eerst in trilling wordt gebragt, dan zullen zich van daar

uitgaande èn de opgewekte licht-trillingen èn de oorzaak

dier trillingen respectievelijk met hunne snelheden v en V
naarZ; voortplanten. De afstand der deeltjes onderling noe-

men wij JI en de tijd gerekend van het oogenblik waarop

a begon te trillen i. Dan zal de afwijking van zijne plaat.«

van rust voor het dcellje h ten gevolge der uit o voor(ge-

planle (rilling steeds kuinien worden voorgesteld door

2 TT
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eu die teu gevolge der in li zelf opgewekte trilling — oiii-

M
dat deze den tijd - later begon — door

3 TT / vM
y = k'Cos. -:^\vt ~

waarin wij A en A' aan elkander gelijk willen stellen^ daal-

de intensiteit der voortgeleide trilling en die der eerste oor-

zaak waardoor zij werd opgewekt, te rekenen van a in de-

zelfde mate afiiemen.

Voor het n'^'^ deeltje zullen evenzoo de afwijkingen ten

gevolge der uit a voortgeplante trilling en ten gevolge der

in dat deeltje zelf opgewekte trilling kunnen worden voor-

gesteld door:

Zn
X = A Cof. Y' (p * — " ™)

2 71 1 'nvM
en ?/ = A Cof. -— \vt —— -

tussclicn deze twee bestaat een verschil in phasc van

nM , „ ,

,

V nvM — J2 V M
of

hetgeen wij, aannemende dat o zeer groot is teu aanzien

n V M
van V, eenvoudigheidshalve door "."rr willen \'oorstellen.

A V

Wanneer dit verschil in phase gelijk wordt aan i, dan zal

immers in dit n<l« punt de eigene trilling, zoo lang er nog

voortgeleide trillingen uit a aankomen, door deze aanko-

mende worden opgeheven. En evenzoo zal de trilling van

het n -f 1^"= deeltje worden opgeheven door de voortgeplante
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uit liet 2^", ilic \uM hc:t ;/ -|" ~'''^ ^^"'J^' ^'"^ aldaar aaiiko-

Dioiule uit hot 3'''' enz. En deuken wij ons uu het ge-

heele tal van trillende deeltjes, een molecule bijv., een eou-

gloiucraat van deeltjes, misscliien jjsst;^, misschien j^tj,

van een kubiek millim. te zamen innemende en op dezelfde

«ijze in trilling gebragt: dan zal in het licht dat van die

gczamentlijke deeltjes uitgaat, de trilling van de golflengte

). een minimum van intensiteit bezitten, daar zij alleen de

resultante is — om bij onze voorstelling van de i« c'óne

enkele rigting gelegen deeltjes te blijven — van de tril-

lingen der n eerste deeltjes.

iUfi— 1)bM
' Evenzoo zal voor eene lengte van undulatie X

,
= — —

de eigene (rilling van het n — 1^'" deeltje vernietigd wor-

den door de voortgeplante, die aldaar van het l*'*^ aankomt.

2 (h — 2) « M
Voor A, =- —

, zal de eigene trilling van het

n — 2<''2 deeltje worden opgeheven door de voortgeplante

van het !*'<= enz. En bijgevolg zullen in het resulterende

licht al die undulaties, te beginnen van de minst breek-

bare, ontbroken, wier lengten zijn

2n»M 3(n—1)»M _2(n—2)uM 2(n—3)pM
*— y ''^>=

V ' '"" V '^^ V
*^

terwijl die undulaties, wier lengten midden lusschen deze

zijn gelden, en die evenzoo met een gelijk verschil ——

—

zullen afdalen met de grootste intensiteit daarin zullen voor-

komen.

Onze proeven geven werkelijk uitkomsten, die zich met

deze verklaring laten rijmen. In Tiiijn laatste stukje (de

noot art. 6) vindt men voor de opvolgende verschillen der

lengten van undulatie voor de maxima van koolzuur

:
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z X

bij eene gemidd. lengte van 5856 een verschil van 442

II II II II II 5420 ,/ ,/ ,/ 431

II II II II II 5001 ,/ „ „ 406

// II II II II 4611 „ ,/ I,
374

en voor het stelsel {x) der dampkringslucht, dat ik om

boven ontwikkelde redenen voor het stelsel der zuurstof

houd,

bij eene gemidd. lengte van 4950 een verschil van 531

II II II II II 4447 ,/ // I, 475

De verschillen zijn alzoo voor eenzelfde gaz Isijna gelijk

;

de betrekkelijk langzame afname, die vooral, bij koolzuur

zoo goed valt op te merken, levert voor het oogenblik geen

bezwaar en zal uit dieper gelegen oorzaak moeten worden

verklaard *). Wil men de differenties beschouwen als af-

hankelijk van de daarneven geplaatste lengten van undulatie,

dan laten de uitkomsten voor zuurstof zich voorstellen door

'
a; = = 1,5 + 0,1102 2

en de beide laatsten voor koolzuur door

« = — 4,5 + 0,08212

geven als corresponderende waarden

zuurstof koolzuur

voor 4950 531 402

,/ 4447 475 361

Zij nu d de betrekkelijke digtheid der genoemde gaz-

soorteu, dan is d voor zuurstof = 1 en voor koolzuur

-= 1,384606; waaruit voor —x voortvloeit 1 en 0,762.
rt

"5

*) Ontegenzeggelijk is deze oorzaak dezelfde, die te weeg brengt,

dat alle strepen aan haren minst breekbaren kant veel schei-per be-

grensd zijn dan aan den meest breekbaren.
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Vermenigviildigeiidc nu du waimlcii dct diirurcnlien voor znnv-

stof met 0.763, dau verkrijgen wij 405 en 362, uitkomsten

die zeer nabij met de waarden der genoemde grootheid voor

V M
koolzuur overeenstemmen. Het scliijnt alzoo dat - evcnrc-

1
dig is mot —,

.

Altlians voor koolzuur en zuurstof liebhea wij

:

V M' V M
: - -= 1 : 0,762.

Uit tafel ^. B. van mijn eerste stukje geloof ik als stre-

pen' van eenzelfde stelsel (y) te mogen overnemen.

diff.

105

89

80

91
89

7G

72

Nemende van de drie eersten het verschil der uitersten,

en deelendc dit door 2, en nemende verder de halve som
dezer uitersten; nemende verder het verschil van de eerste

en vijfde der vijf laatsten en deeleude dit door 4, en be-

palende de haJve som dezer beide uitersten, dan verkrijgt

men als gemiddelde uitkomsten :

4807 met de dilferenlie 97

en 4460 „ „ „ 82

Nemende uu 7.,- voor rf = 7,89515, waarin cZ de dis-theid

van den damp van salpeterzuur-hvdraat mag zijn in de voorou-

derslelHng dat één atoom salpeferzuuren één atoom water zich



( 201 )

vereenigen tot één atoom salpeterzuur-hydraat, en tevens tot

een volumen damp van salpeterzuur-hydiaat, dan verkrijgt men

—5- = U,179 en vermenigvuldigende hiermede 531 en 475,
d ï

dan bekomt men voor 4950 diff. 95 en voor 4447 diff. 75,

getallen die werkelijk al vrij nabij de zoo even gegeven difTe-

renties komen. Ik vermoed daarom, dat de strepen van het

stelsel (y), althans voor zoo ver zij in het blaauw en violet

zijn gelegen, aan de vorming van salpeterzuur, of liever aan

het hydraat daarvan zijn toe te schrijven; terwijl ik voor

het oogenbllk de strepen in het groen en de fijne ribben

op de oranje en roode banden met stilzwijgen voorbij ga,

omdat ik die nog zoo goed niet met mijne theorie kan in

overeenstemming brengen, zeker ook daarom dewijl mijne

formule maar eene eerste ruwe naderings-formule is.

Het zoude gewaagd worden, verder met zulke beschou- •

wingen voort te gaan; ik wil dus nog slechts op een gevolg

wijzen, dat uit een en ander kan worden afgeleid. Wanneer

het namelijk inderdaad mogt blijken, dat de natuur van het

licht, dat eenige gazsoort geeft, afhankelijk is van eene physi-

sche grootheid, zooals hare digtheid, dan ligt het vermoeden

voor de hand, dat de invloed door de electrische strooming

op het gaz uitgeoefend eenvoudig bestaat in eene mechani-

sche werking of in een mechanischen druk, ten gevolge waar-

van het gaz begint te lichten.

7. Maar er is nog één punt, dat ik niet met stilzwijgen

mag voorbijgaan. Ik wil de mogelijkheid aantoonen, om
mijne vooronderstelling aangaande het lichtend vermogen

der zuurstof te toetsen ; indien namelijk het stelsel (,v)

met grootere onderlinge afstanden aan de zuurstof behoort,

dan moet, bij den overgang van den geïnduceerden stroom,

te oordeelen naar de kleur van het licht en naar tafel PA
van mijn eerste stukje, de zuurstof rondom de negatieve pool

worden opgehoopt. Prof. plücker heeft zich reeds voor eeni-

gen tijd, in de verhandeling, die ik in mijne vorige mede-
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ileeliiig aanliaakle, bezig gehouden met clcii invloed, die

door een electroniagneet op het electriseh licht in lucht-vcr-

dnndo ruimte wordt uitgeoefend, eu daarbij zonderlinge en

belangrijke uitkomsten verkregen. Door de onderzoekingen

van i'AiiADAY is bewezen, dat de zuurstof eene magnetische

stof is. Nu dan — met deze praemissen ligt het voor de

hand, om te onderzoeken of door den magneet een bijzon-

dere invloed wordt uitgeoefend op het blaauwe licht der

negatieve pool, en in dezen zin hoop ik binnen kort de

resultaten van pi.ückdh, te toetsen en eigene onderzoekingen

aan te vangen.

Uit een en ander zoude voortvloeijen, dat de zuurstof

juist aan de negatieve pool van den geïnduceerden stroom

werd opgehoopt, geheel in strijd met hetgeen bij gewone

electrolysen plaats heeft ; een resultaat, dat misschien nog meer

moeijelijkheid kon baren dan de schijnbare verwarming van die

negatieve pool in plaats van de positieve. Wat immers deze

verwarming van de negatieve pool aangaat, het schijnt —
althans voor zuo ver wij besluiten kunnen uit het voorko-

men van het licht — dat de negatieve electriciteit zich

bij hare uitstrooming over eene grootere vlakte verbreidt,

terwijl de positieve uit een enkel punt uitgaat ; dan kan het

ons niet verwonderen, dat de verwarming der positieve pool-

vlakte beperkt blijft tot een enkel punt, dat tot de hoogste

gloeihitte mag worden opgevoerd, terwijl de negatieve vlakte,

bij groote verdunning der lucht en de daarmede gepaard

gaande groote matiging der afkoeling, evenzeer in gloed kan

geraken en dan over eene grootere uitgestreMheid zal gloei-

jen en dat daarentegen bij den overgang door onverdunde

lucht de positieve pool bij het optreden der vonk op haar

enkel punt van uitstroomiug weder tot gloeijen en vervlug-

tigen toe kan worden verhit, terwijl de negatieve nu ten ge-

volge van hare betrekkelijk toch nog veel grootere vlakte van

uitstrooming en de wel 200-maal toegenomen digtheid der

lucht, waardoor het voordeel der matiging van de afkoeling
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weder verloren gaat, geene hooge temperatuur, althans geene

gloeihitte, kan bereiken.

ïen slotte wil ik zelf nog wijzen op eene moeijelijk-

heid, waarop men al terstond zal stuiten bij de beschouwing

mijner boven ontwikkelde vooronderstelling omtrent de oor-

zaak van het licht in het luchtledige. Men zal welligt

vragen : hoe kunnen de afstanden der trillende deeltjes of

M
wel hoe kan de uitdrukking -r , overgaande van het eene

V

gaz tot het andere, afhankelijk zijn van de betrekkelijke

digtheid der gazsoorten, terwijl de onderlinge afstand der

strepen in het spectrum en dus ook die uitdrukking voor

een zelfde gaz, blijkens de waarnemingen, geheel onveran-

derd moet blijven bij al die verschillende graden van ijl-

heid, die men door achtereenvolgend pompen kan geven, en

waarbij het licht steeds met volkomen dezelfde zamenstelling

optreedt? Het antwoord hierop kan geen ander zijn, dan

dat de digtheid van de onderscheidene gazsootten, bij een

zelfden graad van veerkracht, hier optreedt als vertegenwoor-

digende eene physische eigenschap, die van gaz tot gaz ver-

andert, maar voor eenzelfde gaz bij alle graden van digt-

heid dezelfde blijft, en dat bijv. de oorzaak van het licht zeer

goed kan berusten in een trillen, dat in complexen van kleinste

deeltjes (dat is in moleculen) plaats grijpt; terwijl door de

verdunuiug van het gaz alleen het aantal der moleculen in

eene zelfde ruimte vermindert, maar de constitutie en de digt-

heid der moleculen zelven geheel onveranderd wordt gelaten.

8. Geruiraen tijd reeds heb ik mij bezig gehouden met

het onderzoek der strepen, die door de verschillende meta-

len in het spectrum der electrische vonk worden voortge-

bragt; met ijver heb ik steeds voortgearbeid, niet, dewijl

ik de resultaten van ^ïjgsteöii *) voor zoo groote verbe-

») PoGOEND. Ann. 1855. Vol. XUIV.
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(«i'iiig vatbaar achtte, maar dewijl ik ceuc menigte nieuwe;

iiiotaleii in de reeks wcnschte op te nemen en nog immer

de algcmeene wetten hoopte te ontdekken, die deze stre-

pen met andere grootheden verbinden, waardoor de nirt-dcn

van elkander onderselieiden zijn. Bij wijze van proeve wcnscli

ik hier eenige uitkomsten te geven, die een begrip kunnen

geven van mijne handelwijze om de strepen te vinden van

die metalen, welke ik niet in den gedegen toestand onder

mijn bereik had, on ik kies daartoe de metalen der voor-

naamste alkaliën. Tevens zal men in het volgende ten proef-

ondervindelijk bewijs vinden, dat de bedoelde strepen die even

goed in eene gewone vlam ojjtreden, indien de warmtegraad

maar voldoende is, eenig en alleen verschijnselen zijn van

gloeijing der metalen in den fijnsten toestand van verdecling-

In de eerste plaats vindt men hier de maxima en stre-

pen van ehloretum calcii en chloretum strontii, die op de

volgende wijze Herden waargenomen. Een klein glaasje, met

de oplossing van een dezer zouten gevuld, plaatste ik on-

der de verticaal naar beueden gebogen en aan den voukeu-

micrometer bevestigde platinadraden, tusschen wellce de vonk

van KituMKOiii'FS toestel moest overspringen. Dit glaasje

was geplaatst op een dun buigbaar plankje, dat met zijn

eene uiteinde aan een standaard bevestigd was. Door eene

juiste regeling van den afstand tusschen de uiteinden der

platinadraden en de oppervlakte der vloeistof, was het mij

dan zeer gemakkelijk, met eene kleine op- en uederbuiging

van het plankje, de draden telkens op nieuw met de vloei-

stof in aam'aking te brengen, en dus voortdurend nieuwe

hoeveelheden van het zout in het spectrum te brengen.

Zoo doende kan men in een betrekkelijk korten tijd het ge-

heele karakteristieke spectrum van het zout bepalen, mits

men vooral zorge dat de platinadraden vooraf goed zijn ge-

zuiverd, zoodat men geene zelfstandigheden, die vreemd zijn

aan het onderzoek, in de vonk brengt. De uitkomsten voor

strontium en calcium zijn vervat in de tafels A en B.
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(Ier Ic brengeu. In liet spectrum van strontium vond ik

nog een vrij heldere streep, die zamenviel met 13 voor cal-

cium, die ik ook wel in de tafel had willen opnemen,

maar die ik aan een spoor van kalk toeschrijf en daarom

heb weggelaten. De strepen 15 voor kalk en 18 voor stron-

tiaan, zijn bepaald verschillende strepen, die niet met elkan-

der kunnen worden verward.

Als kenmerk bij deze proeven, of eene verdachte streep

aan de onderzochte stof dan wel aan eeuige vreemde on-

zuiverheid moet worden toegeschreven, kan men meestal met

zekerheid afgaan op de wijze waarop zij zich vertoont : wan-

neer zij zich maar nu en dan gedurende eenige oogenblik-

ken flikkerend vertoont, kan meu wel als zeker aannemen,

dat zij aan eene of andere vreemde stof toebehoort j terwijl

een voortdurend en rustig voortbestaan pleit voor haren oor-

sprong uit de stof zelve. Men houde hierbij echter in het

oog, dat veeltijds de breede maxima in het rood en groeu

verdwijnen zoodra de hoeveelheid der vloeistof op de dra-

den afneemt, terwijl de scherpere strepen in het blaauw nog

rustig blijven voortbestaan; zoodat de eerste veel zout en

de laatste slechts eene uiterst geringe hoeveelheid schijnen

te verlangen. Daar nu juist dit onderscheid de bepaling

der roode maxima zeer moeijelijk maakte en eene voortdu-

rende bevochtiging eischte, heb ik een middel moeten be-

denken om die bevochtiging ieder oogenblik te kunnen ver-

krijgen, en het boven beschrevene buigbare plankje aau-

gebragt.

Het blijft altijd nog een belangrijk verschijnsel, dat de

chloreta karakteristieke strepen geven, omtrent wier identi-

teit met die der metalen wel geen twijfel kan bestaan. An-

dere verbindingen echter geven, volgens mijne onderzoekin-

gen, ook de strepen van de metalen, die daarin aanwezig zijn

;

zoo bijv. vond ik met arsenias kalii de strepeu van arsenicum.

Voorshands echter wil ik mij buiten alle beschouwingen om-
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(reilt dit virscliijusul houilcu. De maxima vaii stroutium uii

calciuiii, die liier zijn aaugewezeii, zullen miinschuots vol-

doende worden bevonden om de eigenaardige kleuren te verkla-

ren, welke door deze stollen aan de vlam worden medegedeeld.

9. Behalve deze twee metalen van alkaliën wil ik hier

nog noemen : chloretum lithii, dat eene enkele scherpe streep

in liet rood geeft op -lO^IJT^S; chloretum sodii met zijne

streep in het brandgeel op 50'5',5; en chloretum magnesii,

dat eene eerste heldere dubbele streep geeft in het groen,

waarvan de minst breekbare ligt op 50''54',fi en de meest

breekbare op öO^öS' eneene tweede enkelvoudige op 52''17',5.

De streep van lithium zoowel .als die van sodium kan men

ook in de vlam waarnemen, door eene kleine hoeveelheid der

oplossing op een platinadraad aan haar prijs te geven; die

van magnesium niet. Omtrent kalium heb ik nog niets op

te teekenen; w'ant niettegenstaande, zooals bekend is, de

vlam door potasch violet wordt gekleurd, heb ik tot nog toe

geene streep van dit metaal kunnen ontdekken.

Misschien had men hierbij de opgave nog verlangd ïler

strepen van baryt, om daarmede de reeks van metalen der

meer bekende alkaliën aan te vullen; ik heb echter de al-

kalische natuur van dit metaal niet als leiddraad willen

kiezen, maar zal het liever behandelen bij andere metalen,

met wier spectra het zijne grooter overeenkomst scliijnt te

bezitten, namelijk lood enz.
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den Heer joh. enschede, Secretaris van het tweede

genootschap van teylers stichting (Haarlem 23 Junij
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BALLOT, Hoofddirecteur van het Koninklijk IS'eder-

landsch Meteorologisch Instituut (Utrecht 23 Junij

1858, Afd. 1, N'. GO); 15'. van den Heer quetelet,
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ling woi-dt voorgesteld der werken door voornoemd
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•genootschap uitgegeven tegen die der Akademie.— De

vergadering neemt daarmede g(

den Secretaris tot de uitvoering.

vergadering neemt daarmede genoegen en mngligt

De Secretaris berigt, onder Ijegeleidcnd srlirijven

van de IIH. c. en p. van der steiu!, (Helder J 7

Mei 1S58, Amsterdam 23 Junij 1858) Tabellen ont-

vangen te hebben van tvaarc/enomcn Waterhunijten,

Avelke hij ckr Conmiissie over de daling van den bo-

dem in Nederland ter hand stelde.

De Secretaris berigt, dat de voor de Verstayen. en Me-

dedeelinf/eii door de IIH. schröder van dek, kolk en

CL. MULDER aangeboden verhandelingen door de Com-

missievan redaclit' zijn aangenomen en ter perse gebragt

.

Wordt gelezen een brief van den Minister van Ko-

loniën, Lett. B, N°. 32, 's Gravenhage 25 Junij 1858,

waarin Zijne Excell. de ontvangst berigt van den brief

der Afdeeling, gedagteekend 19 Junij j.1., over het

vermeend geneesmiddel, hetwelk de Heer tajia be-

weert uitgevonden te hebben ter genezing van Lepra.

De Ministei' bedankt de Akademie beleefdelijk voor

de moeite, welke zij ten deze in het belang der menscli-

hcid, der wetenschap en der Regering wel heeft wil-

len nemen. Aan den GoTivemcur van Suriname wordt

een afschrift van dien brief gezonden, met uitnoodi-

ging om een wetenschappelijk onderzoek dezer ziekte

zooveel mogelijk te bevorderen, en om jaarlijks een

uitvoerig verslag in te zenden van hetgeen ter zake is

verrigt. Zijne E.xcellentie behoudt zich voor, de Aka-

demie te zijner tijd met den uitslag daarvan bekend

te maken.



( 213
)

Deze brief wordt aaiigenonien voor berigl. De Af-

ilecliiig ziet met l)elaiigstclling de toegezegde verslagen

te gcmoet.

De Heer van der boon MEscn berigt, in eigen

naam en in dien van de H.H. voorhelm schnee-

voociT en van hasselt, dat zij het adres der Afdee-

ling, vastgesteld in de gewone vergadering van 23'

April jL, den Minister van Binnenlandsche Zaken

hebben ter hand gesteld. Zijne Excellentie ontving,

de Conum'ssie beleefdelijk, onderhield zich lang met

haar, verklaarde zich bereid om zich ernstig met het

gewigtig onderwerp bezig te houden, en wachtte daar-

toe het verslag in der rapporteurs van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal. De Minister stelde er

])rijs op, dat de NatuurkuncUge Afdeeling der Akade-

mie hare mecning deed kennen omtrent het eventueel

rapjjort, zoowel als zij daartoe door Zijne Excellentie

mogt worden geroepen, als wanneer zij begrijpen mogt

dit ook buiten dergelijke uituoodiging te moeten doen.

De Voorzitter dankt de Commissie voor hare bemoei-

jingen ten deze.

De Secretaris leest deu brief, ontvangen van den

Heer de casembroot (Leiden 3 Junij 1858) in ant-

woord op den brief der Afdeelhig van den 2^^^ Junij

jl. De brief houdt in substantie in: dat Z. K. H.

de Prins van Oranje deu schedel, te Pompeji opge-

dolven, ter besclükking der Akademie blijft stellen ge-

durende al den tijd en tot zoodanig doel als zij zal

uoochg achten, rekenende Z. K. H. zich hoogst geluk-

kig, iets tot bevordering der wetenschap te hebben



o

(
:'-!!•

)

kLiunen hijhi-eiigoii. ])c Prins

(Ic wehvilleiide toezending van het verslag, reeds over

genoemden schedel uilgebragt.

De Secretaris berigt, na het ontvangen dezer vergun-

ning den schedel aan den Heer j. van dek hof.ven

gezonden te hebben.

Op noodiging van den Voorzitter draagt de Heer

VAN DER noEVEN daaromtrent het volgend verslag voor.

De uit Pompeji opgegraven eii door Z. K. Hoogheid den

Prins Viiu Oranje inedegebragte schedel is uit een eÜmo-

graphisch oogpunt belangrijk. Ik vereenig mij geheel met

de opmerking van ons medelid w. \uolik, dat de afwij-

kingen in sommige gedeelten aan cene ziekelijke ontaarding

moeten worden toegeschreven, waardoor dit becnig liooi'd

gewijzigd werd. De gelaatsbeenderen zijn door de beenver-

weeking wel het meest misvormd. Trekt men aan de onder-

zijde \mi den schedel michleu door het achterhoofdsgat eene

lijn in de lengte, en verlengt die naar voren, dan snijdt

deze lijn den voorrand van het verheinelte niet midden tus-

schen de suijtanden, maar aan den buitenrand van den voor-

sten regter snijtaud; het ploegbeen, de processus ptcrygoidei

van het wiggebeen, en de verliemelte-beenderen zijn als naar

de linkerzijde verwrongen. Aan deze ziekelijke ontaarding

zal ook de breede en onregelmatige gedaante van het ver-

hemelte moeten worden toegeschreven. De jukheenderen zijn

knobbclachtig verdikt. I'it dezelfde oorzaak zal ook de wan-

staltige, drievlakkige gedaante van den processus coronoideus

der onderkaak (die aan de linkerzijde ongeschonden bewaard,

maar aan de regterzijdo afgebroken isj moeten «orden ver-

klaard. Het is echter, zoo het mij voorkomt, bhjkhaar, dat

deze hyperostose den grondvorm des schedels niet vernietigd

heeft. Die grondvorm komt met hetgeen van elders bekend

en waargenomen is overeen.
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liet is bekend, dat de zuidelijke streken van Italië oud-

tijds door verschillende volksstammen bewoond werden, die

van Pelasgischen oorsprong zijn. Uit Campania, uit Groot-

Griekenland zijn de weinige schedels afkomstig, die als

Grieksche schedels tot nog toe werden afgebeeld. Mij zijn

slechts twee zoodanige afbeeldingen bekend geworden. De

eerste afbeelding is die van eenen bij Nola opgedolven

schedel; zij werd in 1820 door blumenbach in de Zesde

Decade zijner Schedelverzameling in het licht gegeven. De

tweede schedel werd in 1851 door Dr. albert cabus iii

een graf op 5 voet diepte ouder den grond bij het oude

Cumae opgedolven, en in 1857 door ziju beroemden vader,

c. G. OAKUS, beschreven en afgebeeld *).

De onderzoekingen van eetzius hadden hem reeds in 1847

tot het besluit geleid, dat de Grieksche schedels tot den

brachycephalischen typus behooren t)-

Tot staving van deze meening beriep zich ketzius op

den door blumenbach afgebeelden schedel, op de beschou-

wing van het hoofd van een Griekschen geneesheer uit

Corfu, die hem kort te voren had bezocht, en op den sche-

del van een kind van 8 jaren, die hem door den Zweed-

schen Chargé d'affaires te Athene was toegezonden. De

schedel van Pompeji is mede duidelijk brachyeephalisch.

Dat die niet schoon en regelmatig gewelfd is, gelijk de

schedels, waarvan door blumenbach en caeus afbeeldingen

werden bezorgd, zal wel ten deele aan de meermalen ge-

melde ziekelijke beenontaarding te wijten zijn; hoezeer er

geen de minste grond is om ook in dit opzigt bij de Griek-

*) Ueher altgnechisclie. Schiidel aus Griihern der versclavundenen aken

Stadt Cumae in Unier-ltaliën. Nov. Act. Acad. Caesar. Leop. CaroL Na-
tarae Curiosorum Vol. XSVI, p. 1. Bonnae 1857.

t) KönfjL Vetenskaps-Akadtviiens Förliandlingar fiir den S*" September

1S57, ji. 207—211; in het Duitsch vertaald door Dr. Ckepi/IN iiiMüL-

ler's Arddr. f. Anat. u. PlnjüuL 1848. S. 388, SU.
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sclie schedels aim iiiclividuëele verscliilleu te twijfelen, welkr

bij die vau alle overige volken bestaan.

Het is te betreuren, dat er nog zoo weinig bouwstoffen

voor eene ethnograpliisclie craniologie in de verzamelingen

voorhanden zijn, bepaaldelijk wat de oude bewoners van

Europa betreft. In ons Vaderland althans zijn alle mij be-

kende schedelverzaraelingen daaraan arm, terwijl zij voor de

bewoners van den Lidischen Archipel en voor Negervolkcn

dikwerf rijk kunnen worden genoemd. Bij dezen toestand

der zaken acht ik het niet onbelangrijk, dat de schedel,

door den Prins van Oranje medegebragt, worde afgebeeld,

al is het ook dat de ziekelijke ontaarding der beenderen

veel aan de zuiverheid van den vorm moge ontnomen hebben.

Aan de besclirijving vau den schedel, die door ons mede-

lid w. VROLIK gegeven is, heb ik niet noodig veel toe te

voegen. Het voorhoofd is breed. De glabellae zijn sterk

uitpuilend. De oogkassen zijn van eene afgeronde vierkante

gedaante ; de afstand tusschen beiden is aanzienlijk, en de

neusbeenderen zijn breed en lang. Van het achterhoofd klimt

de schedel schuinsch naar voren en boven; de schedel is

daarenboven in het midden vrij hoog. De Heer voN heiden-

stam, de bovenvermelde Zweedsche diplomaat, schreef aan

RETZius, dat de hoofden der Grieken in het algemeen hoog

en rond zijn ; die uitspraak geldt ook van den schedel, in

Pompeji opgedolven. Van boven gezien, vertoont zicli de

omtrek des schedels wigvormig rond, gelijk ook retzius

bij den schedel van het Grieksche kind optcekende.

Ik laat hier nog eenige afmetingen volgen, die door den

Heer vrolik. niet vermeld zijn, en derhalve de zijnen kun-

nen aanvullen *). Overigens vertrouw ik, dat het gezegde

*) Deze afmetiiificn intiisschen hclibcn hier gcene andere waarde,

dan dat zy tot nadere kennis van den individuëelen schedel dienen, die

besclireven wordt.

Breedte tusschen de schubbeenderen El 0,155.

Afstand tusschen de jukbogen „ 0,140.
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volstaan kan om mijue meening te verdedigen, dat de sche-

del, te Pompeji opgedolven, zooveel zulks in de gegeven

omstandigheden mogelijk is, met andere schedels van ge-

lijken oorsprong en met hetgeen door eetzius als nationa-

len vorm der Grieken beschouwd wordt, overeenstemt.

AVordt besloten: 1". een afschrift van dit verslag

Z. K. H. den Prins van Oranje aan te bieden, on-

der eerbiedige dankzegging voor de -welwillende ver-

gunning; 2°. onder liet toezigt van de HU. w. vro-

LiK en j. VAN DER HOEVEN afbeeldingen te doen

vervaardigen van genoemden schedel, welke met eene

bijgevoegde toelichting, nit de verslagen der Heeren

VROLIK en VAN DER HOEVEN Opgemaakt, in de 1'er-

handdinc/en der Akademie zullen worden uitgegeven.

Wordt gelezen een brief van den Heer d. c. molen-

kamp (Amsterdam 23 Junij 1858) ten geleide van vier

teekeningen en eene toelichtende memorie, wier strek-

king is: een ontwerp van verbeterde Telei/raphie voor

Spoorwe(/Ujnen.

De vergadering neemt van gemeld ontwerp kennis,

Hoogte van de orbita El 0,035.

Breedte „ „ „ „ 0,041.

Hoogte van de onderkaak van achteren van den con-

dylus tot den onderrand, links „ 0,070.

rcgts „ 0,065.

Het abnormaal kleine foramen magnum occipitale

is : dwars „ 0,025.

in de lengte „ 0,028.

De kromming van den schedel van de neusbecnderen

tot aan het groote achterhoofdsgat bedraagt ... „ 0,401.

De geheele omvang van den schedel (een draad

gespannen boven de glabellac, over den bovcnrand

der schubbcenderen en boven het midden van het

achterhoofdsbccn) ,.
",'^5ii.
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en ht'slnit, na cciic korte wisseling van gedaclilcn,

waaraan do II. II. .storm uuysing en stamkart deel

nemen, om de vier teekeningen eii hare toelichting in

lianden te stellen van de H.H. stor.m isuysinc; en

f 'ON' RAD, met beleefd verzoek, om haar daarop in de

eerstkomende vergadering te dienen van berigt, voor-

lichtin" on raad.

De Heer van gouh spreekt over Storm, Reyen e/i

Teiiqjeratimr van zee en lucht aan de ztiidku>st van

Afrika, en licht zijne voordragt toe door mcdcgcbragtc

en daartoe ontworpen kaarten; waarbij hij tevens het

groot belang doet uitkomen, dat de zeevaart bij deze

kennis heeft, en hulde doet aan de menigvuldige

waarnemingen door Nederlandsclie schcopsbevol heb-

bers in den jongsten tijd daaromtrent bijeengebragt.

Hij stelt zich voor, daarover binnen korten tijd eenc

A^erhandcling aan te bieden voor de Verslatjen en

Mededeeliv(/en. Wordt besloten, haar alsdan in han-

den te stellen van de Commissie van redactie.

De Hoor von baumhaüer spreekt over de vor-

schillondo methoden, gebezigd tot Onderzoek van de

Melk.

Daartoe treedt Spreker in breedvoerige beoordeeling van

de wijze, waarop het specifiek gewigt door den areometer

bepaald wordt. Hij doet zien, dat dit werktuig geene juiste

uitkomsten kan leveren. Hoogere waarde zonde hij hechten

aan de bepaling vau het specifiek gewigt door middel van

de zoogenaamde peer; maar, naar Sprekers meening, is d(^

gewone pcervorm voor melk minder gcscliikt, weshalve hij

dien door een dubbelen kegel lieeft vervangen, die zoodanig
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belast is, dat hij in melk, bij een inhoud van 60 cubiek

centimeters nog geen wigtje weegt. Voorts vordert dit werk-

(uig eene te geoefende hand, dan dat het van algemeen

practisch belang zuu kunnen worden. De vervalsching in-

tusschen der melk met water, welke in de hoofdstad som-

tijds tot 50 pCt. rijst, maakt het wenschelijk, dat daartegen

gewaakt, en naar gepaste middelen tot onderzoek en be-

paling omgezien worde. Spreker doet daarbij opmerken, dat

in Amsterdam, ten einde te gemoet te komen aan de blaauw-

achtige kleur, welke de melk door bijmenging van water

krijgt, bij voorkeur het geel bruine brakke water gebezigd

wordt, dat enkele pompen leveren.

Spreker behandelt voorts het onderzoek naar het room-

en suikergehalte der melk, en spreekt een ongunstig oordeel

uit over de zoogenaamde cremometers en over den lacto-

scoop van donné. Naar Sprekers overtuiging is er slechts

ééne ^ethode, welke tot voldoende zekerheid omtrent de

zaïttenstelling der melk kan voeren, namelijk de scheikun-

dige analyse der melk in haar geheel, volgens de aanwijzing

van PELIGOT. Spreker heeft getracht haar gemakkelijker uit-

voerbaar te maken, en beschrijft ten slotte zijne wijze van

handelen, welke hij door medegebragte toestellen verduidelijkt.

De Heer von baümhauer verzoekt en erlangt vergunning,

om, als met het door hem behandeld onderwerp in het

naauwst verband, te mogen voordragen de uitkomsten van

de mikroskopische waarnemingen over de in den winter van

1857— 1858 onderzochte koemelk door Dr. d. j. coster

te Amsterdam.

Zij betreffen in de eerste plaats de moleculaire bewegin-

gen der melkbüUeljes ; in de tweede plaats het gemis van

een bijzonder omliulsel voor hen, waartoe de Heer costek

uit al zijne waarnemingen besluit; in de derde plaats de

vorming van eene draadzwam, welke zich, inzonderheid het
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eerst in ilc looia, vertoont, zoodra de melk uuur wordt. Deze

draadzwam verschilt bepaaldelijk vau de Aspergillus- of

Pcnidlliuiii-voxvaen, die men, zoo als dan ook hier en daar

oj)geteokend is, iii rottende melk aantreft. Aanvankelijk ziet

meu door het mikroskoop in de gecoagulecrde massa enkele

strepen, die haar, om zoo to zeggen, in verschillende rig-

tingen doorsnijden. Bij naauwkeiirigc opmerking blijken die

strepen zeer lange, smalle buizen Ie zijn, M'aarin men hier

CU daar een dwars tiisschenschot — de aan elkander rakende

celwanden namelijk — ontwaart. Deze buizen zijn vertakt,

eu gelijken zoo sprekend op capillaire vaten, dat de Heer

COSTER niet alleen, maar ook anderen — zeer ervaren in de

weefsellecr — ze aanvankelijk voor haarvaten hielden, eu er,

toen men ze voor het eerst zag, een oogenblik gedacht werd

aan vermenging vam melk met herseuzelfstandigheid. Spoedig

echter bleek zulks eeue dwaling te zijn. — Met hier be-

doeld product blijkt tot de groep der Flyphomycetes te be-

hooren; zijne kenschetsende teekenen zijn voornamelijk ge-

legen in de ongewone lengte der cellen, in de meestal na-

genoeg regthoekige vertakking van dit mycelium en in de

groote eironde en cjlindervormige sporen, die men eenige

dagen later, bij voortgaande rotting, daarbij aantreft. Door

hare grootte, haar verschillend lichtbrekend vermogen en

door hare dubbele wanden, zijn deze zeer gemakkelijk van de

omliggende meikbolletjes te onderscheiden. In de waterheldere

wei, die zich onder de rooralaag vertoont, is deze draad-

zwam niet voorhanden, maar wel in de zich hieronder kaas-

achtig coagulerende massa.

De Heer donders brengt omtrent het door den Heer von

BAUMHAUER gcsprokcue in het midden, dat hij deze voor-

dragt met belangstelling volgde, maar de vrijheid moet ne-

men op te merkeu, dat-, in weerwil van alle mogelijke ver-

eenvoudiging en bespoediging, de scheikundige analyse hem



( 221 )

voor het gewoon en dagelijksch practisch gebruik te gecom-

pliceerd en te tijdroovend voorkomt. Naar zijn inzien heeft

de HeervoN baujihauer over al de door anderen aaugeprezene

methoden met te groote stoutheid den staf gebroken. Wel

is het waar, dat de scheikundige analyse en zij alleen, in

staat is om de quantitative verhouding der bestauddeelen van

de melk goed te doen kennen; maar voor medico-politisch

gebruik is zij te omslagtig, te tijdroovend. De Heer von

BATJMHAUER deed in het geheel 140 dergelijke analysen, maar

wat beteekent dat cijfer, zoo men tle lioe\'eelhedeu melk over-

weegt, welke dagelijks in eene groote stad worden ingebragt.

De methode van onderzoek moet snel en gemakkelijk werken.

De areometer is zeker onvoldoende, omdat, door èn de melk

af te roomcn èn water toe te voegen, het soortelijk gewigt

der roelk onveranderd blijven kan. Maar daarbij vermindert

dan ook in hooge mate de graad van ondoorzigtigheid. De

galactoscoop zai dus die wijze van vervalsching aantoonen.

Daarom meent hij, dat het gelijktijdig gebruik van den areo-

meter en van den galactoscoop van donnÉ voor het dage-

lijksch gebruik voldoende waarborgen leveren, wanneer geene

andere vervalsching dan afrooming of toevoeging van water

voorkcHnt. En Spreker beweert, dat welligt nooit andere

vervalsching uit winstbejag beproefd wordt, wijl al diegenen,

waarvan bij sommige sclunjvers sprake is, zich door den

smaak, den reuk en andere onaangename eigenschappen te

gemakkelijk verraden. Hij verzet zich tegen het bezwaar,

door den Heer ton baujihatjee, tegen de bruikbaarheid van

den galactoscoop in het midden gebragt, dat namelijk door

het schudden bij het overbrengen der melk de melkbol-

letjes zich onderling zouden vereenigen. Dit is hem nooit

in de gewone melk voorgekomen. Het geschiedt alleen in

de melk van koeijen, die kort te voren gekalfd hebben,

waarin ook dan meestal nog zoogenaamde colostrumbollen

aanwezig zijn.
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De llccr voN i!AI'miiaikk aulwoorill, ihil lilj den llccr

DONDKiis volkomen toegeeft dat er dil<wcrf sprniik is Viiii

vervalscliingeii van melk door hersenzelfstandiglieid, plantcn-

zadcn enz., welke in de praktijk niet voorkomen. Juist

daarom hecht hij groote waarde aan het onderzoek van den

Heer cosïeh, dat ons leert, lioe er door ontbinding vorm-

sels in de melk ontstaan, welke tot dergelijkeii schijn \'aii

vervalsching aanleiding geven.

Hij geeft toe, dat voor dagelijksch gebruik de scheikun-

dige analyse als middel van keuring niet bruikbaar is ; maar

hij acht haar onmisbaar, zoodra er kwestie is van toepas-

sing van straf, wegens vermoeden \an vervalsching.

Voor de dagelijksche keuring iloor een onwetenschajipe-

lijken keuruicestcr mag tot bepaling va.n het watergehalte

du areometer voldoende zijn, zoo dit 10, 20, 30 a 40 pO(.

water geldt. Men vcrlieze echter daarbij nimuicr uit het

oog het bezigen daartoe in Amsterdam van geelachtig bruin

brak water.

Omtrent den lactoscoop van donnÉ kan de Heer vün

BAUMHAUEii niet doelen in de goedkeuring van den Heer

DONDERS. ïot staving zijner min gunstige meening wijst hij

op de veranderlijkheid der melkbolletjes, welke in versche

melk klein, na eenigen tijd door wederkeerige ineensmelting

groot worden.

De Heer donders ontkent het zamenvloeijen der melk-

bolletjes kort na de ontlasting der melk. Kwam deze voor,

zoo zou de afwezigheid van omhullende vliesjes al sedert

lang gemakkelijk zijn beslist geweest. Overigens doet hij

opmerken, dat ook de groote melkbolletjes op de ondoor-

zigtigheid invloed hebben, hoezeer minder dan een aantal

kleine, die gezamenlijk hetzelfde volumen hebben. Bij den

galactoscoop geldt het niet de ondoorschijnendheid, maar de

ondüurzigtigheid, en deze treedt in, wanneer alle liclitstra-
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leu, die iu eeiie laag melk dringen, een of meer melkbol-

letjes op Imnneu weg ontmoeten, hetzij groote, hetzij kleine,

en bij gevolg, als diffus licht uittreden.

Met genoegen intusschen merkte de Heer do>'ders in de

gehouden discussiën op, dat het onderzoek der melk, zooals

het door den Heer von baumhauee wordt voorgedragen,

niet als maatregel van medische politie, maar als middel

moet gelden tot geregtelijk onderzoek bij strafvordering.

Uit de geheele voordragt van den Heer von batimhauek

had hij begrepen, dat deze het mediseh-politiseh onderzoek

op het oog had en ook daarvoor elke andere methode, dan

scheikundige analyse verwerpelijk achtte. Hij blijft bij zijne

overtuiging, dat voor de dagelijks gevorderde keuring het

gelijktijdig gebruik van areometer en galactoscoop voldoende

is, en nog meer worden zal, wanneer hunne vereenigde be-

teekenis in eene groote reeks van gevallen door analyse zal

zijn gecontroleerd geworden, en tabellen daarnaar zullen zijn

ontworpen.

De Heer von bauuiiaueu antwoordt, dat in de bepaling

van het specifiek gewigt juist de moeijelijkheid zit. De

areometer geeft geene voldoende zekerheid, en het gebruik

van de peer kan men niet aan elk toevertrouwen.

De Voorzitter sliiit de beraadslaging, onder dank-

zegging aan de Sprekers, en stelt de bijdrage van den

Heer coster en de verhandeling, welke de Heer von

BAUMHAüER toezcgt, Ijeiden voor de Versla(/en en Me-
dedeel'mgen aangeboden, in handen van de Commissie

van redactie.

De Heer harting spreekt over As, fragmenten eener

reumchtitje Vephalopode, door hem in het Zoölogisch
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Museum te Utrecht gevonden; hij liclit zijne voordragt

door afbeeldingen toe en biedt ten slotte daarovei'

voor de werken der Afdeeling eene verhandeling aan,

welke in handen wordt gesteld van de Heeren J. van

DER HOEVEN CU w. VROLiK, met belecfd verzoek om
daaroj) in de volgende vergadering te dienen van be-

rigt, voorlichting en raad.

Bij de beraadslaging over deze voordragt doet de

Heer w. vrolik opmerken, dat dergelijke fragmen-

ten, vermoedelijk van een reusaehtigen Loligo, zich

ook in de verzameling van den Zoölogischen tuin te

Amsterdam bevinden, en dat het voor den Heer har-

TiNG van gewigt kan wezen, dat, vóórdat hij zijne

verhaudcling in handen der Commissie stelt, door hem

eene vergelijking ingesteld worde met genoemde frag-

menten. Van den verlichten zin des Bestuurs van

den Zoölogischen tuin mag men verwachten, dat het

gaarne tot deze vergelijking de gelegenheid zal geven.

De Heer hartin g zegt voor deze belangrijke op-

merking dank en stelt zich voor, daarvan dadelijk ge-

bruik te maken.

De Heer van dee willigen biedt voor de Ver-

slagen en Mededeelhffen eene zesde verhandehng aan

over het Elecfrisch Spectrum. Tix^ wordt in handen

gesteld der Commissie van redactie.

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

gadering wordt gesloten.



DE

STORMEN NABIJ DE KAAP DE GOEDE HOOr

IN VERBAND BESCHOUWD MET DE

TEMPBKATUUE DER ZEE.

DOOR

J. T A ni G o G II.

Het vaste laud van Afrika scheidt den Zuid-Atlantisclieu

vau deu Indischen Oceaan, zoo ver dat werelddeel zich zuid-

waarts uitstrekt, en bij de kaap de Goede Hoop en kaap

Agulhas ten einde loopt. Bezuiden den parallel van 35"

zuiderbreedte zijn beide zeeën vereenigd, en maken deel

uit van den grooten Oceaan, die het zuidelijk halfrond na-

genoeg geheel overdekt.

Waar die zamenvloeijing plaats grijpt, komen lucht- en

zeestroomingen van tegenovergestelde rigting en verschillende

temjjeratuur met elkander in aanraking, en ontstaat uit die

botsing eene zoo afwisselende weersgesteldheid, en over het

geheel dusdanige opvolging van uitéénloopende meteorolo-

gische verschijnselen, dat de verklaring daarvan wèl in

hoofdtrekken reeds bekend is, maar voor de wetenschap en

voor de zeevaart steeds een onderwerp van meer bijzondere

uasporing blijft aanbieden.

Om de kaap de Goede Hoop heen leidt de groote waterweg

der naar Indië bestemde of vandaar terugkeerende schepen;

en het is voornamelijk op de tehuisreize, wanneer de route

zoo nabij mogelijk om Afrika's zuidhoek genomen wordt

dat de zeeman de bezwaren ondervindt, die, bijna zonder

viilzondering, dit gedeelte der reis eenigzins vertragen.

Vi;i;SL. EN MEDED. AFI). NAIDUKK. DEEL VlII. 1,5
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Gcdiirciidc de laatste jaron zijn vele waarnemingen over

dit gedeelte van den Oceaan verrigt; — en vooral Neder-

land, wiens schepen als het ware dagelijks die Stornikaaj)

omzeilen, wiens Marine en handelsvloot sedert het jaar 185 !•

np uitgebreide schaal is toegetreden, om door een stelsel-

matig onderzoek de kennis aangaande de verschijnselen op

den Oceaan te vermeerderen, — Nederland heeft er groot

l)elang bij, dat die keiuiis tot ^oordeelige toepassing op de

scheepvaart moge leiden.

Het Meteorologisch Instituut tracht dit doel te berei-

ken. Die inrigting ontvangt de journalen der teruggekeerde

schepen.

De waarnemingen, in die journalen opgetcekeud, wor-

den door de Afdeeling Zeevaart bewerkt, de uitkomsten

van dat onderzoek aan de medewerkende zeelieden aan-

geboden, en aan gelijksoortige instellingen buitenslands me-

degedeeld.

Ook onlangs gaf genoemd Instituut weder een boekwerk

in het licht, eene verzameling inhoudende van 550 reizen

van Indië naar Europa, die voor vele onderdeden der reis

naar tijdsorde in tabellen gerangschikt zijn; benevens jnaan-

delijksche windkaarten van den Zuid-Atlantischcn Qceaaii,

en maandelijksche storm- en regenkaarten voor een gedeelte

der zee nabij de kaap de Goede Hoop.

- De waarnemingen uit die 550 journalen, met bijvoeging

van zooveel andere, reeds vroeger door den Heer maury,

in Amerika tot de zamenstelling zijner Pilot Cliarta gebe-

zigd, kunnen bovendien geacht worden eene volledige ver-

zameling uit te maken, die aangaande de heerschcnde win-

den over dit gedeelte des Oceaaus genoegzame gegevens

aanbiedt, om daaruit eerlang bijzondere windkaarten voor

kleinere oppervlakten zaracn Ie stellen.

Het is evenwel niet ten npzigte van winden en stormen

alléén, dat de voorhanden zijnde waarnemingen bewerkt en
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uitkomsten daaruit ontleend werden, die de gesteldheid van

lucht en zee voor iedere maand des jaars bezuiden de kaap

schetsen. Ik moet hier herinneren aan de ten vorige jare door

den Luitenant ter zee der 1® klasse, k. f. e. andkau, be-

werkte temperatuurkaart; zijne daarop gegronde beschrijving

van den Agalhasstroom (waardoor de grenzen der koude en

warme stroomen bekend werden), en zijne verdere uiteenzet-

ting van den invloed, dien deze op de atmospheer uit-

oefent: uitkomsten, die evenzeer door wetenschappelijk betoog

als door aanhaling van vele op ervaring gegronde feiten tot

de erkenning hebben geleid, in hoe verre de beschouwing

der verschillende waarnemingen met voldoende zekerheid het

onderlinge verband doen kennen.

Ik heb mij voorgesteld ook nu dat verband op nieuw te

doen uitkomen, en zal vooraf daartoe de zamenstelling der

storm- en regenkaart nabij de kaap de Goede Hoop ver-

klaren, en eenige der vele bijzonderheden, daarin ojjgeslo-

len, behandelen; — om die vervolgens voor eene enkele

maand in verband te beschouwen met de gemiddelde tem-

peratuur van zee en lucht.

De storm- en regenkaart nabij de kaap de Goede Hoop,

vervaardigd door den Assistentdirecteur der Afdeeliug Zee-

vaart, Jhr. M. w. BOwiER, reikt van 14' OL. tot 32' OL.,

en van 33' ZBr. tot 37° ZBr. ; zij bevat de waarnemingen

van meer dan 500 schepen, en is verdeeld in vakken van

twee graden in lengte en één graad in breedte. Zij schenkt

een overzigt der waarnemingen omtrent de verschillende af-

wijkingen eener gewone weersgesteldheid op zee, en toont

aan, welke stormen in de verschillende maanden het meest

nabij Afrika's zuidkust worden aangetroffen.

Ter verduidelijking wordt hier één der vakkeu van l)e-

doelde kaart voorgesteld, gelegen tnsschen 3.5' en 36' ZBr.

en 20' en 22' OL.
15*
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schijnselen zelvfr gelet; doch naarmate zij in de journalen,

hetzij afzonderlijk, hetzij te gelijker tijd aangetoekcnd waren,

•werden zij voor iedere tijdruimte van 8 uren, binnen welke

zij plaats vonden, ééns vermeld.

De 10'^, 11«, 12f^ en IS^ horizontale lijn bevat de op-

geteekende waarnemingen van stilte, regen (daaronder ook

hagel en sneeuw), onweder en mist.

De zamensteüing dezer kaart, die thans door het Insti-

tuut voor de medewerkende gezagvoerders verkrijgbaar is ge-

steld, is overigens geheel overeenkomstig mauuy's „Slorm-

and Rainchart" van den Atlantischen Oceaan (welke echter

verdeeld is in vakken van vijf graden in breedte en vijf

graden in lengte) en daarom ook mauuy's Storm- m
Regenhaart genoemd, niettegenstaande de waarnemingen

uitsluitend uit de Hollandscho journalen getrokken zijn. Zij

loont dus voor de verschillende maanden aan, waar het

meest stormweder heerscht en uit welken hoek, en in hoe

verre andere verschijnselen in den dampkring eenc uitzon-

dering op de doorgaande weersgesteldheid daarstellen, of

dat er stilte is waargenomen.

Ware nu voor ieder vak dezer kaart een gelijk getal

waarnemingsdagen onderzocht geworden, dan zoude een ver-

gelijkend overzigt zeer in het oog vallend moeten zijn.

Dit was echter het geval niet. De oppervlakte der zee,

door deze kaart voorgesteld, wordt geenszins overal even

druk door de schepen bezocht. Het waren tijna uitsluitend

de journalen der te huis varende schepen, waarait de waar-

nemingen zijn ontleend, en waarvan de route, als een bree-

de gordel, Afrika's zuidkust omzoomt.

Door herleiding kan men echter spoedig nagaan in hoe

verre procentswijze het getal stormen en andere verschijn-

selen, overal en voor iedere maand hetzelfde, of wel meer

of minder uitéénloopend is.

Het zamenvatten van de geheele oppervlakte der kaart
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leidt lot het volgende overzigt. Vuur iedere maand zijn ge-

middeld léSl, of over het gcheele jaar 17,810 waarnemings-

tijdvakken van 8 uren, uit de journalen onderzocht gewor-

den, en was 1270 maal stormwedcr aangeteckcnd, nauulijk

43 maal stormweer tiisschen hel ZZO enZZW of0.24i)('l.

296 „ „ „ ,/ ZZW „ WZW „1.60 „

568 „ „ „ „ WZW „ WNW „ 3.19 ,,

2S1 „ „ „ „ WNW„ NNW „ 1.58 „

5 „ „ „ „ NNW ,, NNO „ U.03 „

10 „ „ „ „ NNO „ ONO « O.o;) „

18 „ „ „ „ ONO „ OZO „ O.IO „

49 „ „ „ „ OZO „ ZZO I, 0.27 «

(lus 1276 waarnemingen van stormwedcr of 7,16 pCt.

Het is zeer in het oog vallend, hoezeer de westelijke

stormen verre de overhand hebben boven die van den ooste-

lijken kant; want van 1276 maal stormweder zijn er 11 SS

westelijke stormen of 6,67 pCt., en slechts 88 oostelijke

stormen of 0,49 pC't.

Bij die rangschikking is gelet op den koers, welken de

schepen volgen, en zijn de noordelijke stormen, als minder

nadeeUg voor de route der tehuisreize om de kaap, bij

de oostelijke; de zuidelijke stormen daarentegen bij de wes-

telijke gevoegd.

De gegevens der kaart rangschikkende volgens de maan-

den des jaars, zon krijgt men het volgende overzigt:
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Uit deze tabel blijkt dus, dat wat liet getal sturmen be-

treft, de verhouding in de maand Pebruarij liet gunstigst,

docli ia de maanden Julij en Augustus het ongunstigst is.

Vat men de maanden volgens de jaargetijden Ie zamen,

dau ziet men dat de verhouding is, als volgt

:
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loopt, CU waar dus bijna uitsluitend de waarnemingen ziju

verrigt, waarom die gebogen routelijn Yoor iedere maand

op de kaart is geplaatst.

Hetzij men dus de waarnemingen uit de storm- en regen-

kaart naar tijdsorde voor de gelieele oppervlakte der kaart

te zamen vat, of dat men daaruit afzonderlijke kaarten voor

iedere maand afleidt, — men zal daaruit kunnen nagaan

welke maanden de gunstigste of ongunstigste gelegenheid

voor de vaart aanbieden.

Niet minder belangrijk zijn de uitkomsten te achten,

wanneer men de waarnemingen over het geheele jaar, be-

schouwt voor ieder bijzonder gedeelte der kaart, waarop zij

werden verrigt.

Met dat doel is eene afzonderlijke kaart of tabel ver-

vaardigd, waarop voor iedere oppervlakte van één graad

breedte en twee graden lengte, de waarnemingen omtrent

storm, regen en onweder, voor de verschillende maanden

des jaars te zamen gevat, voorkomen.

(Zie tabel A).

In ieder vak is nu vermeld, gelijk het doorgaande hoofd

der kolommen aangeeft:

a. het aantal der waarnemings-tijdvakken, die onder-

zocht zijn;

b. het cijfer, dat uitdrukt: gedurende hoeveel tijdvakken

van acht uren, éénmaal van storm of regen of onweder in

de journalen was gewag gemaakt, zonder overigens op den

duur der verschijnselen zelve te letten;

c. de overeenkomstige cijfers daaruit ontleend, die uit-

drukken : hoeveel malen op iedere honderd dagen, hetzij

storm of regen of onweder is waargenomen.

Deze procentswijze herleiding is op eene lagere lijn ge-

steld, in dezelfde kolom die voor ieder soort van waar-

neming bestemd was.

Het valt al dadelijk in het oog, hoezeer in enkele vak-
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ken meer of iiiiii(li:r Haariiemingeii konden worJun vcrrigi,,

iianrnuitK zij door do routo der schepen doorsneden worden.

])o zuidelijkste, in het bijzonder de meer westelijke en

oostelijke, werden liet minst bezocht.

De gemiddelde route van 583 Ie huis varende llolland-

sclie schepen, van 30° oosterlengte tot 11.' oosterleugte, is

namelijk de volgende

:

ÜL. ZBr. OL. ZBr.
'

D.Mijl. Etnial.

Van 30' in 33'06' tot 38' in 34' ccii alst. van 28,5 in 1,3

28' „ 34'



( 235
)

zich zuidwaarts heeiibuigende, eene scherpere grens met liet

koudere water daarstelt, en waar de rand der Agulliasbauk

eene vrij evenwijdige rigting daarmede bezit.

Opmerkelijk is verder de vrij geregelde gang, die men

waarneemt ten opzigte van het aantal stormen op iedere

100 dagen, wanneer men de tabel van boven naar beneden

afleest. Op enkele uitzonderingen na, waar een gering aan-

tal waarnemingen aan de procentswijze verhouding minder

vertrouwen doet schenken, daar ziet men, dat overigens tus-

schen de noordelijkst gelegene parallellen de minste, — doch

nabij het onderste gedeelte der tabel verreweg de meeste

stormen zijn vermeld. Bijzonder in het oog vallend ziet

men die opklimming in het aantal stormen, wanneer men

al de waarnemingen in lengte bijeenverzamelt en zich be-

paalt tot het overzigt, dat de afzonderlijke staat aan de;

regterzijde der tabel aanbiedt. Diensvolgens heerscht alzoo

van 14" tot 32' oosterlengte,

tusschen 33° en 34' zuiderbr. 4,7 pCt. storm.

// //

// 1/

„ 34' en 35'
,/ 6,1

„ Sö'' en 36' „ 8,5

it
36" en 37" // 12,5 /, stormweder.

Hoe verder zuidwaarts van de kust — des te meer storm.

Verzamelt men op gelijke wijze al de waarnemingen in

breedte bijéén, waaruit de afzonderlijke staat ontleend is,

die onder aan de tabel is geplaatst, dan leert de beschou-

wing daarvan, dat van 33" tot 37° ZBr. het getal stormen

als volgt toeneemt: namelijk

tusschen 14' en 16" OL. 3,5 pCt.

„ 16° „ 18" OL. 5,1

„ 18" „ 20' OL. 5,6

„ 20' „ 22" OL. 7,3

,/
22'

,1
24" OL. 9,7
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TiMoslcii 21'' (JL. wordt fcliter ceiic nfiieiiiing iii lu'l, gii-

i;il slunncii waargenomen, namelijk

lusschiMi 21.° en 20° OL. 9,0 pCt.

„ 2C' „ 28° OL. S,7 „

„ 28' „ ;iO° OL. G,7 „

„ 30'' „ 32° OL. 5,3 „

Zoodat uit de beide verzamolings-tabellcn dus gebleken

is: dat tussclien 35° en 37° ZBr. en 22° en 21° OL. meer

dan 0^3 eenig ander gedeelte der kaart van gelijke oijper-

vlakte, de stormen menigvuldig zijn. Want aldaar komen

op 1377 waarnemingen 175 stormen voor, dus 12 pro-

cent; terwijl tussclien 20° en 22° OL. bij 2196 waarne-

raingen slechts 170 stormen heerschten, dus 8 procent; of

in liet vak beoosteii 24° OL., namelijk van 2 't" tot 26'

OL. op 776 waarnemingen 81 stormen, dus 10,1 procent.

Op een afzonderlijk schetskaartje is de jaarlijksciie lijn

der stormen, regens en onweders, van west naar oost, gra-

pliisch afgezet, gelijk do gegevens daartoe uit de overzigts-

tabel van 33° tot 37° ZBr. in lengte was ontleend.

(Zie liet kaartje I).

De getallen, voorkomende nabij den bencdciirand der

schets, geven liet aantal dagen aan, dat tot de zamenstel-

ling der storm- eu regeukaart tussclien iedere twee meri-

dianen is onderzocht geworden.

De horizontale lijnen dienen om de procenten uit te druk-

ken, of liever om te kunnen allezen gedurende hoeveel da-

gen eenig verschijnsel op iedere 100 dagen voorkomt. —
Zoo klimmen die verdeelingen op deze schets vau O tot 20

lirocent, en rijst de stormliju liet hoogst tusschen 22' en

24.° OL. (tot 9,7 pOt.), de lijn der regens tussclien 24° en

20° OL. (tot 12,1 pCt.), eindelijk de lijn van het onweder

tusschen 28" en 30' OL. (deze echter slechts tot 6 ])Cf.).

De lijn der stormen is dus van west naar oost (gcmid-
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dclil over het gohcolc jaar) vrij regelmatig klimmeudc lot

tusscheii 23' en 21' OL. eu daarna afdalende.

Zulks krijgt echter een geheel verschillend aanzien, zoodra

men diezelfde stormliju schetst voor afzonderlijke maanden.

Want dan is het veel meer in het oog vallend in hoeverre

op bepaalde plaatsen vele — op andere plaatsen weinig stor-

men in dezelfde maand voorkomen.

Om daarvan de verklaring op te sporen, en aanvankelijk

ten minste de statistiek uit zooveel waarnemingen nader te

bevestigen, kwam het mij voor, dat de beschouwing der

temperatuur van de zee veel licht moest verspreiden.

Opzettelijk voor dat doel werden voor de maanden Maart,

Julij, Augustus, September en October nieuwe temperatuur-

kaarten vervaardigd, en op drie daarvan, die de grootste

verscheidenheid in dat opzigt aanboden, op afzonderlijke

schetskaartjes de stormlijnen voorgesteld.

De gegevens, tot de zamenstelling dezer temperatuur-

kaarteu gebezigd, maken een klein gedeelte uit der verza-

meling, die uit een driehonderdtal journalen van Hollaud-

sche schepen, in afzonderlijke boeken van graad tot graad

zoodanig worden opgeteekend, dat al de bijzonderheden van

tijd en plaats tevens blijven bewaard.

Voor de genoemde vijf maanden, en voor eene opper-

vlakte van 30Mot 45o ZBr. en 14' tot 36' OLengte zijn bij

voorbeeld gezanientlijk 5277 temperatuurwaarnemingen der

zee verrigt, dus gemiddeld meer dan 1000 voor iedere maand.

Op de temperatuurkaart zelve was voor elke -j graad

oppervlakte door éen groot cijfer de gemiddelde tempera-

tuur der zee, uit verschillende waarnemingen afgeleid, in-

gevuld; terwijl door kleine cijfers belangrijke afwijkingen

of wel de eenige volbragte waarneming in sommige vakkeu

werd voorgesteld. Bedroeg de gemiddelde temperatuur IS"

CELSIUS of hooger — dan zijn roode cijfers; doch was die

lager dan IS' — zoo werden zwarte cijfers gebezigd.
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IJcl zuidelijkst gedeiilte dezer kaarten bevatte de waar-

ucmingeu der om de oost stevenende schepen, en omdat

de onderzochte journalen reizen bevatten, na 1854 volbragt,

sedert welk jaar meii ook eene inccr zuidelijke route naar

Indiü is begonnen te volgen, zoo moet het daaruit verklaard

worden, dat de temperatuur der zee aldaar niet zóó opge-

hoopt f usscheii twee of moer parallellen is opgeteekend, doch

in breedte meer over den Oceaan verspreid. Waar dus het

warme water uit de Indische Zee, in zuidwestelijke en zui-

delijke rigting voortgestuwd, den kouderen poolstrooin ont-

moet, moet men zeer uitéénloopende tcmperalunr der zee aan-

treffen. Bovendien moest het in sommige jaren aanwezig zijn

van ijs tot op 37° ja in enkele gevallen tot nabij 35" ZBr.

eene bijkomende oorzaak worden van zeer groote afwijkin-

gen nn de temperatuur van zee en lucht.

liet uoordclijk gedeelte der kaarten bevatte de waarnemin-

gen der te huis varende schepen; deze zijn meer in een

bundel bezuiden de kust van Afrika te zamen gevat.

Evenzeer dus als bij de storm- en regenkaart, ontbreken

de temperatuurgegevens voor sommige gedeelten der opper-

vlakte geheel, of komen slechts weinig voor. Intusschen

waren er genoegzaam voorhanden, om daaruit in bijzonder-

heden de grens van het koude en warme M'ater te bepalen;

en om daar, waar de storm- en regenkaart de meeste bij-

zonderheden bevatte, ook de gemiddelde temperatuur voor

iederen vierkanten graad, of zelfs voor
J-
vierkanten graad af

te leiden, en deze in verband met de heerschende stormen

te beschouwen. Met het oog daarop moet men dan ook de

zamenstelling dezer schetskaart«n aanmerken, waarop boven-

dien de rigting van den warmen, of het indringen \an den

kouden stroom uit de in de journalen vermelde stroomop-

gaven figuurlijk was voorgesteld.

Slechts het ontvangen van veel moer waarnemingen kan

later eerst gelegenheid geven, om de normale temperatuur
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vaa iedere ileine oppervlakte der zee en voor iedere maaud,

met groote iiaauwkeuriglieid te bepalen, terwijl thans de

bestaande temperatuurtabel voor de oppervlakten der zee van

twee graden in breedte en drie graden in lengte (gelijk die

in 1857 door den Heer andeau uit den toen aanwezigen

voorraad waarnemingen is vervaardigd) voor het gebruik

der zeelieden zeer groote waarde bezit en veelvuldig wordt

geraadpleegd, om hunne route zoodanig te kiezen, dat zij

de grens der koude en warme stroomen vermijden, alwaar

het meest ongestadig weder wordt aangetroffen. De za-

menstelling van bedoelde tabel en de daarop berustende

beschrijving van den Agulhasstroom (toegelicht door kaarten

voor de maanden Febrnarij, Maart en Julij, waarin de meest

uiteeuloopende grenzen van dien stroom figuurlijk worden

voorgesteld) heeft eene volledige bevestiging erlangd door

de toevoeging van vele later ontvangene waarnemingen,

welke op de nu vermelde wijze voor iederen graad opper-

\'lakte in nieuwe leggers zijn verzameld, en waaruit de ge-

noemde vijf schetskaarten ^^aren ontworpen.

In plaats van deze kaarten zelve, zijn hiernevens ge-

voegd de temperatuurtabellen voor de maanden Maart, Julij,

Augustus, September en October, bevattende de gemiddelde

temperatuur der zee voor eiken vierkanten graad, met op-

gave van het getal waarnemingen, waaruit die cijfers zijn

afgeleid. Bovendien is voor de maand September dergelijke

tabel opgemaakt voor de temperatuur der lucht.

(Zie tabel A, B, C, D, E, E' en E).

Februarij en Maart zijn de warmste maanden bezuiden

de Kaap. Benoorden 40" ZBr. komen op de kaart slechts

zelden femperatuurcijfers voor beneden 18° celsiüs. Die

twee maanden leveren ook weinig stormweder op. Zulks
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bedraagt voor de gclicclc oppervlakte slechts 2, hoogstens -i

procent; want in Tebruarij zijn gedurende 1109 maal acht

uren slechts 30, in Maart gedurende 1039 maal acht uren

slechts 50 stormen opgeteekend.

Ons bepalende tot de maand Maart, blijkt het, dat tus-

solien IC en IS" OLengte, 203 «aarneraingen zijn vcr-

rigt, welke beuevens die voor de andere gedeelten der schets-

kaart op de volgende wijze zijn te rangschikken

:

MAART.
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Augustus, Scptcmljcr cu Ocloljcr, dan ziet men i ii lioo verre

(Ie temperatuur der zee regelmatig toeneemt, nis ook hoe

de warme Kaapstroom zich verder iiitbrcidf.

Maar in gccnc maand is de afscheiding van den kouden

en wannen stroom zoo scherp langs het Kaapsclic llif ge-

teekend, gelijk zulks was af te leiden uit het groot ver-

schil in tcmperatuurwaarneiniugen, als in il.c maand Sep-

tember.

Het was dan ook om die reden, dat ik het belangrijk

achtte, niet alleen daarvoor de temperatuur der zee, maar

ook evenzeer die der lucht te onderzoeken, en de uitkomst

daarvan iu verband te beschouwen inet de tusschcn 22"

en 24° OL. zoo veelvuldig heerschcnde stormen.

Vooraf was het dus zaak, na te gaan wat do stormkaart

dienaangaande leert voor de ojipervlakte der zee lusschen

3.r en IM" ZBr. en 14° tot 28° OL.

(Zie de Schetskaart N°. IV).

SEPTEMBER.
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zee en lucht: daartoe zijn de waaruemiugeu verzameld uit

42 journalen, afkomstig van Ilollandsclw schepen, die in

1854 tot 1858 gedurende de ma;ind Sojitember zich be-

zuiden de kaap op de uit- of tehuisreis bevonden.

Zij bevatten 1379 waarnemingen voorde temperatuur der

lucht; 1192 voor die der zee, en werden gemiddeld drie-

maal daags opgeteekend.

De meeste dezer waarnemingen zijn gebezigd tot de zamen-

steUing der temperatuurkaart, waarop tevens de stormen,

regens en onweders voor de maand September afzonderlijk

iu een schetskaartje graphisch zijn voorgesteld.

Tevens zijn de temperatuurvvaarnemingen daarop afzon-

derlijk gemiddeld voor de nabijheid der route van de te huis

varende schepen, en geven die het volgende overzigt:

SEPTEMBER.
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Van (ie linker- naar de rcgterhanil, oi van west naar

oost ziet men dus, dat tot 20" OL. de temperatuur van

lueht en zee nagenoeg in gelijise mate toeneemt, en die der

lucht ± ^ graad hooger is dan de temperatuur der zee,

doch dat er weinig stormen voorkomen ; vervolgens dat tus-

sclien 20° en 23° OL. de temperatuur der zee sneller toe-

neemt en die der lueht begint te overtretfen. De stormlijn

begint dan ook reeds hooger op te rijzen.

In het oog vallend en groot is echter de plotselinge rij-

zing der temperatuur van de zee tusschen 32° cu 21-° OL.

Bewesten 22° OL. slechts 16°,7 bedragende, is hij beoosten

2-1° OL. 19°,7, dus 3 graden hooger. Tevens rijst de tem-

peratuur der lucht zeer snel tusschen 32° ea '24° OL., maar

blijft nu gemiddeld [ graad lager dan die der zee, tem-ijl

wij zoo even zagen, dat hij westelijk steeds hooger was.

Waar dus die groote en ongeregelde veranderingen in

tem2)er3tuur plaats grijpen, daar ziet men de stormlijn tot

20 procent oprijzen, om beoosten 24° oosterlcngtc, waar de

veranderingen minder botsend zijn, tot beneden 5 pCt. plot-

seling weg te vallen.

Het is dus weder do oostkant van het Kaapschc Rif,

waar de strijd gevoerd wordt tusschen den kouden en war-

men stroom der zee en den kouden en wannen stroom der

lucht, die er als het ware mede hand aan hand gaat.

De proeve van het medegedeelde onderzoek licht dus uit

de. ervaring toe wat de wetenschaj) a priori als natuurwet

erkende. Evenwel mag het slechts eene oppervlakkige uit-

komst genoemd worden, die deze bewerking van circa 18000

waarnemingen aangaande storm, en 12000 waarnemingen

van de temperatuur der zee bezuiden de kaap heeft opge-

leverd; omdat de waarnemingen nog voor te groote vakken

van den Oceaan zijn gerangschikt.
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Het aangetoonde verband tusscheu de afwijkingen eener

gewone weersgesteldheid en die der temperatuur van de zee,

is echter niet onbelangrijk, en tevens van dadelijke toepas-

sing op de zeevaart te achten ; terwijl het een vernieuwd

bewijs levert, in hoe verre de waarnemingen der Nederland-

sclie zeelieden reeds tot belangrijke uitbreiding der kennis

vau de verschijnselen op den Oceaan hebbeu mogen leiden.



UESCllIEDKUNÜIGE AANTEEKENING

ZOOGENAAMD ONBESTAANBAEE WORTELS,

D. BIEBENS DE IIJIÜN.

In vroegere dagen was men er op bedacht, om tut de

oplossing van algebraïsche vergelijkingen te geraken, waarbij

de coëfficiënten der verschillende magten van de onbekende als

algemeene grootheden gegeven werden ondersteld : en daar-

toe gaf zeker de bepaling der wortels van eerste-, tweede-,

derde- en vierde-magts-vergelijkingen in gesloten vorm ge-

reedelijk aanleiding. Deze oplossingen bleken echter in het

algemeen voor het gebruik dikwijls weinig geschikt, en

daarom begon men zich op de oplossing van gclallcu-ver-

'

gelijkingon toe te leggen, zulke namelijk, waarvan de coi'f-

ficienteu in getallen waren gegeven. En toen in deze eeuw

de onmogelijkheid werd aangetoond, om vergelijkingen van

de vijfde en hoogere magtcn algemeen op te lossen, bepaalde

men zich tot het zoeken naar benaderings-methoden voor

getallen-vergelijkingen. Hierbij word de behandeling der ver-

gelijkingen in twee lioofdperioden verdeeld : eerst moest men

ongeveer de waarde van de wortels bepalen, om daarna die

wortels, zoo verre men wilde, te kunnen benaderen. Bij de

bepaling der grenzen, waartusschen elke wortel gelegen is,

stuit men echter al ligt op het geval, w^aarbij twee of meer

wortels voorkomen die zeer weinig van elkander verschillen,

een geval, waarvan hnl kcntceken veel overeenkomst heeft

met dai \'an een paar zoogenaamd onbestaanbare wortck.
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Nu is er wel door rouiiiEU cene methode gevondeii, die

zeker en goregeld tot het doel doet naderen, om ook iu

zulk geval de onbestaanbare van de bijna gelijke wortels

te onderscheiden; maar deze is gegrond oji de meestal be-

zwaarlijke bewerking van het zoeken naar den gemeenen dee-

ler tussehen den getallenvorm, waarvan de wortels gezocht

worden, en de daaruit door dillerentieren afgeleide vormen.

Het kan dus niet van belang ontbloot worden gerekend,

dat er kunstgreiien of middelen bestaan, om voorloopig, al

zij het dan niet altijd of algemeen, het aantal dier onbe-

staanbare wortels te bepalen : hoe gemakkelijker deze zijn

aan te wenden, van des te meer nut zullen zij wezen, en

hieronder bekleedt zeker het kenmerk van newton, hoezeer

misschien minder bekend, eene voorname plaats. Een opstel

van een geacht medelid over dit onderwerp bragt mij lot

een onderzoek van newtons methode en van hetgeen iu

die rigting is geleverd, en uit dien hoofde meende ik, dat

het misschien eenig belang konde hebben.

Newton zelf geeft zijn regel, evenwel zonder eenig be-

wijs, in zijne Arithmetica Universalis sive de compositiouc

et resolutione arithmetica *) aldus op

:

//Verum quot radices irapossibiles sunt, cognosci fere po-

//tost per hanc regulam.

,/ Constitue seriem fractionuna quarum denominatores suut

ynumeri in hac progressione 1, 2, 3, 4, 5 etc. pergendum

,/ ad numerum usque qui est dimensionum aequationis : nu-

„meratores vero eadem series numerorum in ordine contra-

,/rio. Divide unamquaraque posteriorejn per priorem. Frac-

*) Dit -werk is in 1707 liet eerst, doch buiten weten en tegen den

wil zelfs van den Schrijver, daarna in 1T22 met diens goedkeuring te

Londen uitgegeten. De hier gebruikte uitgaven zijn die van 's GitAVK-

SANDE, te Leiden, in 1732 bij j. en ii. vEuuiiiiK (4". VIH en344bladz.

13 Platen), en die met de Commentaiia van jou. castillioneus in 1761

te Amsterdam bij ai. M. lujY, in twee Deelon 4". (XVIII enSlU bladz.

met riaat 1-8 on A-Y; 283, 134 bladz. mot PLiat 9— 13 en Z,<i,'0



{ -Zii)
)

vtioiics prodcuulcs cülloc^ super turiuiiiis mciliis acquuLiü-

//iiis. Et sub quülibct mediorura termiuorum, si quadratum

//cjus ductum in fractioiiem capiti immiiientcm sit majus

//quain rcclangulum terrainorum utrinque consistcatium, col-

//loca signum -|-; siu minus, signum — . Sub primo vero

//et ultimo termino colloca signum +. Et tut crunt radi-

;/ces inpossibiles quot sunt in subscriptorum serici rauta-

//tiones de -j- in — , et — in -{-•" *)

Wanneer men dezen regel in de gewone taal der analy-

sis overbrengt, verkrijgt men daarvoor het volgende:

Bij eenc vergelijking

A„ x" + A„_i a;"-' + A„_2 .r""" +.... + Ap a,'' +....

+ A,a;' + A,^ + A„=0 (1)

zijn er evenveel paren onbestaanbare wortels, als er van de

volgende ongelijkheden bestaan, in zoo verre zij niet op

elkander volgen

:

In n—1\
A'n-l <[^-- -^\ ''^n A«-2, ... (2)

AS,_o < --^-
:-^J

A„_i A„_3, . . (3)

A/ < f^^ : ~--r,] A;,+, A„_,, . (4)

enz.

A.' < {—-] A, A„ (5)
\n— 1 nj

Hiervan wordt het bewijs gezocht door colin jiac

LAURIN t). Hij grondt zich op de hulpstellingen:

*) Ed. 's GKAVESAKUE, Ijlaciz. 134, IS.Ï. EJ. CASIILLION, DccIII,
Wadz. 6, 7.

t) Zie: A Letter fiom Mr. conN mac laukin to jiaetin roLiuiS Esii-
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'P'Z{ab-\-ac-\-ad-\-bc-\-bd-{-cd), eu iu liet algemeen, als

er m grootheden a, h, c, enz. zijn, waarvan de som der

quadraten is A, en die der produkteu twee aan twee ge-

nomen B, dat alsdan steeds ^ {m — ] ) A > B is. Op die

wijze betoogt hij in Prop. V. de eerste en laatste der op-

gegeven kenmerken (^) en (5).

Nu volgde GEOROE CAMPBELL *), die uitging van het

kenmerk der onbestaanbare wortels bij vierkantsvergelijkin-

gen, vau de vergelijking met omgekeerde wortels en van

de (door differentiatie) afgeleide vergelijkingen als limite-

rende vergelijkingeUj dat is als zulke, waarvan de wortels

die der gegevene vergelijking telkens insluiten. Hij bewijst

daarmede iu Prop. I het algemeene kenmerk (furm. (5))

van NEWTON; leidt dit andermaal af uit de betrekkingen,

die er bestaan tufeschen de coëfficiënten en de wortels eener

vergelijking, en bepaalt daarbij tevens het verschil van de

beide termen dier genoemde ongelijkheid. En hieruit leidt

hij op dezelfde wijze in Prop. II een nieuw kenmerk af,

dat aldus kan worden voorgesteld:

J
[l- ] : f " J]A;,><A;,+, Ap_i - Ap+2A;,_2-t-A;,+3Ap-3-ctc. .

Als vervolg op zijnen eersten brief, eu in afwachting vau

de» uitgave zijner Algebra f), gafit mac laukin weder tot de

concerning Aequations with impossiblc Routs, in de riiilü^sophical Trans-

actions N°. 394 for May, Juno nnil July 1726, pajic 1Ü4— 112,- Deze is

overgenomen a<:-hter newtons werk, door 's gravesande, bladz. 298

—

305, en door ca?tillion, Deel II. blz. Gl—G8.

*) Zie: A Method for detenniniiig the Number of impossiblc Roots

iu adfcctcd Aeqnations by Mr. george campcell, in de Philosophical

Transactions, N". 404 for Oetober 1728, page 513— ."jai. Deze is over-

genomen achter kewtons Arithmctica, door 'a gravesande, bladz.

333—344, en door castillion. Dool II. bhadz. 97—109.

t) Deze is eerst na zijnen dood tiitgcgcvcn te Londen in 1748. In

de tweede nitgaaf (Londen I75G, 8°. XII en 432 bladz. en 12 l'Iatcn)

leze men over het hier behandelde Chap. XI. page 275—286.
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Ijcliauduliiig \an ilil umleTwcrj) over *), waarljij luj uu ilr.

rigtiiig volgt, duur cami'BELL iu zijuc tweede stelling (onze

formule (0)) naugcgcvcu. Aldus vindt liij iu Prop. VI—XII

nog achtiieu dergelijke, over het algemeen echter meer in-

gewikkelde ongelijkheden: uit zijne Prop. IX leiill hij het

algemeene kenmerk van newton (form. 4), uit Prup. VH
dat van campbei.l (tbrm. 0) af. Bij de afleiding van dit

alles maakte hij slechts gebruik van de volgende hulpstel-

lingcn. Het produkt van de deelen (onbepaald in getal)

eeuer lijn wordt een maximum als die deelen onderling ge-

lijk zijn ; bij diezelfde verdeeling wordt ook de som van de

produkten der deelen, twee aan twee, drie aan drie, enz.,

genomen, mede een maximum, terwijl alsdan daarentegen de

som der vierkanten, cubi enz. dier deelen een niiniiiium «ordl.

Nu hiseht hij cone stelling in, dat

(n^»]" (;:)>^"- (^^

zal wezen, als alle wortels bestaanbaar en met hetzelfde tcc-

ken voorzien zijn, en bewijst nog eens de kenmerken van

NEWTON met behulp van de vergelijkingen, waarvan alle

wortels met eene zekere grootheid zijn verminderd.

Zeer verschillend was het oordeel van deze en andere

schrijvers over de aangehaalde bewijzen, in hoe verre zij na-

melijk al of niet toereikende waren tot de afleiding van

NEWTONS geheelen regel. Campbell f) beschouwt den re-

*) Zie: A secontl Letter froiii Mr. colin mc laurin to martin
FOI.KES Esq., conccruiii;; the Koots of Eciuatious with tlic Dcinuiisti-;i-

tion of otlicr Jiuk'S in AI;;cbni; licing the Contiiiuatirin oi' the Li:ttfr

publishcil iu tlio l'liiIuso|ihicaI Traiis-ictions N". 3D4, in (Ic PliiIosoi>hi-

cal Transactions N°. 4U8 ii)r Maixli and Aiivil 1729, jiagc 69—96; ovcr-

j^cuünien achter liet werk van newton, in de uitgave van 's gravesan-
DE, blaJz. 3U5—3:i2 on iu die vim tASTiLLiox, Doel II. hladz. 68— 9li.

t) „From wliat liatlj Ijcen said, is ininicdiatoly deitueed tlieDeuiun-

„stration of timt llule which the most illuatriüuü Newton givcs for

.,deteruiiniug the JsMunber of inijtossildo lloots iu auy giveu JEqua-

.,tiou." rhiloso)ihital Trausactinn?, N~\ Inj, pafro .')2.'!.
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jTcl als bewezen; ïiac laurix *) scliijui dit niet toe Ie staan,

lioczccr liij zelf iets verder in zijnen brief uit zijne stellin-

gen toch het beslaan niet alleen, maar ook het aantal van

onbestaanbare wortels bepaalt. De Abt de gua houdt wel

den regel bewezen, maar gevoelt toch dat er aan do alge-

meenheid van het betoog iets ontbreekt f) ; en dit is even-

zeer op Ic merken bij het oordcel dat wo>nTCLA §) over

dit punt uitspreekt.

En niet geheel ten onregtc, want er werd niet nagegaan

welk verband er tusschen ecnige der opgegeven ongelijkhe-

*) „I might she-vr in the ncxt Place, how the Rulcs deduced from

„the XIiii and XHiii Propositions may hc cxtcndcd so as to discover

„whcn more than two Koots of an Equation are imaginary, and in

,. gencral to detcrmino tlic Kuinbcr of ïmaginary lïoots in nny Equa-

„tion; but as it would reqnirc a long Discussion, and somc Lemmata

„to demonstrate this strictly, I shall only observc that these Xltli and
„XIPii Propositions' will be found to bc still the most uscful of all

„those wc have givcn for that Parposc." Philosophical Transactions,

N"*. 40?, page 77.

t) „Cettc règlc, que newton avoit donnoc sans demonstration, Mrs.

„coLiN-MAC-LAUKiN ct CAMi'EELL Toiit dcniontrec Tun et l'autrc dans

„les Transactions philosophiqucs, et ils Tont outro ccla beaucoup jicr-

„fectionnec, sans que neanmoins ils soicnt vcnus a bout d'cnscigncr

„rien de tout-a-fait ge'neral sur cettc niaticrc. L'ouvrage du M. mac-
„LAUiïiN est surtout remarquablc par Ie travail, dont il est rcmpli, par

„les dilTicultJs immcnses, que l'autcur a cues u surmonter, et par la mul-

„tiplicitu des moyens, qu'il a tentcs et employés pour parvenir h. de-

„couvrir les règlcs, qu'il cherchoit." Zie; lïecherchc du nombrc des

meines rcclics ou imaginaires, récllcs positives ou recUcs nogativcs,

qui jpcnvent SC trouvcr dans les Equations de tous les dcgrcs, par

M. l'Abbé i>E GUA, in de Memoires de Mathematique et de Physi-

quc de rAcademic Koyale des Sciences. Annc'c 1741, page 435—494

(page 457).

§) „C'est pourquoi kewton . . . a donnc , . , unc rcglc asscz simplc,

„mais encore assez imparfaitc. Ellc n'etoit d'ailleurs pas dcmontree,

„cc qui a engagc M.M. MAC-LAunis ct CAMPBELL Us'cn occupcr(Trans-

,,actions Philosophiqucs, annces 172G—2S ct 29), ct ils sont parvcnus

,.non-sculcmont U demontrcr, mais encore u pcrfectionner la règlc de

,, NEWTON. On ne peut ccpcndant disconvcnir, qu'ellc laisse encore qucl-

„quc chosc a désirer." j. f. montccla, llistoirc des Mathrmatiqucs.

Tomc III. achevti ct pubiie' par j. de la lande. Paris IS02, ]). 31.
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ili;ii koiuli! besliuii, oii ilaarincdc werd eeiic zwarigheid iii

lic toepassing geboren, dat er namelijk somtijds te veel on-

liestaanbarc wortels werden aangegeven, eene zwariglieid, die

NEWTON met het gehik, dat groote geniën soms te bcnrt,

valt, ontweken had. Dit zal genoegzaam blijken uit het

betoog, dat nu liicr gegeven wordt, en waarbij dezelfde gang

gevolgd moge worden, als door caiipbell en gedeeltelijk

ook door mac lauiun was aangewezen. Daarbij wordt slechts,

do bekende eigenschap der vergelijkingen gebruikt, dat de

wortels der afgeleide vergelijkingen telkens de grenzen zijn

van de wortels der gcgovene vergelijking, en dat mitsdien

met ieder paar onbestaanbare wortels in gene minstens een

dergelijk paar in deze overeenstemt.

Zij eene gegevene vergelijking in het algemeen

:

1» = A"x'' + A;,_i a:"-' + A„_o.ï"-2 +.... -f. A3 x' +
+A, x^+A,,r+A„ == 0; (8)

dan worden de a— l'li^, de a'l" en de a-f-l*^" afgeleide

\ergclijkingcn, die door een even zooveel herhaald dill'eren-

tiëren ontstaan, als volgt:

F"-'(.r) =M()i— 1).... („_a + 2)A„x"-''+' + \

+(n-l)....(n—a+.l)A„_i.r"-''+'n-3)....(n-a)A„_2.ï''~"~' +

+ .... + (a+2).... l.A„+oa;» +(«+ !).... 3 A„+i.r= +

+ a.... 2Aa.r+ta— 1).... 1 Aa_i = 0,

F" (.r) = n {n—V).... [71 -a -\- \) A„ .ï""" -]-

+(n-l)...(7i-a)A„_iT''-«-' +(»i -2)... (n-«-l)A„_o:K"-''-2+ ^

4..... + (a + .3).... %Ka+zx' + (a+ 2).... 3A„+o.r^ +

+ (a+1),... 2 A„+,,r + «.... 1 A» = O , /
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r+' (^) = n (n— 1).... (n— a) A„ a-"-""' +

+ («-l)....(n-a-l)A„_,;i>"-''-2+ {"-2)--("-«-3)A.-2.ï"~''~H

+ (a+4).... 4A„+4.ï^ +(a+ 3)... '^A„+3x'' +

+ (a+2).... 2Aa+o:r + (a + l).... 1 Aa+i = (9)

Voor de overeenkomstige vergelijkingen met omgekeerde

«ortels, dat is met zulke, die telkens - zijn, leidt men

dadelijk de volgende af:

r-l/ij=(a-l).... lA„_,a;"-°+'+a.... iA^x"-"+
^

+ {a+l)...3A.+,Jc"-'-' +(a+2).... 4>A.^ox''—^-+...= 0,

.

]Aax''-"+ (a+l).... SA^+ia;"-"-' +0="-
(10)

+ (a+2).... 3A„+oa;"-"-- +(a+8).... ^Aa+sx"-"'^ +....==0,.

?«+' /i\=(a+l).... lA^+ix"-''-' +(a+2)....2A„+2x"-°-=^+

+ (a+3).... SAa+s.^"-"-'' +(«+4).... éAa+^a;""""* +••== O.y

Deze zijn nu de vergelijkingen, waarvan wij de -onbe-

staanbare wortels, — die dan ook zeker dergelijke in de

gegevene F (,r) aangeven, — moeten opzoeken. Dan dit heeft

liier steeds dezelfde moeijclijkheid, die eerst zal wegvallen,

wanneer men met het afleiden tot tweede-magts-vergelijkin-

gen gevorderd is : dan toch is het gemakkelijk het al of

niet bestaanbaar zijn der beide wortels te bepalen.

In het eerste stel afgeleiden F''-' (.>;), F" (.r) en F''+' («)

voert iedere (ot den vorm F"~' [x) van de tweede magt.
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ilicii ancn dadelijk vci'krijgf., als men in de ccrsl*" vergelij-

king bijv. a = n— 1 aanneemt: dan is

Y'-- (x) = n{n—-i ).... 3 A„ t^ + («—!).... 2 A„_,a; +
-I- ()!— 2).... 1 A„_2 = O, of door (n— 2).... 3 duclcndc:

n(«—l)A„a;^ +(«—]) 2 A„_ix+2. 1 A„_2 = 0. (11)

Ilct hvccdc stel afgeleiden P"-' (- j, F"l -| en r+' (-j

verkrijgt eerst den tweede- magts-vorm, als zij respectievelijk

n—a— I, n— a— 2 en n—a — 3 maal worden gediiï'cren-

tieerd; er komt dan

ilvoor F"-

(a— 1).... 1 .(«—a+1).... 3. Aa-i x'^ +«.... 2.(h— a).... 2.A„ x

+ (rt-t-l).... 3.(«—a— 1).... 1.A„+, = O,

of door (a— ])...l.()!-n-t-l)....3=(a-l)....2.(n-a-l)....3

= (a— 1).... 3.(>i—«— 1).,.. 1 dcelcude:

[H—a-\-l) (n

—

a) An_i x- -{- a {n— a) 2 Xn x -\-

(a-)-l)aA„+i = O (12)

voor F" [

a.... ] .{n—a).... 3. A„ .t' ^-(a+ l).... 2.(n—a- 1).... 2 Aq+i x

4-(rt-f2).... 3.(n—a— 2).... l.Aa+2 = O,

of door a.... ].(»—«— 2).... 3 = a.... 2.(«—a— 2).... 3

= a.... 3.(?j — a— 2).... 1 deelendo:

(»i—a) ()!— «—1) Af,a;- -|- (a-|-l) [n—a— ]) 2 A„4_i a;

+ (a+ 2) («-H)A„+o .= O (13)

en voor F''+' {-

(a-|-l)....l.(H.-a-l) 3.As4i,r= + (rt+ 2),...2.(n-a—2)....2A„+oa;

-h(u+3).... 3.[«-a -3).... 1.A,H.3 = O,
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ofaoor{a+l).... !.(«—a— 3)....3=(a+l)....2.("—n—3).-'J

= (a+l).... o.{n—a— 3).... 1 deelende:

(„_a_l) (n—a—2) .Wia;^+(a+2) {»j—0—3)2 A^+or

+ (a+3) (a+2) A^+g = (14)

Deze vergelijkingen (11)— (14), waar in de drie laatste a

een willekeurig geheel getal voorstelt, zijn nu alle van den

vorm
«a;^ + |?a; + / = O ;

en het is bekend, dat hare wortels onbestaanbaar zijn, als

4«/^|ï^ is, en omgekeerd. Hieruit volgen de kenmer-

ken van onbestaanbaarheid

:

uit (11) : 4 . n(n—l) A„ . 2A„_2 > [n—1 . Z A„_i]^ ,

of 2 nA„A„_2 >(«-!) A^_i; (15)

uit (12) : 4 (n—a+1) {n—a) Aa_i . {a+ l) a Aa-i-i

> [a{n—a,) 2Aa]- ,

of (n—a+l) (a+l) A„_i Aa+i > (n-a) ak\ ; (10)

uit (13) : 4 [n—a] (n—a— 1) A„ . (a+ 2) (a+ l)A„+2

> [(a+l) («—a— 1) 2A.+,]' ,

of (n-a)(a+ 3)A«A„+2>(n-a-l)(a+l)A^«+, ; . (17)

uit (14) : 4(n—a—l)(n—a-2)Aa+i .(a+3)(a+2)Aa+3

> [(a+ 2) (n—a-2) % ka+iY'

,

of(n-a-l)(a+3)A<,+iAa+3>(n—a-2)(a+2)A^+2. (IS)

Daar de drie laatste kenmerken geheel algemeen zijn, zal

uit een daarvan de overige, en tevens het kenmerk (15) moe-

ten volgen, en dit is werkelijk het geval. Stelt men toch

in (16) voor a achtervolgens n— 1, a+l en a+2, zoo

komen er de kenmerken (15), (17) en (18) terag. Voor

a .= 1 geeft (16) eindelijk

:

n . 2A„A, >(n-l) A,^ (19)

als laatste kenmerk.

VültSI,. ES MEDlil). AFr>. SATUUnK. I>EliL VUI. 17
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Ucwijl mcu nu newtüns kemncckeii {'Z), (4) on (5) liiii

in {15J, (IC) en (19) terugvindt, kunnen zij hcwe/.cn wor-

den geacht. Er doet zich evenwel hier cene zwnrighi'id vyi :

want de voorgaande kenmerken zijn n— 1 in getal, en zou-

den dus n— 1 paren, of 3 n— 2 onbestaanbare wortels kun-

nen aangeven, dat eenc ongerijmdheid is. Er moet dus in

flit opïigt voorzeker eenige afhankelijkheid tuss<;lien de be-

wezen kenmerken kunnen bestaan. Ten einde deze op te

sporen, behoeft men slechts de afgeleide derde-magts-verge-

lijkingen na te gaan, waarvan men zeker weet, dat zij nooit

meer dan één paar onbestaanbare wortels kunnen bevatten.

Alsdan komt er in plaats van de vergelijkingen (12), (];"!)

en (14) de volgende:

voorr-(i):

(a— 1).... 1.(«—a+l)..l.l.Aa_ia;'+rt....2.(n— a)....3..\„,r-4-

^- (a-fl).... 3.(«—«—]).... 2.Aa+ia;-|-

+ (a+ 2).... i:{n—a—Z).... l. Aa+2 = O,

«f deelende door (a- 1).... 1.(«

—

a— 2).... 4 = {a— 1)....2.

(n—a_2).... 4, = [a—l).... 3.(n—n—Z).... 4.2

= (a— 1).... 4.(n—a— 2).... 1 :

{n— a-\-l){7i—a){n—n—l)A„_i x^ + rt(n

—

a)(n—a— 1)

3 A„ ,r^ + (a+l) a (n~a—\) '.'. A„+, x +
+ (a-f2) («+1) aA„+o ==0 (20)

voor E" (1

«.... ].(ïj— a).... 4.A„.r^-j-(a-}-l)....2.(K-a— 1)....3. A,a.i.r'

+ (a+ 2).... 3.(«-a-2).... 2.A„+.2.-r +
+ (a-l-3).... 4.(«-rt-3).... l.A„+,i = O,

of deelende door a.... \.(ii.^a— 3).... 4^=rt.... 2.(«— «— 3).... 4

-=a.... 3.(n—a— 3).... 4.2= n.... 4.()i—a— 3),... 1 :

(w— a)(?i— a — ])()( — a -2) A„.t' + (a-fl) («-«—!)
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(«-a-2)3A„_,_ix-+(a+3)(n+l)(;i—a-2)3A„+2a;-l-

+ (a+S) (a+ 2) (a+ 1) A^+3 = (21)

(a+ 1 ).... 1 .(»i-a-l )..,. J..A„+ ix ^ + (a+ 2)....2.(«-a-2 )....3Aa+o-c ^

+ (a+3).... 3.(«—a— 3).... 2.Aa+3a; +
+ (a-|-4).... 4.(jj—a— 4).... l.Aa+4 = O,

of (leelende cloor («+]).... l.(n—o—4).... 4 = (a-}-l)....

2.(n—a— 4).... 4 = (a+1).... 3.(n—a— 4).... 4.2

= (a-j-1).... 4.(7j-a—4).... 1 :

{n—a—l) («_a-2) (/z_a-3) A„+,a;ï + (a+2) (n—a—2)

(n—a— 3)3Aa4-2a;^ + (rt-j-3)(a+2)(w—a-3)3Aa+3a;-t-

+ (a+ 4) (a+3) (a+2) A,+4 =0 (22)

Deze drie vergelijkiiigcu zijn nu van den vorm Cn x"'

+ Cj «- + C, a: + Cq = O CU geven dus naar (15)— (18)

als kenmerken van onbestaanbare wortels:

2.3 C, O3 >2Cj^- of8C,C3>C2S
3.2 C„C3>.2C,^ of 3 C„C, >C/j

zoodat er volgt uit (20):

3.(m—a+])(n—a) (n — a— 1) Aa_i (a+ l)a(?j

—

a— l)3Aa_i-i

^ [a{n—a) («

—

a—l)3Aa]^,

of (?i—a+1) (a+1) Aa-i K+l > (n—a) a Aa^ ;

en 3 a[ii— a) {n—a— 1) SA,, (a+ 2) (a+1) a Aa+o

> [(a+1) a(«-a-l) 3 A,+i]^ ,

of (n^a) (a+ 2)A„A„+2 > (?!—a— 1) (a+1) Aa+i^ ;

nit (21) :

',(n—a) {n~a- 1 )
(n—a— 2)Aa(a+ 2)(a -|- 1 )(>i—a—2)3Aa+2

> [(a+1) («—a— 1) («—a— 2) A„+,]^

of (n-a) (a+2) Aa A„_2 > (n-a— 1) (a+ 1) Aa4-)''

;

17'
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ni 3 {«+])(«-«-!) («_«_2)3A,+, (a+3)(«-t-^)(«+ 1) A„+3

> [(«+ 2) (a+ 1) («-a-2) 3A„+2]^

of (,!—a— 1) (a+ 3) A„+, A,h-3 > (n—a— 3) (a+ 2) A„+o^ ;

uit (22):

3(n-a-l)(n-a-2) (n-a-3) A„+,(a+ 3) (a+ 2) (n_«-3)A„+3

> [(a+ 2) (/i-a-2) («-a-3) & Aa+-i\'

,

of («_a— 1) (a4-3) A„+, A^+s > (n—a -2) («i+ 2) A„+2'^ ;

e.i 3(rt+2)()i—a—2)(n—a—3) 3Aa_|_o(a4-4)(«+3) {a+ 2|A„+4

> [(«+3) («+2) («-a-3) 3Aa+3]^ ,

of (n-a— 2) (a+ 4) A„+2 Aa+4 > (n—(i— 3) (a+3) A„^_3^

En hieruit zien wij niet alleen dat deze kenmerken met

de vorige (15)—(18) te zamen vallen, maar ook dat het

kenmerk, uit de drie laatste coëfRcicnten van eenige afge-

leide (20) tot (22) bepaald, hetzelfde is als hetgeen dat

uit de drie eerste coëflTicienten der eerst volgende vergelij-

king wordt gevonden. Wanneer nu de beide kenmerken in

dezelfde derde-magts-vergelijking (20) tot (22) plaats heb-

lieu, kunnen zij echter onmogelijk een verschillend paar on-

bestaanbare wortels aanduiden; met andere woorden : twee of

meer opvolgende der kenmerken (15)—(18) Icereu ons niet

dat er twee of meer paren van znlke wortels bestaan. Drukt

men dus met newton het al of niet voldoen aan het ken-

)nerk door de teekens -(- en — uit, dan zal slechts elke

variatie in de opvolging dier teekens een paar onbestaan-

bare wortels aangeven, en daardoor is de mogelijkheid tot

een ongerijmd aantal onbestaanbare wortels weggenomen.

Dit is het, wat, hoezeer door newton begrepen, door

CAMPBELL en MAC LAUBIN wcrd ovcr het hoofd gezien, en

M'aarmede nu newtons regel als algemeen geldende is be-

wezen.



GEWONE VERGADERING

DER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEIIOUDEN DEN 2"»=" OCTOBER 1858.

Tef/enwoordi(/ de Heeren : c. J. matthes, a. brants,

J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK, F. J. STAMKART,

K. n. VON BAUMHAUEK, F. C. DONDERS, J. VAN GEUNS,

G. A. VAN KERKWIJK, P. ELIAS, J. VAN DER HOEVEN,

P. IIARTING, M. C. VERLOREN, W. C. H. STARING,

W. VROLIK, D. BIERENS DE HAAN, R. LOBATTO,

A. W. M. VAN HASSELT, D. J. STORM BUTSING,

G. E. VOORHELM SCHNEEVOOGT, H. J. HALBERTSMA,

R. VAN REES, G. VROLIK.

De Heer matthes, Vicevoorzitter, opeut de ver-

gadering in de plaats vau den Voorzitter, die, vol-

gens scliriftelijke mededeeling, verhinderd wordt haar

bij te wonen.

liet Proces-verbaal der gewone vergadering van

den 26^"='' Junij jl. wordt gelezen, goedgekeurd en

vastgesteld.
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Wordt gelezen een brief van den Heer j. van aoau

(Bredii 2t) September 1858), strekkende ter veront-

scliidcbging over het niet Ijijwonen dezer vergade-

ring. — Aangenomen voor bcrigt.

De Secretaris berigt, onder dagtcekening van Hel-

der 8 Julij, O Augustus, 20 September, en Amster-

dam 8 Julij, 1) Augustus en 8 September, van de

HH. c. en r. van deu sterr brieven ontvangen

te liebbc nten geleide van Tabellen met vxum/eno-

men iualerhoo(/tci/, welke bij der Counnissie over de

daling van den bodem in Nederland ter hand stelde.

De Secretaris berigt dat de verhandelingen van

de HH. VON BAUMHAUER, VAN DER WlJ.EUaCN CU

VAN GOGH door dc Commissie van redactie der Tcr-

slcujen en MededceUnf/eu zijn aangenomen en ter perse

gebragt, en dat de Heer coster zijne aantci^kening

heeft terugverzocht.

Worden gelezen brieven ten geleide ^an boekge-

schenken :
1'. van den Minister van Binnenlandschc

Zaken ('s Gravenliagc 2ü Julij ISüS, 19 Augustus

1858, 21 Augustus 1858, 4 Sopt. 1S5S, ü^'Sept.

1858, 23 Sept. 1858, 25 Sept. 1858); 2\ van den

Minister van Oorlog ('s G ravenhagc 25 Sept. 1858);

3^ van den Minister van Euitenlandsehe Zaken ('sGra-

venhage 1 October 1858); 4". van Baron gevers,

Gezant des Konings bij het hof van Rusland (St. Pe-

tersburg 28/10 Augustus 1858); ö'". van den Heer

w. c. H. STARING (Haarlem 4 September 1858);

G\ van den Ilcer i-. MJnoi't', Bibliothecaris der open-

bare bililiotheck te Arnhem (iVinhem 14 September
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1858); 7'. van den Ilccr c. a. j. oüdemans, Secre-

taris van liet CoUegic van Lectoren aan de genees-

kundige scliool te Rotterdam (Rotterdam 24 Augustus

1858); 8'. van HH. Cirratoren van liet Atlienaeum

Illustre te Amsterdam (Amsterdam 11) Julij 1S5S);

d\ van den Heer e. s. witkamp, Amanuensis der ver-

ceniging voor de statistiek (Amsterdam 28 Julij 1858);

10''. van den Heer ddboürcq, Lid van den raad van

Ijestuur van 's Rijks museum van schilderijen (Am-

sterdam 2 Julij 1858); ir. van HH. Curatoren

van het Atlienaeum IlKistre (Amsterdam 30 Junij

1858); 12'. van den Heer w. c. n. staring (Haar-

lem 24 Augustus 1858); 13'. van den Heer e. mul-

sant, Secrétaire ai"chiviste dö la Société Impériale

d'agriciütiu'c, d'histoire naturelle et des arts utiles de

Lvon (Lyon 2 April 1S58); 14'. van den Heer

E. siDLSANT, Présidcnt de la Société Lhméenne de

Lyon (Lyon 22 Julij 1S58); 15". van den Heer

V. CERESOLE, Archivistc de la Société des Sciences

naturelles (Lausanne 5 Mol 1!J58); IG'. van den

Heer laürie, Viceconsul van Z. Maj. in het Ko-

ningrijk der Beide Siciliën (Napels 7 Augustus 1858);

17". van den Heer max sciiultze, Schril'tfidircr der

Naturforschende Gesellschaft zu tialle (Halle 3 Aug.

1858); 18'. van den Heer c. wiedmann. Bibliothe-

caris der Koenigl. Bayerische Akademie der Wissen-

schaften (Muuchen 17 Junij 1858); lÜ'. van den

\ crwaltungsausschuss des rcrdiuandeum zu luns-

bruck (Innsbruck 11 Junij 1856;; 20'. van den

Vorstand des Vereines von Alterthumsfrcundca im

llheinlandc (Bonn 21 Junij 1858); 2P. van dun

Heer maieu. Secretaris der Gesellschaft zur Befor-

derumr der Naturwissenschaften in Freiburg im Breis-
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gau (Freiburg 25 Jiinij 1S58); 22\ van don Ilecr

REiSTNER, Bibliothecaris van de Naturforscliende Ge-

sellschaft te Dorpat (Dorpat 2 Mei 1S5S); 23'. van

den Heer cassel, Secretaris der Koninklijke Akade-

mie der Wetenschappen te Erfnrt (Erfiirt 1 Angus-

tus 1858); 24". van den Heer e. h. weber, Secre-

taris der mathem. physische Classe van de Königl.

Sachsisehc Gesellschaft der Wissenschaften te Leipzig

(Leipzig 18 Jnlij 1858); 20". van den Heer har-

TENSTEiN, Secretaris der Philologische Classe der Kö-

nigliche Sachsische Gesellsc^'aft der Wissenschaften te

Leipzig (Leipzig 28 April 1858); 26°. van den Heer

RoscHER, Secretaris der Fürstlieh JablonowskischeGe-

sellschaft te Leipzig (Leipzig 22 Julij 1858); 27°.

van den Heer iiieee, Secretaris der Wetteraner Ge-

sellschaft für die gesammte Naturknnde (Ilaiinu 24

Augustus 1858); 28°. van den Heer .i. rosenthal.

Secretaris der physicalisch medicinischo Gesellschaft

te Wurzburg (W^irzburg 25 Julij 1858); 2ij°. van

den Heer a. thengbeug, Eibliothecaris dor K. So-

cietat der Wissenschaften zu Upsala (Upsala 31 Julij

1858); 30°. van den Heer l. renard, Secretaris der

Société Impériale des Naturalistes te Moscou (Moscoii

5/17 Junij 1858). — Wordt besloten tot plaatsing

der boekgeschenken in do boekerij on tot schriftelijke

dankzegging.

Worden tor tafel gebragt In-ieven tot dankzegging

voor ontvangen boekgeschenken: 1°. van den Secre-

taris van Z. K. n. HENDRIK, Prins der Nederlan-

,den ('s Gravcnhage 27 Aug. 1858); 2°. van Hunne
Excellentiën de Ministers van Einantiën, van Kolo-

niën, van Oorlog, v.m Marino, van do Horvnrmdo
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en van de Roomsch Katholijke Eeredienst; 3'. van

den Heer noordziek, Bibliothecaris van de Tweede

Kamer der Sta ten-Generaal ('s Gravenliage 29 Juuij

1S5S) ; 4°. van Burgemeester en Wethouders der stad

Amsterdam (Amsterdam 29 Junij 1858); 5°. van

Heeren Cui'atoren van het Athenaeum Illustre te

Amsterdam (Amsterdam Junij 1858); G°. van den

Heer enschedé. Bibliothecaris der Hoogeschool te

Groningen (Groningen 4 Julij 1858); 7°. van den

Heer munnich, Directeur en Bibliothecaris van het

Bataviaasch Genootschap (Batavia) ; 8°. van den Heer

v*N DER PANT, Secretaris van het Bataafsch Genoot-

schap der proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotter-

dam (Rotterdam 29 Julij Ui 58); 9°. van den Heer

j. TELTiNG, Secretaris van het Friesch Genootschaj)

van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde (Leeuwarden

20 Julij 1858); 10°. van den Heer c. r. hermans.

Bibliothecaris vau het provinciaal Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband ('s Her-

togenbosch 28 Junij 1858); 11°. van den Heer j. w.

GusNiNG, Secretaris van het provinciaal Utrechtsch

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Utrecht

30 Junij 1858); 12°. van den Heer van sypesteyn.

Secretaris van het Koninklijk Institiuit van Ingenieurs

('s Graveidiage 28 Junij 1858); 13°. vanden Heer
DB bordes, Secretaris van het Genootschap tot Be-

vordering van Genees- en Heelkunde (Amsterdam);

14°. van den Heer van naamen. Secretaris der

Overijsselsche Vereeniging tot ontwikkeling van pro-

vinciale welvaart (Zwolle 26 Junij 1858); 15°. van

den Heer j. a. grothe, Secretaris van het historisch

Genootschap te Utrecht (Utrecht 28 Junij en 24 Aug.

1858); Ifi". van den Heer kobert main (royal ob-
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scrvülovv, CJrccnwic'li U Augustus LsrjS); 17". viiii ilc^

Coui't of Dircclors of the East India lioiisc (liOiulon

12 Augustus 185S); 18°. van den llccr t. uoiis-

FiKi,i), l)uitenlandscli lid der Akadcniie (Londen 9

Augustus 1858); 19°. van de New-York State Li-

hrary (Albany 12 Junij 1858); 20°. van den Minister

de rinstruction puhlique et des Cultes (Parijs 21 Aug.

1858); 21°. van den Administratcui' gcnéral de la

Eibliothèque impériale (Parijs 25 Augustus 1858);

22°. van den Heer riffault, Direetcur des études de

récolc polytcchniquc (Parijs 23 Augustus 1858;;

23°. van den Voorzitter van de Société d'éinidation

de Canibrai (Cambrai 4 Septem1)er 1858); 24°. van

den Heer clesy, Bibliothecaris van de Société des

Antic|uaircs de la Morinie a St. Omer (Saint Onier

20 Sept. 1858); 25°. van den Heer o. w. hoeder,

Secretaris der Wetterauisclie Gesellschaft für die ^c-

saramte Naturkundc (Hanau 2 September 185 i);

2G°. van hot Vcrein der Freunden der Naturkuudo in

Mecklen1)urg (Neu Brandburg 19 Sept. 1858); 27°.

van het Gcrmanische Muscunr te Neurenberg (Nurui-

berg 27 Augustus 1858); 28°. van de Vcrwallungs-

ausschuss des Gesaunntvereins der Deutschcn Gc-

schichts- und Altcrthumsvereine (Hannover 2(i Aug.

185o); 2!)°. van het Itetunr der Kömgliche SU-rii-

warto in Königsberg (Königsberg 25 Aug. 185S);

30°. van den Heer peters, Directeur der Köuigliclie

Sternwarte in Altona (Altona den SP'''" Augustus

1858); 31°. van den algemeenen Secretaris der Kai-

serliche Akadcniie der Wissenschaften (Wicn 2 Aug.

1858); 32°. van den Directeur der Bibliotheek de l'er-

mitage Inipérial (St. Petersbui-g den 22^*'™ Augustus

185'c'). — Al iluze l)ricveu worden aangenomen voor
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bciigt, luct lastgcviiig aan den Secretaris om gevolg

te geven aan de aanvragen, in sommigen hunner

bevat.

De Secretaris legt daarbij de expeditielijst over der

verzending van Deel IV, V, VI der Vcrhajideliiii/cn

van de Natmirkundige Afdeeling der Akadeniie ;
van

Deel VII van hare Vershyeii en MnMeuUuyeii ; van

Deel III der J'erslar/eii en MedcdeeUnf/cn. van de Let-

terkundige Afdeeling; van den jaargang liJ5J! van

het Jaarhoek der Akademie, en van het Eerste Stuk

des Eersten Deels van den Catalogus van hare boe-

kerij, geschied in de maand Julij j.1.

Wordt gelezen een brief van den Heer schneider

{Timor 26 Mei 1!J58), in substantie inhoudende, dat

hij genoegen neemt met het besluit der gewone ver-

gadering van den 27'''™ Eebruarij j.1. en gaarne zal

zien, dat een uittreksel van de toen door hem inge-

zonden Topoyraplde van Palembang zal worden opge-

nomen in de Verslayen en Mededeelinyen der Akademie.

Na voorlichting van den Secretaris wordt besloten

deze verhandeling in handen te stellen van den Heer

Buys BALLOT, met beleefd verzoek, om, in verband

met zijn advies van den 27^*'^° Eebruarij j.1., daar-

van een uittreksel aan den Secretaris te doen toekomen.

Komt ter tafel ecne met een particidier schrijven

aan den Secretaris door den Heer dumontieu inge-

zonden Bijdrayc tot de kemm der yeoloymhe yesield-

heid van liet eiland Chimrao. — Zij is voor de Ver-

ülayen en Mededeelinyen aangeboden, en wordt in

handen srcsteld van de Conunissic van redactie.
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Koiüt ter tiifcl cc'ii Iji'icf, oiidc-r dagtcckeiiiii;^ v;iii

Abendbci-g 10 Jiilij 1858, d(wr Dr. j. gugoenbuiil

ingezonden ten geleide eencr nota, onder den titel

van die Br/ur-sc/iunff des Crctudsnins uitd Blödxbis

7iach diiin jet2i(jen Sfandpmik/c der Katurwissenschaf-

ten, waarin de beantwoording van cenige vragen ver-

langd wordt. — Door den Voorzitter zijn in den

rusttijd der Akademie de brief en de vergezellende

nota iu handen gesteld van de Heeren sohroeder

Van dek kolk, voorhelm schneevoogt en v.\n

GEUNS, niet beleefd verzoek, om daarop, zoo mogelijk

in deze vergadering, te dienen van berigt, voorlich-

ting en raad. — De Commissie zegt tot het volbren-

gen dezer taak bereid te zijn, en draagt bij monde

van den Heer schroeder van der kolk het volgend

verslag voor.

De Akademie heeft in onze handen gesteld eene memorie

met daarbij behoorende missive van Dr. guggenbdhl, ten

einde haar te dienen van voorlichting en raad omtrent het

daarin vervat onderzoek. In genoemde missive zegt Dr. G.,

dat hij sedert een reeks van jaren met de. studie van het

Cretinisme en het Idiotisme zich onledig houdende, liet

uoodig geacht heeft deze voor de menschheid zoo gewig-

tige onderzoekingen door geheel Europa voort te zetten,

om tol een afgesloten resultaat te komen ; dat hij, ten dien

einde een schema van vragen, betreffende de statistiek en

de aetiologie van dit lijden aan de Akademie toezendt, met

verzoek deze onderzoekingen ook in Holland te ondersteu-

nen, zooals hem die ondersteuningen van de "Weener Aka-

demie en de Beyersche en Wurtemburgsche regeringen reeds

geworden is.

Alvorens wij onze meening omtreut dit onderwerp ont-

wikkelen, wouscheu wij den inhoud der memorie cu de vra-
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gen, door Dr. R. gesteld, hoofdzakelijk mede te doelen. Het

doel van den Schrijver vinden wij in dien zin nader uiteen-

gezet, dat hij zich voorstelt de oorzaken en de verbreiding

van het Cretinisme en Idiotisme in hunne epidemische en

sporadische verschijning te leeren kennen. Hij begint met

eene verwijzing naar hetgeen door dk saussure en von

HUMBOLDT hiervoor gedaan is; waarvan de eerste op de ver-

breiding dier ziekten in verhouding tot de elevatie van den

bodem de aandacht gevestigd heeft, terwijl von hdjiboldt

zijne nasporingen vooral rigtte op de luchteleotriciteit in

streken, waar het Cretinisme te huis is. Niet zonder eenfge

verwondering lezen wij nu bij Dr. c , dat de weg, door

deze beide uitstekende natuurouderzoekers gebaand, niet

verder vervolgd werd; alsof er sedert hen naauwelijks eenige

belangrijke nasporingen gedaan waren betreffende de oor-

zaken van het C'retinisme. AVij zouden bier moeten verwij-

zen op de talrijke pogingen, ora het epidemisch voorkomen

dier ziekte in verband te brengen met den bodem, de lucht

of het w'ater ; waaronder vooral de invloed van het water

bij de waarnemingen van genees- en natuurkundigen even-

zeer als bij de inwoners, zoo dikwijls de aandacht getrok-

ken heeft.. AVij zouden hieronder moeten vermelden wat er

al over de geographische verbreiding in Europa, in Azië,

in Amerika en Afrika in een tal van geschriften aangetee-

kend is; de onderzoekingen op last der regeringen in het

werk gesteld; of de vele bijzonderheden omtrent het voor-

komen van C'retinisme in bergstreken, in verband met de

bijzondere gesteldheid van bodem en temperatuur, omtrent

het voorkomen tot op eene hoogte van 12,000 voeten en

daarboven; de vergelijkende opgaven van het jodiumgehalte

der ingeademde lucht voor verschillende plaatsen, waardoor

ciiATiN meende de oorzaak van het Cretinisme op het spoor

te zijn. Doch het zoude ons te ver leiden, zoo wij hierover

in bijzonderheden traden, of Dr. guggenbuhi.s beweren
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wilden tüElswi, dat sedert men op den AiMiidbeiü; in 7ywit-

scrland met goed gevolg pogingen in het weric gesteld had

lot genezing van jeugdige cretins, de statistisch aetiologi-

sclio nasporingen dubbel noodzakelijk geworden waren ; ter-

flijl men, zooals dit voor krankzinnigen, blinden en doof-

stommen het geval is, geene onderzoekingen in het werk

gesteld heeft vóór dat de gestichten, voor deze ongelukkigen

bestemd, in het leven getreden waren.

ri Afgezien van de epidemische verschijning," zoo lezen

wij verder, /, is er wel geen dorp van eenigen naam, waar

ffffiot het een of ander geval van Idiotisrae (Gcistcs-schwaclic

„Mensehen) gevonden wordt. Niet slechts in gebergten,

,/ maar ook in vlakke streken, in het algemeen in het stroom-

,/ gebied van alle groote rivieren komen kropgezwel en cre-

I, tinisme endemisch voor. Nu wil men dat er niet zoo zeer

„eeno enkele oorzaak voor aangenomen moet worden, dan

r, wel een complex van oorzaken, waarvan in het eene land

/, do cene, in een ander land weder geheel andere oorzake-

//lijke momenten de overhand hebben. Het ware U: wcn-

//schen, dat talentvolle jeugdige natuurondcrzoekers zich er

//toe zettcden, om hunne nasporingen op de lucht, het

//drinkwater enz. te rigten. Ieder grondig onderzocht feit

//is ecne nuttige bijdrage tot het geheel; zoo zal men het

//beste tot oplossing van schijnbare tegenstrijdigheden ko-

i/men." Na deze inleiding, waarmede de Schrijver, zooals

wij onderstellen, het gewigt en den inhoud der door hem
beoogde nasporingen heeft willen aanduiden, komt hij tot

de bepaling van hetgeen men onder Cretinisme te verstaan

heeft. In plaats van deze vlugtige opmerkingen — waar-

uit men den indruk krijgt, dat er, naar de schatting van

Dr. ouGGENBUiiL, tot heden aan het natuurkundig onder-

zoek der oorzakelijke momeuten al zeer weinig gedaan is —
ware het te wenschen geweest, dat de Schrijver liever cene

methodische ontwikkeling van. het onderwerp had gegeven;
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zoodaiiigf. grondslag was onmisbaar, indien de- arlieid \;ui

volcn tot een goed geheel zoude kunnen leiden. Aan het-

geen door Dr. guggenbuhl hier uiteengezet is, kunnen wij

noch op zich zelf, noch in verband met het doel eenigc

waarde- toekennen.

De onderscheiding van Cretinisme ea Idiotismc is voor-

zeker geene gemakkelijke zaak. Velen hebbeu dan ook het

Cretinisme als een bijzonderen vorm van hot Idiotisme

jilleen in zoo verre onderscheiden, dat het Gretinisme zoude

zijn endemisch voorkomend Idiotismc ; terwijl anderen, en

naar ons oordeel te regt, een moer wezenlijk verschil tSs-

schen l)eide ziekten meenen te moeten stellen.

Een ander gewigtig punt is de ontwikkeling ^an hot

Cretinismc : in hoc verre het namelijk als aangeboren ol'

verworven moet beschouwd worden. Omtrent deze punten

vinden wij bij cuggenbuhl geene voldoende vaste grond-

slage7i. Daarvoor toch zoude hot noodig zijn geweest, dui-

delijk te verklaren in hoe verre men het Cretinisme als van

een lokaal hcrsenlijden of ziekelijke afwijking van den sche-

del uitgaande moet beschouwen, dan wel als afhankelijk

van een algemeen ligchamelijk lijden, zoodat de gebrekkige

ontwikkeling van het geheele organisme het eigenlijke wezen

van het Cretinisme zoude uitmaken.

In plaats van deze vraagpunten duidelijk te stellen, zien

wij dat hij van het verschil van Cretinisme, Idiotisme en

Irabccilliteit als van verschillende graden spreekt, en als

kenmerk de graden van stoornis in de ontwikkeling van

het spraakvermogen aanneemt; zoo ook worden die zelfde

graden weder voor de onderverdeeling van het Cretinisme

aangenomen. Hij bepaalt zich dus bij de onderscheiding tot

een enkel pathognomonisch teeken, waarvan men de waarde;

zeker niet zoo hoog zal mogen schatten, om het als grond-

slag voor de herkenning te maken. Het begrip van Creti-

nisme wordt overigens aldus gesteld, dat daaronder zoude
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te verstaan /.ijii Idioti.i}ne verhoiuhn mei ccn ligahamelijk

lijden: ist das Uebcl dagegnn rein psycliisrih unil der Kör-

per wohl gebiklet, so nennt man das Kind nincn Idioten.

Inderdaad eene zonderlinge stelling, die reeds voor jaren

geleden aanleiding gaf tot den strijd tussclien kroxteu en

MASSEi, die, bij gemis van cenc nadere toelichting, door de

wijze zooals hier het psychische tegenover de körperliche

krarikhafte Zustand overgesteld wordt, tot gegronde bedeu-

kingen aanleiding zal geven en waarin mij vreezen, dat

weinigen met hem zullen instemmen, en dit evenzeer om de

onjuistheid in de tegenstelling als om de onwaarheid, dat

bij Idioten geene ligchamelijk ziekelijke toestanden zouden

aanwezig zijn. Inderdaad zoo men alle Idioten met ligclia-

melijlc ziekelijken toestand tot de Cretins wil brengen, zal

dit getal niet alleen noodeloos vermeerderd worden, maar

zal men toch ook spoedig daaruit verwarring zien ontslaan.

Wij laten het onbeslist, in hoe verre het aangeboren Idio-

tismc bepaaldelijk tot de microcephalie zoude gebragt moe-

ien worden, maar zeker is het, dat men de microcephalie

alles behalve zeldzaam bij aangeboren Idiotismc aantreft. Zoo-

danige Idioten zal men toch niet zeggen aan eene rein psy-

chische aandoening te lijden. Wij zouden bijna geneigd zijn

te denken, dat wij g. hier niet goed begrepen hadden, zoo

hij niet uitdrukkelijk zeide: «Der Cretinismus ist wesent-

lich ein Leiden der Centraltheile des Nervensjstems." Zoo

ook zegt hij in zijn. werk der Crelinen Anstalt auf dem

Abendherci: //Ich definire den Cretinismus als ein Leiden

des Cerebrospinalsystenis und dadurch bedingte mangelhaftc

Entwickelung nach Leib und Seele" Indien men uu hier

tegenover de verklaring omtrent den psychischen aard van

het Idiotisme overstelt, kan de beteekenis der woordeu

:

/,rein psychisch" niet dubbelzinnig zijn. In verband hier-

mede brengen wij dan verder de volgende woorden : ,/ Cre-

tinismus und Blüdsinn entivickeln sich ira jugendlicheii Alter.
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Jedea Kind welclies nicht durch die gewöhnliclicn Mittel

der Familie und Schule gebildet werden kann, ist blöd-

sinnig." Begrijpen wij den zin dier woorden wel, dan zal

men hem aldus moeten opvatten : bij de geboorte bestaat

geen Cretinismus, geen Idiotie; de kinderen worden eerst

Idioot of Ciretin na de geboorte. Is het nu dat zij door een

of ander lijden der centraal-organen zoo achterlijk blijven in

hunne geestvermogens, dat zij ongeschikt zijn voor het school-

of huisonderwijs, dan noemt men hen Cretins; waar dat

lijden niet bestaat, brengt men hen tot de Idioten. Maar

wat dan te maken van de woorden : ,/ Bei dem Idioten ist

das Gehim ursprünglich mangelhaft entwickelt: die Geis-

tige Schwache des Cretinen resultiert raehr aus seiner krank-

haften Körper-beschaffenheit und dem gewöhnlich ödematösen

Zustande seines Gehirn." Eaadpleegt men de verschillende

geschriften van den Schrijver, dan ontwaart men al meer

en meer verwarring. Zoo zouden wij op zijne beschrijving

van de ontwikkeling van het Cretinismc kunnen wijzen, zoo-

als die in de straks aangehaalde verhandeling voorkomt, om
te doen zien, hoe de ziekte daar voorgesteld wordt als be-

ginnende met verschillende algemeene aandoeningen van voe-

ding, spierbeweging enz., om met aandoeningen der hersenen

te eindigen. Wijders zouden wij op de tegenstrijdigheid, die

daar reeds gevonden wordt, de aandacht kunnen vestigen,

warmeer hij beweert, dat bij de wording en het begin der

ziekte nu eens beenverweeking zoude bestaan, dat een ander

maal algemeene atrophie, uitgaande van het ruggemerg, een

ander maal hydrocephalas die grondslag zoude zijn. Het zal

wel niet noodig zijn, de tegenstrijdigheid in deze verschil-

lende verklaringen aan te toonen. Op zoodanige verwarring

stuit men in de memorie gedurig. Straks zien wij hem het

Idiotisme indeelen naar den graad van de stoornis van het

spraakvermogen, en een ander maal zien wij de indeeling

VERST,. EN .MEDED. AFD. NATUÜRK. nEEI. VIII, IS
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in ati'ophischeii, rliaclütischeu, scrofuleuseii uu h^idrocephali-

sclien vorm aannemen. Herinneren wij ons na dit alles

zijne verklaring, dat het Cretinisme wezenlijk een lijden der

centrale zenuworganen is, dan zal men wel niet aarzelen

met ons in te stemmen, wanneer wij verzekeren, dat het-

geen door Dr. guggenbuhl in deze memorie ontwikkeld is,

zoo verward en zoo tegenstrijdig en zoo weinig naar vaste

beginselen uiteengezet is, dat liet als grondslag voor de sta-

tistiek ten eenenmale ongeschikt is.

Wij willen thans in de tweede plaats overgaan tot het

schema van vragen, betreffende de statistiek en de aetiolo-

gie van het Cretinisme en het Idiotisme, waarvan Dr. gug-

genbuhl de beantwoording te gemoet ziet. Wij brengen die

vragen tot de volgende zeven rubrieken, om aldus van het-

geen door den Schrijver in de 15 punten voorgesteld wordt,

een geregeld overzigt te geven. Vooraf zij hier opgemerkt,

dat hij, in plaats van zich zuiver tot het stellen van vragen

te bepalen, soms daarin weder eene redenering inlascht en

dus de vraag zelf reeds beantwoordt, zooals in litt. b. De

oorzaken, waarop hij de aandacht wil gevestigd hebben,

worden door hem zoowel met het sporadisch als met het

endemisch voorkomen van Cretinisme in verband gebragt.

In de eerste plaats noemt hij : de lucht, het water en de

geologische gesteldheid van den bodem.

Ten tweede : den invloed der woningen.

Ten derde: de lierediteit, den invloed op de conceptie en

de zwangerschap, alsmede hetgeen betrekking heeft tot de

rassen of volksstammen.

Ten vierde: de physische en psychische invloeden gedu-

rende de eerste kindschheid en de voeding.

Ten vijfde stelt hij de vraag: of sommige oorzaken, als

malaria, tijdelijk vermeerdering van Cretinisme te weeg ge-

bragt hebben, waaraan zich de vragen aansluiten omtrent
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ziekten onder menschen en het vee, nevens het Cretinisme

voorkomende.

Ten zesde: geschiedenis van vroegere tijden, het eerste

optreden, het toe- of afnemen.

Ten zevende: voorboden in verband met het kropgezwel,

de wijze van ontwikkeling van Cretinisme en Idiotie, hetzij

aangeboren, hetzij verworven.

Gaan wij in bet kort na, in hoe verre die vragen voor

ons land, waar geen endemisch Cretinisme gevonden wordt,

van toepassing zijn, dan zien wij al aanstonds, dat die van

de eerste en tweede rubriek voor ons geen stof tot beschou-

wing geven; wat die der derde en vierde rubriek aangaat,

zoo mogen wij tot eene hoogst onvolledige beantwoording

in staat gesteld worden, door eenige verstrooide waarnemin-

gen omtrent heriditeit en de invloeden, die zich op de

conceptie en op de eerste ontwikkeling van de vrucht doen

gelden (altijd slechts voor zoo verre het Idiotisme betreft).

Aan de bedoeling van statistische onderzoekingen zal daar-

mede weinig voldaan worden. De drie laatste rubrieken ein-

delijk liggen, met uitzondering der onderscheiding van aan-

geboren en verworven Idiotisme geheel buiten ons gebied.

Met regt mag men dus vragen : waartoe de aan de Aka-

demie voorgestelde arbeid zoude kunnen leiden? Het ant-

woord daarop ligt voor de hand, dat namelijk daarvan geene

resultaten gewonnen zuUen worden, waarvan de wetenschap

eenig voordeel zal hebben, althans indien men het schema

volgt, door Dr. gtiggenbuhl aangegeven; daar de gevallen

van Idiotisme, zooals zij in Nederland sporadisch voor-

komen, aUeen eenig belang zouden kunnen hebben, zoo

men daarmede een grondig onderzoek naar de pathogenie,

en vooral naar den pathologisch anatomischen grondslag

van het lijden verbindt.

Ten aanzien van het Cretinisme zal men moeten erken-

18*
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iicn, dat, zoo uien de klasse van Cretinisme der groole ste-

den aanneemt, er dan nog maar hoogstens enkele sporadi-

sche gevallen in ons Vaderland worden aangetroffen.

Vroeger verklaarde Dr. guggenbuhl zelf, dat er geen

land in Europa was, waarin minder Cretins gevonden wer-

den dan in ons Vaderland *). Sedert de laatste jaren schijnt

zijne meening omtrent dit punt eenigzins veranderd te zijn,

zoodat hij, op Rotterdam wijzende, waar hij eenige gevallen

aangetroffen had, verzekert, dat ook in Nederland het Cre-

tinisme der groote steden sporadisch zoude voorkomen. Hoe

dit zij, wij mogen veilig verklaren, dat het Cretinisme, als

bepaalde ziektevorm, zoo al, dan toch zoo zeldzaam hier

te lande wordt aangetroffen, dat het geen stof voor statis-

tisch aetiologische nasporingen oplevert.

Wij hebben ons in ons verslag bepaald ten doel gesteld,

den inhoud der memorie en der vragen te onderzoeken met

het oog op de uitnoodiging, die aan de Akademie door

Dr. GUGGENBDHL gerigt is om de laatstgenoemde te beant-

woorden, en vertrouwen genoegzaam de gronden ontvouwd

te hebben, waarom "viij meenen : dat van die beantwoording

geene goede uitkomsten te wachten zijn; dat het beperkte

onderwerj.i van sporadisch voorkomend Idiotisme, waartoe

wij ons voor Nederland zouden moeten bepalen, en het

schema der vragen van Dr. cvggenbtjhl, vooral ook bij

het gemis van eeue juiste oiiderscheiding van Idiotisme en

Cretinisme, geen stof tot beantwoording oplevert. Indien

men daaromtrent statistische nasporingen wilde in het werk

stellen, zoude men van geheel andere beginselen moeten uit-

gaan, en bepaaldelijk de anatoraisch-pathologische onder-

scheiding als grondslag moeten aannemen. En hierin is het

juist dat Dr. guggenbubl de belangrijkste vorderingen van

*) Du Crefinisiite in Bihlioth. Univ. tic d'eneve, 1850, p. 27
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den laatsten tijd geheel voorbijgezieu heeft, zoodat hij niet

eens met een enkel woord melding maakt van de onder-

zoekingen van T. K. STAHL, van vmcHOw en anderen, ter-

wijl toch de stelling van vihchow, dat de misvorming van

den schedel der Cretins op de te vroegtijdige (praemature)

synostose van de schedelbeenderen en bepaald aan de grond-

vlakte des schedels zoude berusten, van zoo groot gewigt

te achten is voor de verklaring van het Cretinisme. "Voor

het Idiotisme zijn de aangeboren hersengebreken van de

micro- en macrocephalie vooral te onderscheiden. Behalve

de aangeboren gebreken is het van gewigt ook diegenen in

aanmerking te nemen, welke na de geboorte ontstaan, zoo-

als de ontsteking der hersenvliezen, hersenwaterzucht enz.

;

maar niet minder van belang is het, op de algemeene zie-

kelijke gesteldheid, op bijkomende ziekten, zooals roodvonk,

mazelen, bij de indeeling der gevallen van Idiotisme te let-

ten. Eerst dan, wanneer men naar juiste beginselen de onder-

scheiding vastgesteld heeft, zal men met goed gevolg het

onderzoek op de bijzondere oorzaken rigten. Daar men even-

wel steeds met geïsoleerde gevallen te doen heeft, laat het

zich voorzien, dat de nasporingen zeer in de bijzondere,

individuëele oorzaken zullen moeten indringen, en staat het

zeer te betwijfelen of zij vruchten zullen opleveren, die eeniger-

mate in evenredigheid zouden zijn met de offers van tijd

en arbeid, die daarvoor gevorderd worden.

Wij wenschen dus aan de Akademie in overweging te

geven, in antwoord op het schrijven van Dr. guggenbtjhl

aan hem te kennen te geven

:

1°. dat de onderzoekingen door hem voorgesteld, naar

het oordeel der Akademie, bij gemis eener juiste onderschei-

ding van Idiotisme en Cretinisme, tot geene voldoende re-

sultaten zullen leiden; 2". dat, zoo de statistiek op dit

onderwerp met goed gevolg zal toegepast worden, eene we-
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tenschappelijke ontwikkeling van de beginselen, die hier

gevolgd moeten woiden, boven alles vereischt wordt, en dat

hetgeen in de memorie van Dr. guggenbuhl gevonden wordt,

aan de Akademie daarvoor niet voldoende voorkomt; en dat

3°. ook afgezien van deze bedenkingen, bij het slechts spo-

radisch voorkomen van Idiotisme in Nederland, terwijl het

Cretinisme zoo immer dan toch zoo zeldzaam hier te lande

aangetroffen wordt, dat de beantwoording der vragen door

de Akademie niet kan gegeven worden.

De Voorzitter brengt dit verslag in beraadslaging.

De Heer donders geeft in bedenking of het wel

wenschelijk is, dat de Afdeeling den Heer guggen-

BunL antwoorde en daarbij de motiven liarer wei-

gering ontmkkele. Hij wijst op de ongunstige oor-

deelvellingen bij herhaling en openlijk in den jong-

sten tijd over dien geneesheer geuit. Het is mogelijk,

en Spreker wenscht zulks, dat de Heer guggenbuhl

zich daaromtrent verdedige en regtvaardige; maar zoo-

lang dit niet geschied is, meent Spreker dat de Af-

deeling zich niet met hem in betrekking moet stel-

len. Hij zag gaarne dat de Afdeeling haar besluit ver-

daagde, lietzij onbepaald, hetzij althans ecne maand,

ten einde de mogelijkheid eener verdediging en de

kans eener meer gunstige verhouding voor de Aka-

demie af te wachten.

De Heeren schroeder van der kolk, van geuns

en SCHNEEVOOGT voeren opvolgend het woord. Hun
eenparig gevoelen is, dat de Afdeeling zich niet met

de zedelijke schatting des persoons heeft in te laten.

Met opzet hebben Rapporteurs zich daarvan onthou-

den, als niet te dezer plaatse bciioorcnde, terwijl een
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hunner elders het geneeskundig publiek heeft bekend

gemaakt met al hetgeen daaromtrent in buitenlandsche

Tijdschriften en Dagbladen voorkomt. In het mid-

den der Akademie behoort de zaak slechts van de we-

tenschappelijke zijde behandeld te worden. Dit is dan

ook het streven der Rapporteurs geweest, en zij meenen

daarom ook bij hunne voorstellen te moeten blijven.

De Heer donders blijft op zijn bezwaar aandrin-

gen. Hij is van oordeel, dat, wanneer ook het voor-

stel van den Heer güggenbüiil uit een wetenschap-

pelijk oogpunt allezins aannemelijk ware en de onder-

steuning der Afdeeliug eenige uitkomsten beloofde, er

in den persoon van genoemden Heer overwegende

bezwaren zouden bestaan om die ondersteuning toe

te zeggen. Er bestaan dus voor hem nog andere mo-

tiven, dan waarop de weigering der Commissie ge-

grond is. Met een persoon, op wien de zwaarwig-

tige beschuldiging drukt, dat hij een bedrieger is en

de ongelukldgen geheel en al venvaarloost, die aan

zijne zorgen zijn toevertrouwd, verlangt hij geene

nadere betrekking voor de Al^ademie. Er is geene

haast bij de beslissing. Mogt genoemde geneesheer

zich regtvaardigen, dan is een antwoord aan hem
steeds tijdig. Hij ziet niet in, dat het uitstel, bijv.

van eene maand, hier iets benadeele.

De Heer j. van der hoeven vraagt of de Af-

deehng zich heeft te bekommeren over geruchten,

welke van buiten af haar ter oore komen omtrent

een persoon, die haar raadpleegt. Zij heeft alleen

zich met het wetenschappelijk vraagpunt in te laten,

en kan nooit door den persoon gecompromitteerd

worden.
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De Voorzitter shiit de beraadslaging cu hrciigt iii

omvraag, of het nemen van een besluit over het

voorgelezen verslag zal worden verdaagd.

Met 18 tegen 4 stemmen wordt tot het niet ver-

dagen besloten.

Daarna worden met eenparige stemmen de con-

clusiën van het rapport aangenomen.

De Heer storm buysing leest, in eigen naam en

iu dien van den Heer conrau, het volgend verslag

voor op de in hunne handen gestelde memorie met

vier teekeningen, door den Heer molenkajip inge-

zonden, over cenen door hem uitgedachten Spoorwey-

watertelegraaf.

Iu de gewone vergadering der Natuurkundige Afdeeliug

van de Akademie van den 26^'^° Junij 1.1. werd, ora be-

rigt, voorlichting en raad in onze handen gesteld eene Lij

de Afdeeling ingekomen Memorie met vier teekeningen van

D. o. MOLENKAMP, handelende over eene door dien Heer uit-

vonden Spoorweg-watertelegraaf.

In voldoening aan dien last, merken wij op, dat deze

thans door den Heer d. c. molenkamp als eene uitvinding

aan de Koninklijke Akademie aangeboden inrigting dezelfde

schijnt te zijn als die, waarvoor hem bij Koninklijk besluit

van den 25^'^" November IS56, N". 94, een octrooi voor

tien jaren is verleend, welk octrooi echter niet binnen den

bepaalden tijd geligt en daardoor vervallen is.

Het schijnt dus, dat de uitvinder zelf niet veel heil van

zijne vinding gewacht heeft, en waarlijk wij gelooven, dat

het niet ligten van het verkregen octrooi het raadzaamste

was, dat den vinder kon worden aanbevolen ; want wij ge-

looven niet, dat hij eene spoorweg-ouderneraiug zou gevon-
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den lie'uben, die zijne veel te zameugestelde deukbeeldcu zou

hebben willen toepassen tot bereiking van een doel, dat op

veel eenvoudiger wijze kan worden bereikt en zelfs bij vele

spoorwegen werkelijk is toegepast.

De Heer molenkamp zegt in zijne aan de Akademie aan-

geboden Memorie, dat het ongeval te Utrecht aan de Jere-

iniabrug voorgevallen, hem aanleiding heeft gegeven, te den-

ken, dat de gebreken der spoorwegtelegrafie hoofdzakelijk

daarin bestaan dat ,/ de seinen van den weg- of brugwach-

// ter, meer bepaald met het oog op de juiste aansluiting der

,/ rails, in geen verband staan met dat punt, waar uitslui-

,/ tend zijne zorg vereischt wordt, en dat sein en toestand

// van den weg dus twee op zich zelve staande zaken zijn ;"—
dat de seinen voorwerpen zijn, die door den machinist op

verre afstanden moeten worden waargenomen, en er vele

oorzaken zijn, die het juiste waarnemen kunnen belemme-

ren, zooals : dat alle menschen niet denzelfden indruk heb-

ben van dezelfde lichtkleur; voorts krommingen van wegen,

hagel, sneeuw, regen en mistig weer enz. ; dat de gewoonte

van het dagelijksch afleggen van denzelfden weg al ligt aan-

leiding kon geven tot een minder naauwkeurig toezien op

het sein.

Tot het wegnemen van deze gebreken heeft de Heer

MOLENKAMP een werktuig uitgedacht ,/ waardoor het sein van

II den wachter in het naauwste verband staat met de ge-

II steldlieid van den weg. Zijn de rails gesloten, dan ont-

// waart de machinist op de locomotief een sein van veilig-

,/heid; zijn zij niet aangesloten, van onveiligheid; zonder

II dat nalatigheid of onachtzaamheid hierop van eenigen in-

,/ vloed is."

Het door hem uitgedachte werktuig wordt door eene

platte grondteekening, eene doorsnede over de lengte van

eene beweegbare spoorwegbrug en twee dwarsdoorsneden
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van den weg, eu door drie andere detail-teckeningcu aan-

getoond.

Het bestaat nit een hermetisch gesloten buis van 20

duim middellijn binnenwerks, geheel met water gevuld, die

aan weerszijden op 200 el afstand van de brug ter diepte

van ongeveer 90 duim in de glooijing of in den berm des

wegs gelegd is. Aan de uiteinden zijn twee opstaande bui-

zen van 27 duim middellijn, die 40 duim boven den grond

grond komen, en aan de brug is eene nedergaande buis

van 30 duim diameter verbonden.

In deze laatste buis is een zuiger, die met het raderwerk

op- en nedergelaten wordt en waardoor tevens eene stang,

dienende tot sluiting van de brug, voor- en acliterwaarts

wordt geschoven. In iedere opgaande buis bevindt zich een

drijver, die met kruisarmeu voorzien is, zoodat hij niet

kan draaijen.

De werking van deze zamenstelling wordt door den Heer

MOLENKAMP bcschreven als volgt:

De brug digt en door den sluitslang gesloten zijnde, zoo

moet, om de brug te openen, de stang teruggeschoven

worden. Dit wordt bewerkstelligd door middel van het ra-

derwerk ; daardoor gaat de zuiger naar beneden, die dan

eene ruimte veroorzaakt, waarin het water uit de horizon-

taal liggende buizen dringt en dus in de verticaal liggende

buizen daalt. De drukking van de atmospheer op de op-

pervlakte van den drijver doet dezpn zakken, naarmate van

het weggevloeid water, en geeft dus het sein, dat de brug

open en de weg onveilig is.

Eene omgekeerde werking doet den drijver rijzen en geeft

daardoor het sein van veiligheid.

Aan de locomotief zijn stoomfluitjes, klok of andere sein-

gevende middelen aangebragt aan stangen, die tot verschil-

lende hoogten onder de locomotief reiken. Aan deze stangen
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zijn vleugels, die in het voorbijrijden naar gelang van deu

stand des drijvers bij de ontmoeting of aanraking daarvan

draaijeu, waardoor het sein gegeven wordt, 't welk den toe-

stand van den weg of de aansluiting der rails van de brug

aan den machinist verkondigt.

Wij gelooven de omschrijving en werking van de zamen-

menstelling van den Heer molenkamp volgens zijne denk-

beelden duidelijk genoeg te hebben voorgesteld, om U als-

nu. Mijne Heeren ! als uitslag onzer beoordeeling te kunnen

mededeelen, dat, al mogt de juiste werking er van niets te

wenschen overlaten, het werktuig veel te zamengesteld is

voor het doel dat er mede beoogd wordt, en wel voorna-

melijk omdat dit doel, zooals wij bij den aanvang van ons

rapport reeds hebben gezegd, door veel eenvoudiger midde-

len kan verkregen worden.

De door den Heer molenkamp openhartig erkende min-

dere bekendheid met de spoorwegtelegratie zal dan ook wel

de oorzaak zijn, dat de gewone klokken-signalen en andere

zelfwerkende seinen, zooals ook de op den spoorweg ge-

spannen ijzerdraad, die op vrij verre afstanden werkende

seinen in beweging brengt, en op eenige spoorwegen zijn

toegepast, hem onbekend zijn gebleven.

Wij moeten dan alleen nog opmerken, dat, daargelaten

de moeijelijkheid van het leggen der onder de kanalen door-

loopende buis en de kostbaarheid van het geheele zamen-

stel, alles wat door den hermetisch gesloten en met water

gevulde buis zou verkregen worden, met de grootste een-

voudigheid kan bereikt worden door een boven op den weg

gespaimen ijzerdraad, waaraan seinen van allerlei aard kun-

nen verbonden worden.

Twee hoofdredenen schijnen den Heer molenkamp aanlei-

ding gegeven te hebben tot het voorstellen van zijn water-

telegraaf, namelijk :
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1'. du üiiisUnuliglieid, dat sommige mciischeu ongeschikt

üijn tot liet onderscheiden van kleursignalcn, en dus hoorbare

teekenen de voorkenr verdienen

;

3°. dat de gebruikelijke seinen aan de beweegbare brug-

gen niet met volkomen zekerheid den toestand van de brug

aangeven.

Wat het eerste betreft, daarop is het antwoord eenvou-

dig : men kieze machinisten die dat gebrek niet bezitten,

maar zoowel goed zien als goed hooren kunnen.

Wat het tweede betreft : is het niet te ontkennen, dat

bij vele beweegbare bruggen het draaijen van het seinbhul

geschiedt door het draaijen van de as, waarop de excen-

trieken zijn bevestigd, die de brug moeten vastzetten, en

dat er enkele voorbeelden bestaan, dat bij het draaijen van

de as de excentrieken naast in plaats van op de kussens

stonden, zoodat wel hel seinblad de sluiting van de brug

aanwees, maar de brug werkelijk niet gesloten was.

Hoewel dat gebrek door eene kleine verandering in de

inrigting der excentrieken te verhelpen is, moeten wij er-

kennen, dat met het aanwenden van de sluitstang, zooals de

Heer molenkamp aangeeft, de mogelijkheid van zoodanigen

misslag ook is weggenomen; maar behalve dat die sluit-

stangen reeds sedert langen tijd, o. a. bij de draaibrug in

den spoorweg over het Spaarne te Haarlem, en de draai-

brug over het Boerengat bij Kotterdam zijn gebezigd, ver-

meenen wij dat details van zoo ondergeschikten aard niet

tot den werkkring der Akadeniie behooren, en nemen de

vrijheid, de vergadering te adviseren : de stukken aau den

Heer molenkamp met dankzegging voor de mededeeliug

terug te zenden.

De vergadpring vereenigt zich met de coiiclusiëii

van het rapport en Ijcsluit dien overeenkomstig.
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De Secretaris leest eeiie door den Heer g. vrolik

voor de Verslagen en Mededeelingen aangebogen bij-

drage Over hef vermemgvuldigen van. naalddragende

hoornen door voorttelende niispruitsels en daaruit te

voorschijn treden van nieuw plantsoen, toegelicht door

daarbij behoorende afbeeldingen.

Na deze voorlezing ontstaat eene korte wisseling

van gedachten tusschen de Heeren r. vrolik, sta-

ring en BRANTS, waarbij het vermenigvuldigen door

eenen stek van Abies excelsa, in der tijd door sta-

RiN G van den Wildenborch op zijn landgoed verrigt

;

het uitloopen van takken uit den bast van Abies

balsamica; en het wortelen der takken van Thuja

occidentalis ter sprake komen ; maar eenstemmig ver-

klaard wordt, dat de feiten, door den Heer o. vrolik

voorgedragen, nog onbeschreven zijn. — De voorge-

lezene bijdi'age wordt daarna in handen gesteld van

de Commissie van redactie.

De Heer verloren spreekt Over het vermogen, aan

vele insekten eigen, om zich in de lucht te verhef-

fen, over hunne daartoe strekkende bewerktuiging,

en over de daarin voorkomende wijzigingen. Een en

ander wordt door een groot aantal kunstmatig be-

reide vooiTverpen en afbeeldingen toegelicht. Eene

verhandeling over dit onderwerp wordt voor lateren

tijd door den Spreker toegezegd.

De Heer bierens de haan l)iedt voor de Ver-
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da(/eu en Mededeelingen eenc gescliiedkundige aan-

teekening aan over Zoogenaamde onbestaanbare wor-

fek.— Zij wordt in handen gesteld van de Commissie

van redactie.

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

gadering wordt gesloten.
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Uittreksels uit vreemde Tijdscliriften, voor de Leden van het

Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 's Gravenliage 1858.

Jaarg. 1857—1858. N^ 4. 4^

Inhoud:

Ilangbrag in den spoorweg over de Niagara.

A. TUOMc DE GAMOND. Oniwcrp van een onderzeeschen tunnel tusschen

Frankrijk en Engeland.

De reede van Pelusiura en de haven van Saïd.

De telegraphische verbinding lussciien Earopa en Amerika, met bijvoeg-

sel van J. P. DELPUAT.

Over de lachtverversching in hare toepassing op openbare gebouwen,

op bijzondere woningen, fabrieken, geheime gemakken en openbare

verzamelplaatsen van drekstoffen.

Mededeelingen en berigten.

De feestelijke viering van het vijftigjarig bestaan des Ge-

nootschaps: Tot Nut en Beschaving, Donderdag, 3 De-

cember 1857, herdacht. Amst. 1858. S^

Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen, de

Zeevaartkunde en de daarmede in verband staande weten-

schappen. Nieuwe Volgorde. Amst. 1858. Jaarg. 1858.

N°. 1. 8'.

Inhoud

:

.1. swAUT. Kusilichlen in de Middellandsche en Zwarte zee enz.

Verslag der N. en Z. HoUandsche redding-maatschappij over 1857.

j«. j. DE EORR. Reis met de Henrictte Maria door de Torres-straat.

Passagiers-stoombooten naar Indië.

K. POEL. Een schip afgebragt te Bn'ndigi.

Nieuwe tractaten tusschen Nederland en Japan,

j. vos VAN MARKEK. De togt door Torres-straat.

j. j. DE HART. Over de geul naar de Marowijne.

Nieuwe betonning te LiverpooK

Magnetische afwijkingen in de Noord- en Oost-zecën, als ook in de

Middellandsche en Zwarte zeeën, enz.
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Vf. J. lIUYSSliS VAN KATrENDIJKK. I)c bftai Van Mailillil.

Korto beri<^ten, nicdedeolingen en npmcrkinj^eii hcli-ckkclijk lie zeevaart,

aardrijkskunde, koloniën enz.

Q. n. u. VEU HUELL. liet leven van antonie uoEiT.f,,

c. A. w. HALVERHOUT. Over de bemanning der oorloj^schepen.

A. AiEYEEt. Eenige bedenkiiif^en tegüii de „ Vernielinj^ der Fninsclic vloot,

door j. .r. backer hieks."

Iets over den oorlog ter zee.

Rapport van de Coinraissie voor de iütcrnatioriale riullii;^

van voorwerpen van wetenschap en kunst, dver lu-( jaar

1857. 8'.

Verslag aan den- Koning, uitgebragt door de Staats-Com-

luissiCj ingesteld bij 's Konings besluit van 16 Junij

1857, N". 90, op het adres van f. h. van vlissinok.n

en negen anderen, betreffende Europesolie Kolonisatie in

Nederlandsch Indië. 's Gravenhage 1858. 8'.

H. BAERDT VAN SMINIA. Vervolg Van het overzigt van de

Alba amicorum uit de XVIJ» en XVII^o eeuwen. Wor-

kum 1858. 8'.

j. DiRKs. Nieuwe bijdragen tot de Penningkunde van Fries-

land. Workum 1858. N°. I—X. 8'.

Monuaies anciennes trouvées en Frise. Bruxelles

1858. 8'=.

II. c. MiLLiES. Notice sur les nouvelles monnaies pour les

Colonies Oricntales Néerlandaises. Bruxelles 1858. 8'.

Beschrijving der Schilderijen op 's Rijks Museum te Am-
sterdam. Met rac-simile der Naamteekens. Amsterdam

1858. 8'.

Verzamelingstabcl der AVaterhoogten langs den Boven-Rijn,

Waal, Merwede enz. Februari,} 1858. fol.

D. BlERENs DE HAAN. lets over hot Billard. 8\

OOST-INDIË.

ActaSocietatis scientiarumlndo-Neèrlandicae. Balnvin 1 S5fi—
1857. Tom. I— II. 4°.
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Inhoud van Tom. I:

ir. ZOLLINGER. Ovcr de soorten van llotilera van den bolanischen tuin

te Buitenzorg en in hot herbarium van zollisger en mhkitzi, als-

mede over ceuigc verwante geslachten uit de familie der Euphor-

biaceën,

T. BLEiiKEn. Beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten

van Amboina.
Bescljrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten

van Menado en Makassar.

j. K. UASSKARL. übservntiones botanicae, de Filicibns horii bogoriensis

nee non ad montem Gedeh aliisque louis sua sponte crcscentibus

aunis ls.55 et 1S56.

Retzia, sive observaliones botanicae, de plantis horti

bütanici bogoriensis annis 1853 et 1856.

Tom. II.

A. nERN^TEiN. Bijdrage tot de nadere kennis van bet geslacht CoUocalia

Gr. (Cypselus csculentus en Cypselus nidiiieus).

e. A. DE i-ANGE. Verslag van de geodesische triangulatie der residentie

Banjoemas, door o. A. de lange en j. j. van limeobo brouwer.

p. 11LEKKER. Conspectus speeierum pisciura Moliiccensium hucusque cog-

nitarum.

Recherches snr les crnstaccs de l'lnde Archipélagique.

Tiende bijdrage tot de kennis der iclithyologische fauna

van Borneo.

Achtste Lydragc lot de kennis der vischfauna van Amboina,

G. A. DE LAïv'GE. Vcislag vau dc geodesisclie triangulatie

vau de residentiën Bagelen en Kadoe. 4".

F R A N K R IJ K.

Séauces publiques de Tlnstitut de Tranee. 1S58. 4'.

Mémoires de rAcadómie des Scieuces, Arts et Belles Let-

tres de Dijou. Dijon 1840. Aiiue'es 1839— 1840. 8'.

Séauces publiques de 1'Académie des Sciences, Arts et Bel-

les Lettres de Dijon. Amiées 1810, 1819— 1821, 1833,

1825, 1827. 8'.

Journal d'Agriculture et d'Horticulture, rédigé et publié

par Ie Comité Central d'Agriculture de la Cóte d'Or.

Dijon 1838—1844, 1847, 1850—1851. Tomé II—
vill, IX—XIII. 8".
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DiiEY et publiu par la Sociulc' tl'Agi'icuKiire et fl'Indus-

trie agricole du Dópartemeut. 'i'"" Série. Dijou 1856

—

1857. Vol. T—II. 8".

Recueil de Memoires de Médecine, de Chirurgie et de Phar-

macie militaires. Publié par ordre du Ministre de la

Guerre. Z^ Série. Paris 1857. A^ol. XX. S".

Inhoud

:

LAVERAN et LüSTREMAN. K.ipport s!ir U'S faïts rccucillis au congres

opht.ilmoloj;iiiue de Bruxelles, sur rophtalmic militaire.

LOSTREMAN. De Tidentitti de l'nphtalnjie catarriiale et de roplitiilmic

militaire.

c. sadcerottj:. Lunevillc et sa division de cavalerie.

QüissNOT. Noticc niedico-chirurr^icale sur l'arme'e cl'Orient.

MDTEL. Notice topo^raphique sur Tebessa.

MAüriN. Quelques considdrations sur ïe trailenicnt de la ]»ourriturc

d'hopital epideniique.

P0TIER-DUPLES5Y. De Teniploi du sparadrap de Vigo dans Ic iraiteraenl

de certains ulcères syphiliti<|tK's de la pcun.

BUYON. Memoirc sur l'efficacitc des applications continues de hande-

lettes de diaeliylon gomme', dans Ic traitemcnt des ulctji'cs et des plaica.

LEPRiEUR. Essai analytique des caux therniales d'IIamman-Liretd'IIain-

man-Gourbès de la Rcgence de Tuuis.

TuiPiER. Nouvelles observations rclativus au choix, ii la fonscrvation,

et i Temploi des sangsucs.

Recueil de FAcadémie de Législatiou de Toukiuse. 1857.

Toulouse ]857. Tomé VI. Part. 2. 8".

GROOT-BRITTANJE.

Trausactions of llie Philological Society. 1851—1850. Lon-

don. 8°.

Procecdiugs of the Philological Society for 1812— 1853.

London 1854.. Vol. I—VI. 8°.

w. 11. WILDE. A descriptive Catalogue of the Antiijuities of

stone, aertUen, and vegetable iiiaterials, in the Museum

of the Royal Irish Academ) . Oubliu 1857. 8».
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Jalireshefte des Vereins für vaterliiudisclie Naturkünde iu

Würtlemberg. Stuttgart 1S57. Jalirg. XIII. Hft. 3. 8°.

Inhoud

:

A. OPFKL. Dio Jorafonnation Englands, Frankreichs und des siidwcstli-

cljen Dcutscblands.

Zeitsclirift für die gesammteii Naturwissenschaften. Ileraus-

gegeben von dein Naturw. Vereine für Sachsen u. Thü-

ringen in Halle, redigirt vou c. giebel u. w. heintz.

Jahrg. 1857. Berlin 1857. Bd. X. 8°.

A. PETER3IANN. Mittlieilungeii aus justüs perthes' geogra-

phisclier Anstalt über wichtige neue Erforschuugen auf

dera Gesammtgebiete der Geographie. Gotha 1858 Jalirg.

1858. N". 2. 4°.

H. MÜLLEE. Anat.-pbj-siologische Untersucliungen über die

Retina bei Meusclieu und Wirbeltliieren. Leipzig 1856. 8°.

JOH. OECHELHaTJSER. Ciikular, entlialtend Vorschlage zu Yer-

besserungen fiir Eisenbahnen. 1858. 4°.

ITALIË.

Atti deir x\cademia Pontificia de' Nuovi Liucei. Roma

1856— 1S57. Anno VIL Sessione 1, 2; Anno X. Sess.

1, 3, 6, 7. 4°.

AANGEKOCHT,,

p. F. T. DELAKiviEEE. Rapport général sur les travaux dr-

1'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de la

ville de Caen, jusqu'au 1 Janvier 1811. Caen 1811. 8°.

Rapports sur les travaux de TAcadé-

mie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, pour

les anuc'es 1811—1815. Caen 1816. S".
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Memoires do lii Sociótc d'IIisloire Naturelle de Paris. Paris

Au "VII (1799). 4°.

Nova Acta regiae Societatis Scicutiarum Upsaliensis. Ujisal

1S21. Vol. YIII. 4».

B. siLLEMAN, B. SILLEMAN JR. and J. D. DANA. Tlic Ainericaii

Journal of Science and Arts. l^t Series (ISIS— 1815).

New- York andNew-Haven ] 818— 181.5. Vol. I- XLVIII,

1; XLIX—L. 8°.

———— ïlie Ameri-

can Jourual of Science and Arts. 2 <l Series. 1846—1847.

New-Haveu 1846—1847. Vol. I—III. 8°.

Oeuvres d'oRUiBASE, textc grec, en grande parlie inédit,

collatiouné sur les mauuscrits, traduit pour la première

fois en Fran?ais, avec une introduction, des notes, des

tables et des plauclics, par bussemakee. et daueucekc.

Paris 1858. 8°.

Fii. LEUEET et p. gratiolet. Anatomie comparée du svs-

tèrae ncrveux considéré dans ses rapports avec I'intelli-

gence. Paris 1839— 1857. 2 Tumes. 8°. Avec Atlas

in 4".

E. a. zuciiOLD. Bibliotheca hist.-nataralis plij-s.-chemica et

mathematica. Gütt. 1858. Jahrg. VII. Heft 2. 8°.

H. E. LUDEWio. The Literature of American aboriginal lan-

guages. With additions and corrections by vns. w. tüu-

NER, Edit. by n. trübner. London 1858. 8".
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TijJsclirift ter bevordering van Nijvcrlieiil. llnavl. 1858.

Dl. VI. St. 3. 8".
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II. c VAN HALL. De Mostaard-bouw iu Noord-IIoIland.

j. N. FDCHS. Over de bereidinjx, eigenschappen en het gcbrnik van het

Waterglas en de Stereochromie.

G. j. HCNGüVELD. Over het Rundvee en zijne verschillende sooricn,

rassen en veredelinc-

De Landbouw van liet eiland Jersey.

Uitwerking van gebezigde hulpmeststotl'eu in Nederland.

De Volksvlijt. Tijdsclmft voor nijverheid, landbouw, handel

en scheepvaart. Amst. 1858. Jaarg. 1858. N". 3 en 4.

De Vrije Fries. Mengelingen, uitgegeven door het Fricscli

Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde. Nieuwe

reeks. Leeuw. 1858. Dl. IL St. 2. 8°.

Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Neér-

landsch Indië. Nieuwe volgreeks. Amst. en Batavia. 1858.

Dl. I. St. 3 en 4. 8°.

InliouJ

:

Eali in 1597.

Beschrijving van de Koffij- en Sniker-cultunr in het plat Maleisch en
Javaanseh, door Javaansche ambtenaren, met aanteekeningen.

Verslap; van eene reis in het land der Bataks.

j. DG RüviiRE VAN BBEUGEL. Beschrijving van Bantam en de Lampongs.
De laatste Investitnre van eenen Bantamschen Sultan.

II. A. STEYN PAEVÉ. Bijdrage lot de kennis van de Eijstkultnur op het

eiland Java.

KADEN MAS KARETA 1778.

Mededeelingen en Berigten van de Geldersche Maatschappij

van Landbouw over 1858. Arnhem 1858. St. I. 8°.

BONDEKS en BEELIN. Arclüv für die Holliindischen Beitrage

zur Natur- und Heilkunde. Utrecht 1858. Bd. I. Hft. 5. 8".
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w. BiLDEUDiJK. üiclitwcrkeii. Haai'l. 1S5S— Ibö'J. JJl.

IX—XIV. 8°.

C. A. VAN SIJPESTEIN. Mr. JAN JACOB JIALKICILS, üüUVCr-

neur-Generaal van Suriname van 1742— 1751. 's Gra-

venh. 1S58. 8°.

w. c. II. STAttiKG. Voormaals en Thans. Opstellen over

Neêrlands gronilsgesteldlieid. Haarl. 1858. Ad. 2. 8".

M. DE VRIES. De vi'sscherijen, geheeten hel Vroon, ton jare

1433 aan de stad Leiden in erfpacht gegeven. Leid.

1858. 8".

•T. c. HULLE5IAN. Pisputatio oritica do Annalibus maximis.

Amst. 1855. 8".

Oratio de literarum, praesertim latinaruin,

apud RomauGS studiis, nerva, traiano, Imperatcre. L. B.

1858. 8°.

j. nosscuA. Lettres inédifes de j. j. rovsseau a m. ji. uey.

Amst. et Paris 1858. 8".

Analectes sur 1'histoire et la littérature des Arabes d'Es-

pagne, par al-makkari, publiécs par M. M. ii. dozy,

G. DUGAT, L. KREHL et w. wRiGHT. Lelde 1858. Tom.

IL 1. 4°.

DOZY et MOLKENBOER. Brjologia Javanlca seu descriptio

muscorum frondosoriun Archipelagi Indici, iconibus il-

lustrata. Edd. R. b. van den bosch et c. m. van der

SANDE LACOSTE. L. B. 1858. Pasc. XI. 4°.

D. BiERENS DE HAAN. Over cenlge bepaalde integralen van

den vorm

( er-px Sin. q x . Sin. rx..

f
— dx,

o

(ook voor het geval, dal de factor e—/"= ontbreekt,)

en enkele andere, die daariiiedc zamenhangen. 8".



XCVII

BELGIË.
Bulletins de rAcadcinie Eoyale de Médecine de Belgiqiie.

2« Serie. Bnix. 1858. Tom. I. N\ 4. 8".

I uiloud:

LEbEAU. Uapport de la Commiösioii, chargéc d'exarainer les sommiers

TOCKER, soumis ix rAcadéraie par M. de la püiikièrü:.

DE mkyi:r. Rappoit de la Commiisioii, char;;cc d'exaininer Ie mémoire

du M. uEBüUT, relatif b, la Hernic ombilicale congé iiiiale.

MARTENS. Rapport de la Commission qui a étó appele'e b, examioer les

observarions, présentees par Ia Commi»sion medicale de la provincc

de Namur sur Ie rapport adopte par rAcademie, dans la scance du

11 JuiUet 18Ö7, au sujet des accidunis arrivés a la suite dn sarclage

de rileracleum sphondyliuni.

BiiCHAüx. Traiiement des Anévrysmes chirurj^icaux.

CHiZLiLLE. Noiicc suf Uil Öerre-Hoeud, desiiné ii la siaphyloraphie.

ObservatioDs présente'es par la Commission médicale de laprovincede

Namiir, sur la réponse que rAcadémic a faite h M. Ie Mioistre de

rinterieur, au sujet des accidents observés a Hanibraine, au mois

d'Aoüt IS56, sur des personnes qui avaicnt sarclé das herbes parnü

lesquelles se irouvait rileracleum sphondylïum.

Tableau, indi(|uant ies renseignements donnc's par les ménagcres qui

oni fi-(Jquenté la pnürrc (rilarabraine, Ie 4 Aoüt 1856.

übscrvaliuns meieoroIogiques,recueillies lirübservatüiie RoyaldeBruxcl-

les, pendant Ie mois de Janvier 1858.

riï. BLOMMAERT. Tlicopliilus, gediclit der XV^ eeuw, ge-

volgd door iiegeu andere gedichten, uit de Middeleeuwen.

Gent 1850. 8^

FRANKRIJK.

j. DECAiSNE. Le Jardin fruitier du Muséum, ou icouogra-

phie de toutes les espèces et variétés d'arbres fi-uitiers

cultivés dans eet établissement, avec leur description,

leur liistoire, leur synonymie etc. Paris 1857—1858.

Livr. 1— 14. 4 \

Bulletin historique de la Socicté des Antiquaires de la

MorJnie. 7^ Année. St. Omer 1858. Livr. 25. 8^.

Bulletin de la Soeiété des Antiquaires de Picardie. Amiens-

1858. No. 1. S«.

HOEKGLSCII. I'Ei; KON. AKAD. V. WLTI^^SCII. }&.
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NOORD-AMERIKA.

Track survey of llie river Paraguay. Survcyuil l>y ('oni-

mandcr th. j. pace. 1855. Sheet N". 10, 11, 15.

D U I ï S C II L A N D,

Statuten für den Vereiii des Tirolisch-Vorarlbergisclieii L;ui-

desmuseums Terdinandeum. Innsbruck 1819. 4".

Perdinandeum. 37^'°"' Jahres-bericlit des Vervvaltuiigs-Aus-

schusses übcr die Jahre 1855 en 1856. Innsbruck.

1857. 8°.

Zeitsdirii't des Ferdiuandeums fiir Tirol und Vorarlbcrg.

3e ïolge. Innsbruck 185 7—1858. Hft. O, 7. 8'>.

V. CASSEL. Tliüringische Ortsnaraeu. 2'« Abliandlung. Ein

akademiscbes Program. Erfurt. 1858. 8».

Abhandlungen der Künigl. Gesellschaft der Wissenscbaflen

xn Göttingen. Gütt. 1857. M. VII. 4".

Inhoud

:

j F. L. iiAiiSMANN. Ucber die flurch IMolekularbewcguiiKen in starren

teblosen Körpern hewirl<ten Formveriindcruugen. 3tö Aljlinndlunf;.

.T. w. II. coNRADi. Bemerkunt;cn über die medit;inischon Grundsiitzc

der Koischeu und Knidisflien Schnle.

A. GuisEBACH. Sj'stenifttisclie ITntersuchuniren über die Ven;elation der

Kuraiben, inabesonderc der Insel Guadcloupe, nach den 8ainnilnn;;en

iiircnAssAiNGS.

ir. .S\I>TK CLATKE DEVILLH en F. wi^ILER. UcIlCr drtS Bor.

w. fe.\nTt.M:jos V. waltuksuaüskn. iJel)Cr die Krysiaiiformen des liors.

II. nuFF u. F. wÖHLCK. Ueber neue Verbindun'^^en des Silicium-^.

R. KiKMANN. Beitrüp:c zur Tlieorie der diircli die CAUss'seiie Heilie

F (K, ^, y^ X) darstellbaren Functionen.

11. EWALD. Erlvlarung der grossen rhiiniiiischen InschiiCt van Sidun

nnd ciner Aegyptiscli-Aramaisebcn.

Uebcr die neueiitdcekie Phünikisclicn Inschrii't von STalta.

G. WAiTz. Ueber die Anfilnf^e der VessaDiiüt.

Naclirichten von der Georg-Augiists-TJiiiversitiit und der

Königl. Gesellschaft der Wissoluiften zu Ci-iftiivgen. Giitt.

1857. Jahrs. 1857. S".



XCÏX

Zcitschiift des deutsch-österreicliischen Telegraplien-Yereins.

Berlin 1858. Jalirg. V. Hft. 2 u. 3. 4".

Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Presburg'.

Presburg 1857. Jahrg. II. Hft. 2. 8".

Inhoud

:

E. E. LANG. Das Trentschin-Teplitzer Thai und dessen Mineral-quellen.

j. STÜRMEK. Bcobachtunseii über das Wachsthum der Agave americana
L, wührcnd ihres Blütliezustandes.

i:. HELM. Beitrai; zur Naturgeschichte'des Baren (Ursus .irctos L.).

G. A. KOBSHUDEB. Die mittlere Windesrichtung zu Presburi; im Jahre
1856.

A. JUKOVIT3. Verzeichniss der am Neasiedler-See haufiger vorkom-
rnenden Vogelarten.^

E. KOLACZEK. Beitrag zur Losung der Fragc über die Entstebung des
sogenannlen Speisenblutes.

Pilzbildnngen im Inneni unversehrter Eicr.

J. BOLt.A. Die Pilze der Presburger Flora.

G. EÖCKH. üeber die Spinnen der Uragebung Presburg's.

Archiv des Yereins der Freunde der Naturgeschichte in

Meklenburg. Neu-Braudenburg 1847—1857. Hft. 1,

3—11. 80.

». viRCHOw. Archiv für pathologische Anatomie und Phy-
siologie und für klinische Medicin. Berlin 1858. Bd.

TUI. Hft. 2 u. 3. 80.

ITALIË.
Eendiconto della Eeale Accademia delle Scienze Borbonica,

Napoli 1857. Anno V—VI. 4o.

Memorie della Eeale Accademia delle Scienze Borbonica.

Napoli 1857. Vol. I. fase. 3, II. 4o.

Atti deir Imp. E,. lustituto Veneto di Scienze, Lettere ed

Arti. Seria 3». Venezia 1856— 1858. Tom. III. Dispensa
]"— 3». 8o.

SPANJE.
M. Mco Y siNOBAS. Observaciones actinométricas verificadas

en Madrid cou motivo del eclipse de sol de Marzo de

1858. Madrid 1858. 8".



A A N G E K O C II T.

c. KiiAMM. Levens eu werken der IIoll. en Vlaamschc kunst-

schilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van

den vioegsten tot op onzen tijd. Amst. 1858. Dl. U.

Afl. 3. 8°.

L'Esprit des Journaux francais et étrangers. Années 1772

—

1802, avec les Tables des matières des années 1772

—

1784. Liège et Brux. 1772—1802. 332 vol. 12".

Le nouvel Esprit des Journaux etc. Années J 803 iSept.) —
1818, avec les Tables des matières des Années 1803—
1S08. Brux. 1803—1818. 151 vol. 12".

Annales des voyages, de la géographie et de 1'histoirc, avec la

Table générale et raisonnée des matières contenues dans les

20 premiers volumes. Paris 1808—181-1. 25 vol. 8».

Nouvelles Annales des' voyages etc. Paris 1819—1826.

30 vol. — 2^ Serie. Paris. 1826—1838. 30 vol. —
S" Serie. Paris. 1834-1830. 21 vol. —Tables générales

des trois séries. Paris 1841. 1 vol. — 4* Serie. Paris

1840—1844. 30 vol. — 5« Serie. Paris 1845—1854.

40 vol. — 6^ Serie. Paris 1855—1857. Années 1855—
18?7. N». 1—4. 8".

Bulletins de la Société de Géographie. Paris 1822—1833.

20 vol. — 2^ Série. 1834—1843. 20 vol. — e. de

FROBERViLLE. Tablc alphabétique et raisonnée des ma-

tières contenues dans les deux premières series. Paris

1845. — 3<= Série. Paris 1844— 1850. 14 vol. — 4e

Série. Paris 1851—1857. Tom. I—XIII. 8°.

Bibliothèque universelle. Revue Suisse et étraugcre. Nouv.

Période. Genev. 1858. Tom. I. N". 4. 8".

Annales de Chimie et de Physiqne. 3« Serie. Paris 1858.

Tom. I et II. N«. 4. S».



G. PEIGNAT. Dietioniiaire raisoimc de bibliologie. Paris 1802—
ISOl. 3 torn. — Le méme. Essai sur 1'histoirc du tar-

chcmin et du Vi'liii. Paris 1S12. — 3 vol. 8°.

G. PETGNAT. Répertoire bibliographique universel. Paris

1813. 8".

A. E. iiMEEEiT. ]Jie Erfinduug der Buchdruekerkmist. Leip-

zig 1843. 80.

The Journal of the IJoyal Geographical Society of London.
Years lö-'Sl—1856. London 1833—1856. Vol I—
XXVI. 8".

L. HERKiG. Archiv. für das Studium der neuercn Sprachen

und Literaturen. Elberfeld u. Iserlöhn 1846—1849.
- Braunschweig 1850—1854. Jahrg. 1—10. Bd. I—

XVI. 8°.

E. M. DiNGLER. Polytechnisches Journal. Stuttg. u. Augsb.
1858. Bd. CXLII 80.

J. G. KRÜNiTz. Oekonomisch-technolog. Encyclopadie. Ber-

lin 1858. Thl. CCXLI. 8°.

Neue Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle.

HaUe 1811—1817. Bd. I—IIL Hft. 1, 2.

Archiv für Naturgeschichte. Berl. 1857. Jahrg. XXIII.
Hft. 4. 8".

FKOEiEP's Not^zen aus dem Gebiete der Natur- und Heil-

kunde. Jena 1858.^Bd. I. 4».

Plora od. Allgem. Botanische Zeitung. Neue Eeihe. Regensb.

1857. Bd. XV. 80.

Commercium epistolicum Norimbergense. E. MSS. prim.

ed. G. A. wiLLixs. Altorph. 1756— 1759. 3pp. 1 vol. 8".

(j. B. AUDiFFBEDi.) Catalogus historico-criticus Romanarura

editionum Saec. XV. Roraae 1783. 4".

J. B. DE Eossi. Apparatus Hebraeo-biblicus. Parma 1782.

80.



TKN OKSCllKiNKH ONTVANGEN IN DIO MAAND
JUNIJ 1858.

NEDERLAND.
llandfliiigeii vaii het provinciaal Gcuootscha]) van Xun.stcn

en Weleuschappen in Noord-Brabant over den jarc ].S57.

's Ilertogenbosch 1S58. S".

Bijdragen tot de Dierknnde, uitgegeven door liet Kon. Zoö-

logisch Genootschaj) Natura Artis Magistra, te Amster-

dam. 1858. Art. 7. 4.\

Inhoud

:

j. A. iiERKLOTS. Notices pour scrvir a i'eiude des Folypiers nai;curs

OU pennaiulidcs-

Tijdschrift van de Ned. Maatschappij ter bevordering van

Nijverheid, i" reeks. Haarlem 1858. Dl. VI. 3. Ö°.

Inhoud

:

Algemeen Verslag wegens den Staat van den Landbouw in het Ko-

ningrijk der Nederlanden, gedurende liet jaar 1857.

Programma van het tweede Nederl. Nijverheids Congres, te

houden te Utrecht, den 22 Julij 1858. 8'.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-

landsch Indië. Nieuwe Volgreeks. Amst. en Batavia

1S58. Dl. II. 1. 8\

Inhoud:

JAN PIETERSZ. COEN. 1623— 1627.

Het gebeurde in Araboina. 162'ï.

Moko-Mokn in 1840.

JAN CAUSTENSZ. — Nicuw-Giiinea lfi'2.3.

Ken togtje in de Iiinnenlaiuleii \'an Nieinv-Giiinea.

Verzamelingstahel der waterhoogten langs de Boven-Rijn,

Waal, Merwede enz. "Maart en April 1858. fol.

Bijlagen I —VII bij de "Registers I—III, bevattende de

besclu'ijving van de peilschalon, hakkelbouten en andere



verkeiimerkeii, laugs ile rivieren de lïuven-lliju, de Waïil

en de Merwede, vau Emmerik tot Gorinchem. ISSl. fol.

Verslag aan Z. M. den Koning, uitgebragt door de Com-

missie tot onderzoek over den verhoogden waterspiegel

op de rivieren de Waal en de Merwede. 's Gravenliage

1858. 4°.

Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden

en zeestroomen in sommige gedeelten van den Oceaan,

uitgegeven door het Kon. Nederl. Meteorologisch Insti-

tuut. Utrecht 1858. 4'.

Nederlandsch Meteorologisch Jaarboek, 1857. Uitgegeven

door het Kon. Nederl. Meteorologisch Listituut. Utrecht

1S58. langw. 4".

J. J. F. WAP. Geschiedenis van het Land en der Heeren

van Cuyk. Utrecht 1858. 4'.

c. L. viTRiNGA. Staatkundige geschiedenis der 13ataafsche

Kepubliek. Arnhem 1858. l^te Gedeelte. 8'.

Blaadjes ter ampliatie der waarheid van het Pantheïsmus

enz., door den Schrijver van liet Pantheïsmus. Amst.

1858. kl. 8'.

Ontwerp ter verzoening en verbroedering van alle vrije

denkers. (Amst. 1858). 8'.

OOST-INDIÈ.

Wetten van de Maatschappij : Tot Nut vau 't Algemeen

in Oost-Indië. Batavia 1853. 8'.

Reglement voor de Prijsvragen van de Maatschappij : Tot

Nut van 't Algemeen in Oost-Iudië. Batavia 1857. 8'.

Pieglement voor de Spaarbank, opgerigt te Batavia, door de

Maatschappij : Tot Nut van 't Algemeen in Oost-Indië.

(Batavia 1857). 8'.

.T. F. G. ERUMUSD. Het volksoud'Tw ijs onder de Javanen.

Batavia 1857. 8'.



IJ E L G 1 E.

Bulletins de l'Acad. lioyalu de Seieuces, des Lettres et des

Beaux-Arts de Belgique. 2^ Série. Aiinré XXVI. l?riix.

18.57. 3 Vol. 8".

Mémoires couronués et autrcs Mémoires, publiés par l'Ai'ud.

Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique. Collection iu-8". Brux. 1858. Tom. VIL 8".

Inhoud

:

ED. DUCPETiAüx. Dcs conditions d'appUcation du systtmc de rcmprison-

ncnient sc'p:iré ou ccUuIatre.

TH. Jusi-i:. CriAKLrïs-QiTiNT et MARGüCRiTB d'adtriciii-:. Ktiide sur la

minorile, remancipatioii et ravéiiement de ctlARi.LS-QülNT a rempirc.

A. i'iNciiART. Ilistoirc du coiiseil souverain do llaiiiaut.

A. PERREY. Doeuments sur les treniblcnients de torre au IVtou, dans la

Colomhie et dans Ie bassin de TAinazone.

Compte rendu des Séances de la Comraission Royale d'Uis-

toire, OU Reciieil de ses Bulletins. ij° Série. Brux. 1857

—

1858. T. X—XL 1. 8°.

Anuuaire de l'Acad. Royale des Sciences, des Lettres et des

Beaux-Arts de Belgique. Annee XXIV. Brux. 1858. 12».

j. VAN MAEiiLANT. Der Natueren Bloeme, met inleiding,

varianten van IISS., aenteekcningen eu glossarium, uit-

setïeven door J. h. boumans. Brussel 1857. Dl. I. 8°.
O^'D^

Ryrabybel, met voorrede, varianten van

IISS., aenteekeningen en glossaiium, uitgegeven door

j. daviü. Brussel 1858. Dl. I. 8°.

Mémoires de la Société Royale des Sciences de Licge. Liège

1858. Tom. XI, XIII. 8".

Inhoud Toni XI :

coquii.iiAT. Cours clcraeutairc sur la fabricalion des bouches a feu en

foiitc et en Imiiize et des projcciiles, d'aprcs les procédés suivis a la

Fomtcric de I.iègo (2iii'i l'arrio).

»ii;vi!n. Nouvcaux Eleuienls du calcul des variatinns.

IJE süi.vs i,o.\cciiA.Mi's MoMoyrnpbic des Coiupliines.



INHOUD

DEEL VIII. — STUK 2.

Wadz.

Over de keuring der koemelk, en over de melk in Nederland. Door

E. H. VON Baumhauee. fMet een uitslaande Tabel.) 145.

Over het Electriseh Spectrum. Door V. S. M. van der AVilligex.

VI. Ontleding van het Ucht der positieve pluim en van den nega-

tieven draad in den damp van fluor-süicium enz., en bepaling

der strepen en maxima, die door eenige alkali-metalen in het

Spectrum der electrische vonk worden voortgebragt .... 189.

Gewone vergadering der Afdeeling AVis- en Natuurkundige Weten-

schappen, gehouden 26 Junij 1858 209.

De Stormen nabij de Kaap de Goede Hoop in verband beschouwd met

de temperatuur der Zee. Door J. vax Gogh. (Mei twee Flaten en

zeven uitslaande Tattellen.J .••••... 225.

Geschiedkundige Aanteekening over zoogenaamd onbestaanbare Wor-

tels. Door D. BiERENS de Haax 248

.

Gewone vergadering der Afdeeling "Wis- en Natum'kundige Weten-

schappen, gehouden 2 October 1858 261.

Overzigt der door de Koninklijke Akademie van AVetenschappen ont-

vangen en aangekochte boekwerken - . , hlz. Lxxxix—civ.





VEESLiGEN ENMEDEDEELINGEN

KONINKLIJKE AKADEMIE

WETENSCHAPPEN.

Afdeeling N A J?,jr,U R K tTN D E,
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B IJ D R A G E

TOT DE KENNIS DER

GEOLOGISCHE GESTELDHEID

VAS IIKT

EILAND CURACAO.

DOOR

Dr. DIUMONTIER.

Cura?ao ligt in de Caraïbische zee, nabij de bogt van

Coro, ongeveer 12 mijlen van de vaste kust van Zuid-

Amerika, op 12' 13' N. B. en 68' 59' W. L. Greenw.

Vermoedelijk is het vroeger met het vaste land vereenigd

geweest, waarvan het losgerukt en lang onder de zee be-

dolven schijnt te zijn gebleven.

Het eiland heeft eene vrij om-egelmatige gedaante, strekt

zich van het NW naar het ZO in de lengte uit en heeft

een bergachtig aanzien. Ten naasten bij in het midden is

het zeer smal. Door dit smaUe gedeelte, hetwelk ruim een

derde geographisehe mijl breed is, wordt het in nagenoeg

twee gelijke deelen verdeeld, welke beide naar de uiteinden

breeder worden, ofschoon het westelijke weder in één punt

uitloopt. De geheele oppervlakte bedraagt 7.62 D geogra-

phisehe mijlen.

De geologische gesteldheid van den bodem toont ten

duidelijkste aan, dat Cura?ao langzamerhand uit de zee

VERSL. EN MEPED. AFD. NATÜURK. DEEL VIII. 19
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verrezen is, en dat de tegenwoordige tocsianil v.iu liet eiland

geenszins als de oorspronkelijke moet beschouwd worden,

maar voortgebragt is door de werking der zee, die de berg-

rnggen doorgebroken en tusschen de meer weerstand bie-

dende rotsen kommen gevormd heeft.

Hoogst waarschijnlijk \varen het vroeger twee; eilanden,

die in lateren tijd dour de oprijzing van hot smalle mid-

delste gedeelte tot één vereeuigd zijn. Hiervoor pleit de

formatie van dit gedeelte, dat in geologische zamenstelling

met de kustformatic geheel overeenkomt, en met die van het

overige gedeelte van het eiland zeer verschilt. De bodem

van het eiland heeft een golvend aanzien; hooge bergen

zijn er evenwel niet, daar de hoogste berg, de St. Chris-

tott'el, zich slechts ± 1200 voet boven de oppervlakte der

zee verheft; behalve deze zijn er nog twee of drie van on-

geveer 900 voeten hoog. De overige hoogten zijn meestal

heuvels, die eene ronde kegelvormige gedaante hebben en

van weinig beteekenis zijn. De meeste hangen te zamen

of vereenigen zich aan hunnen voet, waardoor ronde of

ovale komvormige dalen worden gevormd. Deze hoogten

liggen grooteudeels groepsgewijze bij elkander, zonder even-

wel zamenhangende bergketenen te vormen; daar men eene

onbeduidende strekking, welke zij op sommige plaatsen in

lengte nemen niet als een bergketen beschonwen kan.

De toppen der bergen zijn van het NNW naar het ZZO

nfgeplat en hebben in deze rigling hunne grootste uitge-

breidheid, ofschoon men in hunne strekking geene vaste

bepaling kan aannemen. Aan de NO zijde zijn de bergen

steil afgebroken ; zuidwaarts hellen zij schuins af.

De d.alen zijn ten NNW meestal open, daarentegen aan

den ZZO kant gedeeltelijk of geheel gesloten, waaruit men

moet opmaken, dat de zee hare kracht vooral van het

noorden naar het zuiden heeft ontwikkeld.

liet westelijke gedeelte van het eiland is hooger dan het
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oostelijke, ook uemcu ile heuvels aldaar zoowel iu aantal

als in uitgebreidheid toe. In het oostelijke gedeelte vindt

men meer vlak land, iu het westelijke daarentegen meer

afgeronde bergtoppen. De hoogten en heuvels zijn zeer

spaarzaam met aarde bedekt, doch digt begroeid met stekel-

achtige cactusplanten en struikgewas.

In de valleijen, waar het wegspoelen der bouwaarde door

dammen wordt tegengegaan, is de aardlaag dikker en be-

reikt op sommige plaatsen zelfs eene dikte van 3 a 4

voeten. Deze valleijen zijn alleen voor kultivatie geschikt;

van daar, dat de landbouw hier van weinig beteekenis^ is.

De hoogten, die zich langs de kust verheffen en hare rig-

ting volgen, bestaan even als de kust zelve uit rifsteen —
koraalformatie. — Bij gemis aan duinen draagt deze koraal-

formatie tot de instandhouding der kusten veel bij en voor-

komt, dat er niet telkens nieuwe oppervlakten van het,

door splijting vernield en door de zee losgerukt en wegge-

voerd wordend, gesteente aan de verwoesting worden bloot-

gesteld. Op vele 2)laatsen, vooral aan de zuidzijde, vindt

men langs het strand kleine bosschen van Ariccnnia nitida

en Rhizophora mangle L.

De oppervlakte van den bodem heeft eene belangrijke

verandering ondergaan door den plantengroei en de hooge

temperatuur van den dampkring, daar de wortels der plan-

ten in de spleten der rotsen indringen en de verwering

begunstigen, die hier zoo belangrijk is, dat men tot op

verscheidene ellen diepte moet doordringen om een stuk

steen te bekomen, dat niet reeds door verwering is aan-

getast. Ofschoon jilasregeus hier zeldzaam zijn, zoo worden

de valleijen toch meermalen, vooral bij aanhoudende regen-

buijeu, geïnundeerd. Op die plaatsen, waar het water niet

door dammen tegengehouden of in putten verzameld wordt,

wordt het door natuurlijke waterleidingen, hier rooijtn ge-

naamd, naar zee gevoerd. Eivieren, beken of meren vindt

19*
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nicn op Ciir;u;au niet. Op ééne plaats van het oiland, iia-

niclijk bij de planfaatlje Ilato, is eene bron van zoetwater,

hetwelk zeer helder uit eene rotsspleet te voorsehijn komt.

Op deze plantaadje, nabij het smalste gedeelte van het eiland

gelecjen, bevindt zieh eene vrij belangrijke grot in povcu-

sen kalksteen. In dit onderaardsche labyrinth heeft het mete-

oorwater, dat van boven is doorgedrongen, op zijnen weg

koolzure kalk opgelost en meegevoerd, en deze langs de wan-

den afgezet en op vele plaatsen stalactieten en stalagmieten

van verwonderlijk schoone vormen daargestekl, die op den

bezoeker een diepen indruk maken.

De geognostische gesteldheid van den bodem van het eiland

is zeer eenvoudig. De hier voorkomende gesteenten leveren

elk op zich zelf echter eene belangrijke verscheidenheid oj).

Slechts drie wezenlijk van elkander verschillende steen- of

rotssüorten treft men er aan, die ieder tot eene afzonderlijke

groep of een ander vorraiugstijdperk behooren.

Tot de eerste groep behoort de groensteen, van de over-

gangs- of primaire vorming ; tot de tweede groep de jonge

zandsteen — het doodliggende van de oude vlotvorming;

en tot de derde de kalksteen, van de vloedvorming (tertiaire

formatie).

De groensteen neemt hier overal de eerste plaats in, en

\ nrmt het grondgesteente waarop de andere liggen. Hij komt

hier onder allerlei wijzigingen voor, van de lichtgroen-

achtig graauw gekleurde (aphaniet en dioriet) af tot de

zwartgraanwe donker gekleurde soort — den groensteen bij

uitnemendheid.

Het grootste gedeelte der zuidoostelijke helft van het

eiland bestaat uit een vast gesteente, eene groensteensoort

van eene tijn korrelige zamenstelling en eene vuil berg

groene kleur, gedeeltelijk in het blaauwachtig groen, gedeel-

telijk in het geelachtig groen overgaande. Op de breuk is

deze schilferig; verscli gebroken, zijn de kanten gering door-
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scliijuend en mat ; hel schijnt felsiet te ziju, door spaarzame

bijvoeging vau hoornblende gekleurd. Voor de blaaspijp zwelt

Jiij op en smelt tot eene glasparel, waarin de hoornblende

uogtans zigtbaar blijft. Deze soort is steeds meer of min

gescheurd en zelfs in zulk eene hooge mate, dat het, even

als bij vele feldsteeu-porphiersoorten, slechts zelden ge-

lukt, een redelijk groot stuk te bekomen. De naar het

blaauwe hellende soorten zijn veelal met kwartsaderen door-

vlochten, die echter geene scherpe grenslijnen hebben, maar

zich onmerkbaar in het gesteente verliezen zonder duidelijke

sporen na te laten. Ook in het deeg komen kwartsvlckken

voor, die somtijds alleen door den vetglaus, welken zij aan

het gesteente geven, kunnen waargenomen worden . Op som-

mige plaatsen is dit zoo belangrijk, dat het eigenaardig

karakter verloren gaat, en het gesteente in kiezelschiefer

schijnt over te gaan. Op splijtingsvlakken is deze groen-

steen met eene laag geelachtig witten en melkwitten spek-

steen bedekt of overtrokken, die niet zelden in het groen-

achtige verandert, op het aanvoelen vettig is, en dikwijls in

booravormige vertakkingen tusschen den groensteen doorloopt.

Op sommige plaatsen vindt men bij deze soort eene ver-

scheidenheid van gelijke vastheid, maar van eene vuil

lookgroene kleur en ongelijke aardachtige breuk. Deze is

zeldzamer, gaat van lieverlede in een chlorietgesteente over

en neigt dan, om alleugskeus eene schilferige zamenstelling aan

te nemen. In deze treft men zwavelkies aan, die er fijn iuge-

sprenkeld in voorkomt; splijtingen en scheuren komen min-

der voor dan in de vorige soort, maar beide soorten breken

gemakkelijk in onregelmatige stukken met scherpe hoekeu.

Eene andere afwijking wordt op ééne plaats van bet oos-

telijk gedeelte van het eiland aangetroffen, namelijk op den

weg van Koraal naar St. Barbara, en op een paar andere

plaatsen in het middendistrikt tusschen Jongbloed en Za-

patero. Deze steensoort schijnt ia de eerst beschrevene soort
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MllCgangsgewijs in te driiigfii, (eu iiiiiislc verschilt zij in

opzigten met den groensteen, die haar omringt. Zij liesiaat

eene vrij aanzienlijke uitgestrektheid en bestaat uit groen-

steen van eene zwartgraauwe klenr, duidelijk zigtbaar met

feldsteen, somtijols ook met feldspaat en lioornblcnde ver-

mengd, die hem in vrij gelijke hoeveelheid zamcnstellen.

De hoornblende is hier bij uitzondering \'olkomen zwart.

Verder ziet men er ook augietkorrels in, die er meestal groen-

achtig zwart uitzien, maar ook wel eens eene lichte look

of olijfgroene kleur aannemen en alsdan gemakkelijk met

oliviën zouden knnnen verwisseld worden, waarvan zij echter

door behulp der blaaspijp spoedig te onderkennen zijn.

Zeer dikwijls ontmoet men in dezen groensteen kleine-

sterk glanzende korrels van magneetijzer, die veelal zulk

eene gelijkmatige gedaante aannemen, dat zij de o\creen-

komst, welke het gesteente reeds met dolcriet heeft, nog

vermeerderen.

Aan deze verscheidenheid .'^luit zich eene vierde aan,

van eene aschgraauwe kleur, die uit een duidelijk te her-

kennen verbinding van praedomiuerenil feldspaat en hoorn-

blende bestaat. De hoornblende komt daarin tusschen de

feldspaat voor of kleurt deze slechts en is zelden zuiver

in naaldvormige kristallen af te scheiden. Nu en dan komt

er ook magneetijzer in geringe hoeveelheid en uiterst zel-

den augiet in voor. Op sommige plaatsen ontbreken deze

laatste bijniengselen geheel, zooals in het oostelijke gedeelte

bij het groensteen-bed, dat aldaar bij den seinpost wordt

aangetroffen. Het mengsel van hoornblende en feldspaat is

hier nagenoeg in gelijke verhouding voorhanden en wel

beide in korrelige kristnlvorniige zamenklimteringeu.

In het midden-distrikt, ten noorden van het gebergte de

Drie Gebroeders, en oj) sommige plaatsen van het weste-

lijke gedeelte des eilands vindt men deze zelfde groensteen-

soort ; ook behoort daartoe de korrelige kristalvormig voor-
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küuieiule soort, ilie ten noorden van de plautaadje Knip, aan

den voet van den berg wordt aangetrolien. Deze bestaat uit

sterk glanzende hoornblende en feldspaat-kristallen, waar-

tusschen vuil zwart gekleurde, weeke, aardachtige korrels

liggen, welke op papier gestreken eeue aschgraauwe streep

nalaten, waarbij men er enkele aantreft, die eene regelma-

tige gedaante, ofschoon van onbepaalden vorm, vertoonen.

ïusschen de plantaadje Savonnet en de Westpunt vi^idt

men eene andere soort, die uit een wel doorkneed mengsel

van feldspaat en hoornblende bestaat; waarin de hoornblende

evenwel spaarzaam voorkomt, zoodat zij aan het gesteente

slechts op ejikele plaatsen eene graauwgroene naar het gele

zwevende kleur geeft en niet alleen afgescheiden voor-

komt. Daarentegen zijn kristallen van feldspaat van eenen

niet zeer duidelijk gekenmerkten parelmoerglans geene zeld-

zaamheid, die daarin, even als bij het porphier, in het deeg

verspreid liggen; terwijl de reeds beschrevene variëteiten

meer eenen glasglans vertoonen. Ook loopen er kwarts- en

veldsteenaderen doorheen, die door epidot geelgroen zijn

gekleurd en tot de splijting van het gesteente aanmerkelijk

bijdragen.

In de nabijheid van de plantaadje Savonnet komt eene

groensteensoort voor, die elders op het eiland niet aange-

Irotlen wordt en daar eene bedding schijnt te vormen. Zij

onderscheidt zich van al de andere soorten door haren

vreemdsoortigen en zeer gekenmerkten bou\\', en bestaat uit

een innig doorkneed deeg van hoorublende en feldspaat,

waarin deze. beide delfstoffen tevens in kristalvorm afge-

scheiden zijn, nu eens digt opeengehoopt liggen en door

het deeg omsloten worden, waarbij de bindingstof dikwijls

geheel verloren gaat en aan het gesteente een korrelig, kris-

talvormig aanzien geeft; dan weder liggen deze kristallen

verder van elkander verspreid en geven het geheel een

porphierachtig voorkomen. Groote kristallen van jioorn-
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bleude zijn liieriu zeldzaam ; daareategeu ziet meii iu du

feldspaatkristalleu somwijlen duidelijk kleine kristallen van

hoornblende liggen, of deze worden er slechts groenachtig

door gekleurd.

Bijzonder kenmerkt zich deze groensteen dof)r bijkomend

ijzeroxyd, waardoor hij roodbruin gekleurd eu aanmerkelijk

zwaarder wordt. Op sommige plaatsen komt dit bijna ge-

heel zuiver en vrij voor, en zou het tot gewinning van ijzer

zeer goed dienstbaar kunnen gemaakt worden.

]Joor dit gesteente loopen talrijke aderen van kwarts en

feldspaat eu hoofdzakelijk van kalkspaat, welke laatste ook

ingesprenkeld voorkomt. Over het algemeen schijnt in deze

massa, koolzure kalk ingedrongen te zijn, daar zij met zuren

opbruischt.

Wanneer het gesteente door verwering begint los te

laten, wordt het aardachtig en de feldspaatkristallon vertoo-

neu zich als groenachtig witte en geheel witte vlekken

met duidelijk waar te nemen regelmatige omtrekken ; de

hoornblende als groene vlekken; het gesteente verandert

dan in thonporphier. In vele stukken komen groene bij-

mengselen voor, volkomen op oliviën gelijkende.

De meeste heuveltoppen der Westdivisie bestaan uit een

groensteensoort van een fijn korreligen bouw, die den vas-

teren groensteen dikwijls nabijkomt, waarin hoornblende en

feldspaat steeds de overhand hebben, en welks vermen-

ging met de lookgroen gekleurde alleen te herkennen is

aan haren geringen glans. De feldspaat is daarin minder

duidelijk waar te nemen, daar hij door hoorublende eene

groenachtige kleur verkregen heeft.

In de Oostdivisie komt deze soort zelden en slechts op

eenige plaatsen voor. Op sommige plaatsen heeft de groen-

steen het aanzien alsof hij verweerd is, hetgeen echter be-

twijfeld moet worden, daar men hein tot op ineer dan aclit

ellen diepte onveranderd vindl.
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De lioornbleiidi; en feklspaat zijn hier zoo iruiig met

elkander verbonden, dat zij zich als ééne vetaohtig glan-

zende massa vertooneu, met ligtgele — waartusschen don-

kere olijfkleürige en donkere zwartgroeue — vlekken, die

ia elkander loopen. Met de loupe kan men in eerstge-

noemde vlekken den feklspaat en iii laatstgenoemde de

hoornblende gemakkelijk herkennen. Beiden, maar vooral de

feldspaat, hebben hunne vastheid en hunnen glans verloren.

De massa is broos geworden en geborsten, zoodat men haar

met de vingers verbrokkelen kan; de glans is geheel in

vetglans veranderd ; ook op het gevoel is het gesteente vet-

aohtig en men vindt er kleine en grootere ronde en eivormige,

blaasachtige ruimten in, wier wanden met eene geelachtig

groene laag bedekt zijn ; sommige rondachtige korrels van

het verbrokkelde gesteente zijn bruinzwart en gelijken op

asphalt, waarvan zij echter gemakkelijk door hun spec. ge-

wigt (5.7) en door de blaaspijp zijn te herkennen. Yoor

de laatste smelten zij gemakkelijk en spoedig tot eene glas-

parel.

Bij de plantaadje Groot St. Joris, waar dit gesteente

voorkomt, breekt het door de eerst beschrevene groensteen-

soort heen, en zoo het schijnt gangsgewijs, terwijl het neven-

gesteente hier ook veranderd is. Eene omstreeks 5 a 6 Ned.

duim breede strook, met bruinijzererts doortrokken, loopt

er doorheen. Op eene andere plaats nabij de reeds genoemde

plantaadje Savonnet komt het niet in laagsgewijze gangen,

maar in ronde klompen van verschillende grootte voor,

en daar is het met den hem omringenden en niet veran-

derden groensteen vereenigd. Hier zijn ook de hoornblende

en de feldspaat niet meer van elkander gescheiden zigt-

baar; terwijl er eene doorvlochtene vertakking van feldspaat

doorloopt en onregelmatige cellen met dunne wanden vormt,

wier ruimten met eene asphaltachtige massa opgevuld zijn

;

even als zulks bij vele basaltgesteenten voorkomt, waar de
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bcsUuuUlci'lL'ii iiu'.l clkaudfi- ineen zijn gcsincillen. Vodi-

zooveel zulks nog is waar te nemen, schijnt liet gesteente

nok hier tot die veraiulering te behooren, waarbij eeiie innige

verbinding van feldspaat en hoornbleude plaats heeft.

Ten laatste treft men nog eene \'ariëteit aan, waarin

eene vaste massa van schijnbaar gelijke hardheid kleine

feldspaatkorrels en hier en daar kleine korrels van luiorn-

blende op de wijze van amandelstoenen ingesloten zijn.

Zeer zelden vindt men onder deze korrels sommige, die

nog sporen van een regelmatigen vorm bezitten. Meestal

zijn zij rond, en met de loupe kan men de sche'ding van

deu feldspaat niet scherp geteekend meer waarnemen : zij

verliest zich als het ware in het mengsel. Bij verwcring

vallen de korrels, die niet grooter dan speldenkoppen zijn,

uit de korst en geven het gesteente een poreus aanzien.

Behahe dat men in de variëteiten van den gi-uensteen,

die hier aangetroffen worden, zwavelkies ingesprenkeld \ indi,

komt het ook in dunne laagjes afgezet voor, in welken

laatsten toestand het de splijtingsvlakken van het gesteente

bekleedt. Zelden ontmoet men toevallige bijmengselen, en

onder deze hot zeldzaamste glimmerschiefer. In het kor-

relige veranderingsgesteente komt kwarts het meest voor in

stukken met scherpe hoeken, en in het vaste gesteente

dikwijls met feldspaat vereenigd, hetzij als aderen of slcciifs

broksgewijs. Oj) de splijtingsvlakken komt nu en dan kalk-

spaat in kristalvormige stukken voor, even als zulks wel

eens bij het gips wordt aangetroffen. In smalle strookcn

of aderen vindt men hem zeldzaam, somtijds wel eens stang-

vorraig.

Zooals vroeger reeds gezegd is, vormen de groeusteenge-

bergten van het eiland geene zamenhangende bergketen, maar

slechts op zich zelve staande kegels, waarvan er slechts wei-

nicrc eene noemenswaardige hooctle bereiken en in het alge-
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meen van geriuge uili,'estrektlieid zijn. Somwijlen voriiioii zij

groepen van alleen aan den voet paarsgewijs zamenhangende

kegels, die zich in lengte van het ZO naar het NW en

van het NO naar het ZW uitstrekken en de dalen aldus

bogtvorniig omsluiten. Staan zij paarsgewijs gegroejïeerd,

zonder aan den voet zamen te hangen, dan omsluiten zij

ketelvormige dalen van geriuge uitbreiding, waarin dikwijls

het dood liggende gesteente ingesloten gevonden wordt. De

volkomen vaste groensteen, vooral die met praedomineren-

den feldsteen, vertoont geringe en zelden duidelijke laagvor-

ming; bij den korreligen is deze niet waar te nemen. In het

algemeen komt de groensteen onregelmatig gescheurd voor.

De Iforrelige soorten scheiden zich somtijds in rondachtige

massa, de vaste daarentegen nimmer.

In den groensteen komen geene geregelde tusscheuge-

schovene lagen van andere gesteenten voor, met uitzonde-

ring van kiezellei, die daarin meestal in den vorm van

schelpigen hoornsteen en vuursteen is overgegaan.

Door den meerderen weerstand, dien de kiezellei der ver-

'wering biedt, zijn de hoogten op vele plaatsen door deze

ingenomen. Op sommige plaatsen komt ook rood-ijzersteen

voor.

In den groensteen komen smalle gangen voor van kwarts,

en van kwarts luet feldsteen innig vereenigd, in welken

laatsten men somtijds zwavelkies ingesprenkeld vindt en

welke tot gangen van rood kopererts, zwavelkoper, mala-

chiet en gedegen koper leiden. Zij hebben geen bepaalden

loop en schijnen gelijktijdig met het gesteente ontstaan te

zijn. In de korrelige groensteensoorten komen ook gan-

gen van kalkspaat voor, die meestal taksgewijs, of als ade-

ren door elkander gevlochten, daarin liggen. In de sple-

ten komt hier eu daar eene w'itachtige delfstof voor, die

veranderde rifsteen schijnt te zijn, welke zich aldaar in een

opgelosten toestand heeft neergezet.
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De vaste en donker gekleurde groensteen scheidt zich bij

verweving in onregelmatige rliomboïden, die sterk gesple-

ten zijn en scherpe hoeken en kanten hebbeu. De korre-

lige vooral, wanneer hij rijk aan hoornblende is, verandert

bij verwering in rondachtige stukken. Bij eerstgenocniden

wordt de kleur groen en geelachtig giaauw, op de breuk-

vlakte echter bruin. De laatstgenoemde wordt bruin met

bruinroode nuancen.

De zandsteen, dien men hier aantreft, behoort tot het

doodliggende en meer bepaald tot het wit- of graauwlig-

gende der Permisclie groep. Hij bestaat uit stukken kwarts,

kiezelschiefer, opgelosten feldspaat, groensteen, kalkspaat in

blaadjes en glimmer, door eene min of meer kalk bevat-

tende biudingstof vcreenigd, waarin somtijds ook nog kalk-

steen in stukken wordt aangetroffen.

Er komen hier grof en fijn korrelige zandsteen voor,

hoewel de laatstgenoemde de overhand heeft. Met uit-

zondering van den kiezelschiefer, die in dezen zandsteen

het meest voorkomt en in eenigzins scherphoekige stuk-

ken is bewaard gebleven, zijn de overige bestanddeelen in

stukkeu voorhanden, waarvan de hoeken en kanten afge-

rond zijn. De grootte der korrels wisselt af van volko-

men fijne gruizels tot stukken zoo groot als eene erwt.

De kleur van den zandsteen is asch- en grijsgraauw, op

eenige plaatsen met geel-groenachtige tinten. In sommige

beddingen komt kalkspaat het meeste voor, en de kalk-

achtige bindiugstof maakt, in vergelijking der ingeslotene

stukken, verreweg het grootste gedeelte der massa van het

gesteente uit; zoodat het in een graauwen korreligeu kalk-

steen verandert, waarin de gebrokkelde stukken van andere

gesteenten op zich zelve voorkomen, lloe lijncr de zand-

steen van korrel wordt, des te meer gelijkenis verkrijgt hij

met den fijn korreligen jongen graauwwaok.

In den fijn korreligen zandsteen is het hindingsmiddel
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ook minder kalkachtig eu de brokstukken liggen nader

bij elkander; kwarts maakt het hoofdbestanddeel van dezen

uit, terwijl glimmer van eene zilverwitte kleur, die in

den grof korreligen zelden wordt aangetroffen, er ook veel

in voorkomt. Zelden treft men echter bij dezen eene laags-

gewijze afzetting aan. Meermalen komen er kleine kris-

tallen van zwavelkies gesprenkeld in voor, die in den grof

korreligen, waarin men daarentegen ijzeroker vindt, niet

worden aangetroffen. De fijn korrelige, die in de nabij-

heid van den groensteen ligt, schijnt daar in een chloriet

gesteente over te gaan en heeft hierin met den jongen

graauwwack groote overeenkomst. Bij verwering wordt de

kleur bruin, en de splijtingsvlakten krijgen eene bedekking,

die een halven metaalglans vertoont.

Bij den zandsteen zijn de laagvormingen duidelijk waar

te nemen; zij zijn niet zeer magtig en hebben geene groote

uitgestrektheid ; de grof korrelige lagen wisselen met de fijn-

korrelige af. Daar, waar de fijn korrelige lagen het meeste

voorkomen, vindt men toch altijd dunnere lagen van den

grof korreligen er in gelegen. Er komen in den zandsteen

tusschengeschovene lagen voor van graauwachtige zwarte

klei en kalksteen, welke laatste door dunne kalkspaatlaag-

jes in dunne platen afgedeeld is; ook hierin komt zwavel-

kies ingesprenkeld voor. Deze kalksteenlagen komen in

de benedenste bedding van den zandsteen voor ; zij heb-

ben eene geringe dikte, maar bieden aan de verwering

méér weerstand dan de zandsteen, en steken dus altijd eenige

voeten boven de oppervlakte van dezen uit. Behalve ge-

noemde lagen komen er vrij belangrijke lagen van kie-

zelschiefer in den zandsteen voor, zoodat ook hierin over-

eenkomst is met de jonge graauwwackvorming; somwijlen

hebben zij echter eene geringe dikte, maar strekken zich

altijd zeer regelmatig uit. Daar zij aan de atmospherische

invloeden langen weerstand bieden, vormen zij op die plaat-
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scii, wanr zij eeiic bciniigrijke dikte bereiken, siii.vlle cu klip-

vorinip; uitstekende kammen. Het duidelijkst is dit zigt-

baar bij de groep, waarvan de St. GUristoird zicli het lioogst

verheft.

Door de dunue en duidelijke laagvorming van den kie-

zelschiefer en zijne regelmatige lijnregtc sj)lijtingen wordt

het geheele bod in kleine stukkon, die gelijke afmetingen

vertoonen, verdeeld ; zoodat het op cenigen afstand gezicu,

zich voordoet alsof het uit gehouwen steenen opgebouwd is.

Zelden komt de kiexelschiefer den schilferigen hoornstcen

nabij
;
gewoonlijk gaat hij in schelpvormigen hoornstcen en

vuursteen over. Op enkele plaatsen verandert hij in jas-

pis en gele en roode ijzerkiezel, ook wel iu chalcedon en

carneol, zonder dat men daarbij eene scherpe afbakening

kan waarnemen, daar al deze delfstoffen in de massa van

den kiezelschicfer verloopen. Somtijds wisselt de zandsteen

door zijne fijn korrelige variëteit met een graauwen en door

ijzeroxyd rood gekleurden thonschiefer (steenkoleidei) af.

Deze vormt echter geeno, magtige beddingen, en is meestal

zoo fijn gespleten, dat hij in doorsnede rhomboïdale, lang-

werpige griffels vormt, zooals ook in dmi thonschiefer van

den jongen graauwwack voorkomt. Hij is echter altijd week

en zacht, en verandert door opname van eene grootere hoe-

veelheid kiezelaarde in kiezelschicfer.

Door den lijn korreligen zandsteen loopen duunc kwarts-

gangen, nergens ontmoet men daarin ertsgangen. Iu de

spleten vindt men, even als bij den groensteen, hier en

daar sporen van vroeger op het gesteente afgezetten en la-

ter weder vernietigdeu rifsteen De fijn korrelige biedt aan

de verwering meer weerstand dan de grof korrelige, waar-

schijnlijk omdat in den laatsten meer kalk als bindiugstof

voorkomt, die bij verwering gemakkelijker vernietigd wordt.

De bestauddeclen, waaniit het gestecüite bestaat, worden dan
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iluidelijk zigtbaar. De grof korrelige zandsteen vervalt door

verwering in gruis; de üjii korrelige, vooral die eene schil-

l'eraclitige zameustelliiig heeft, weerstaat de verwering lan-

ger en blijft, zelfs geheel verweerd, nog zameuhangen. Beide

soorten worden door verwering bruin, de grof korrelige

echter donkerder.

Het meest in het oog vallend is de verandering, die de

kiczelschiefer ondergaat, llij wordt namelijk ontkleurd, geel-

achtig wit, stroo- of okerkleurig, en stret.p- of vlekvormig

;

verliest allen glans en wordt ondoorschijnend. De breuk

wordt ongelijk en aardachtig, de eigenaardige kenmerkende

splijting houdt geheel op, en slechts eeuige, dun met ijzer-

osyd overtrokkene, somwijlen adervormig verloopende, sple-

ten van eenige lijnen dikte blijven bestaan. Het gesteente

wordt poreus en de kleine poriën hebben eene langwerpige

platgedrukte gedaante en eene laagsgewijze rigting, zoodat

het gesteente ruw en scherp op het aanvoelen is en op

puimsteen gelijkt. Het ziet er meestal uit, alsof het aan

den invloed van het vuur blootgesteld is geweest, en wat

opmerking verdient, is, dat niet alleen de korst, maar de

geheele massa aldus is veranderd en in een geheel ander

vreemdsoortig gesteente overgegaan is, dat men, op zich zelf

beschouwd, volstrekt niet meer voor kiczelschiefer zoude

aanzien.

Eene zoo volkomene omzetting van een op zich zelf

zoo vast en de verwering zoo zeer trotserend gesteente, is

moeijelijk te verklaren en behoort tot de zeer opmerkelijke

verschijnselen. Daar deze zandsteen nergens met een ander

gesteente dan met den in vergelijking van hem zeer jongen

rusteen bedekt wordt, kan men hem moeijelijk eene plaats

onder de andere zandsteenvormiugen aanwijzen. Het meeste

schijnt hij met den ouden zandsteen, die vroeger den naam

\an graauwen of witten, doodliggenden, droeg, overeen te

komen, en hiertoe uf tot de laatste vorming van den nieu-
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wen graauwwack uf den zandsteen der vlulvurmiug gebragt

te moeten worden. Tussehen deze beide kan in het alge-

meen geene scherpe grenslijn getrokken worden, daar het

de steensoorten zijn, die de overgangsformatie met de \lot-

vorming vereenigen.

De kalksteen maakt de jongste lagen uit van de vloed-

vorming, die hier wordt gevonden. De onderste lagen van

dezen kalksteen zijn in den regel vast en aschgraauw van

kleur, meer naar de oppervlakte nemen zij eene roodachtige

en geelachtige kleur aan. De breuk is deels ongelijk en

schilferig, deels aardachtig mat en doorschijnend en som-

wijlen aan de benedenste lagen vrij hard. De veranderingen,

die deze kenmerken opleveren, zijn niet aan geheele lagen,

maar geheel aan enkele plaatsen eigen. Op den vasten kalk-

steen ligt gewoonlijk eene meer of minder dikke laag, die

wel is wanr uit dezelfde kalksteensoort bestaat, maar haar

ontstaan alleen verschuldigd is aan madreporen, meandrinen,

milleporen, liüiophyta fnngina, koralen enz., die meerma-

len 3 ïl 4 voeten omvang hebben. Men vindt er ook

kegelvormig toeloopende pijpen van 3 tot 5 duim in mid-

dellijn en 2 ^ 3 voet lengte in, die er uitzien alsof het

indrukken zijn van groote belemnieten (zoogenaamde don-

derbeitels of pijlsteenen) waarin somwijlen nog gedeelten

van versteende overblijfselen gevonden worden; petrefacten

van tweeschalige schelpen komen er niet zooveel in voor.

Deze zijn inwendig geheel met gepetrefiëerde infusoriën en

kalkmassa doordrongen, en hebben uitwendig hun eigen-

aardig voorkomen behouden. Deze bovenste lagen ontbreken

op vele plaatsen, en de vaste kalksteenlaag, die men dan

vindt, is ook van de liedendaagsche formatie.

Een kalkachtig mengsel bedekt somtijds dit gesteente,

dat echter niet algemeen, manr slechts op enkele plaatsen

voorkomt ambw- of stroogeel gekleurd, gelijk schelpachtig
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vlak of tijii schilferig, op de break half vast en aau de

de kanten doorschijnend is. Meestal is het bruinrood of

vlceschkleurig, dan eens donkerder dan Aveder lichter, enkele

malen vast en van schieferige breuk, over het algemeen

echter aardachtig en ongelijk ; de eerste aan de kanten

gering doorschijnend, de laatste ondoorschijnend, alle vormen

doorloopende van de meest vaste tot de gemakkelijk fijn te

mrijvene. De oorzaak hiervan is, dat kleine rondachtigc?

korrels van de gele en witte en ook roode mergelaardo

door eene kalkachtige verbindingstof vereenigd zijn, die

somtijds vast is en andere malen slechts uit kleine rhomboï-

dale kalkspaatblaadjes beslaat. De kalkspaat komt hier in

stangvormige afzondering voor, en de oj) zichzelve staande

stangen eindigen in kleine rhomboïdale kalkspaatkristallen,

waarvan een der hoeken van de grootere diagonalen vrij

uitsteekt.

Deze mergel wordt op andere plaatsen door kwarts en

groensteenkorrels dikwijls geheel zanderig; worden deze

grooter, dan ontstaan conglomeraten (zamenklonterings-ge-

steenten).

De bovenste afzettingen van de kalk- en mergellagen, zijn

in het algemeen van lateren oorsprong, en zijn haar ont-

staan aan de vernietiging van eene vroegere vorming ver-

schuldigd, waarvan de bezinking met belangrijke stoornissen

moet gepaard gegaan zijn, daar men bijna al de petrofac-

ten gebroken aantreft. Onder den naam van zandsteen wordt

deze steen hier algemeen tot het bouwen van huizen ge-

bezigd. Hij bestaat uit grootere en kleinere hoekige of

afgeronde stukken en korrels van mergelkalk, overblijfselen

van groensteen, en kwarts. De overblijfsels van al deze ver-

brokkelde en vernietigde gesteenten zijn, door een kalk- en

inergelachtig deeg, met gebroken Pectiniden, Jladreporieten,

Planorbes en Helixsoorten tot een poreus niet zeer vast

gesteente vereenigd, dat een zandachtig voorkomen heeft.

VEIÏSL. EN MEÜCD. AFD. XATUCRK. UT.V.h VIII. 20
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De onderste lagen der kalkbcddiiig zijn ecnigzins hellende;

meestal zijn zij dun en schijnen naar het zuidoosten inge-

stort te zijn. Overal vindt men scheuren, spleten en uit-

hollingen, die zich op enkele plaatsen, zooals op Ilato,

tot belangrijke grotten verwijden, en welks wanden mot

druipsteen en stalactieten overtrokken zijn. Deze scheuren,

spleten en grotten schijnen in Interen tijd ontstaan te zijn,

en het gevolg te wezen van geweldige aardschokken en ver-

dere uitholling door den golfslag, daar men ze aan de kus-

ten ontmoet, en hnre openingen steeds naar den zeekant

gerigt zijn, terwijl de rotsen aan het strand steil en scherp

afgebroken zijn.

Bij de baai, waar het fort Beekenburg is aangelegd, treft

men losgescheurde rotsblokken aan van eonc ontzaggelijke

grootte, waarvan enkele geheel afgezonderd aau het strand

liggen. Ook ontmoet men daar, langs den voet van een

=b 200 voeten hoogen berg op ongeveer 10 Ncd. ellen

boven den waterspiegel, eene uitgestrekte oesterbank, de dui-

delijke sporen van het vroegere strand, die ons het over-

tuigende bewijs leveren, dat het eiland uit de zee verrezen

is. De bovenste lagen van den kalksteen zijn somtijds ge-

makkelijk te scheiden, maar in onregelmatige platen. Wan-

neer deze scheidingen op enkele plaatsen loslaten, ontstaau

verschillende diepten (verdiepingen) en gaten, die de opper-

vlakte ongelijk en hobbelig maken. Deze scheidingen schijnen

het gevolg te wezen van ongelijke zamenstelling dor kalk-

massa, waardoor eenige deelen spoediger dan andere vernietigd

worden, terwijl ook de daarin voorkomende overblijfselen

van zeedieren hierop invloed schijnen gehad te hebben.

Het zandachtig brok gesteente is in banken van ver-

schillende dikte laagvormig neergezet, en de inzakkingen

rigten zich duidelijk naar de oppervlakte van het grond-

gebergte, zooals zulks bij het Waaigat tusschen de voor-

steden Pietermaai en Scharloo zeer goed te zien is.
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Tusschengescliovene lageu komen er in de kalk niet vour

;

de mergellagen, die aan de oppervlakte worden gevonden,

behooren tot dezelfde formatie, gelijk ook de brokstcenen,

die met het kalkdeeg vermengd zijn. De graauwe kalklagen

bieden der verwering meer weerstand dan de gele, en deze

weder meer dan de in het roodachtige vallende. De beide

laatste verweren gemakkelijk en gaan in mergel over, zoo-

dat de oppervlakte der kalkhoogten dikwijls met aard cji

zandachtige mergellagen bedekt zijn. Van deze mergellagen

schijnen de spaatachtige gipskristallen, die wel eens aan de

oppervlakte gevonden worden, afkomstig te zijn.

De verhouding der lagen, waarin de verschillende ge-

steenten liggen, toont ten duidelijkste aan, dat elke laag of

groep tot een afzonderlijk vormingstijdperk behoort, tusschen

welks ontstaan en dat van het vorige steeds een belangrijke

tusschentijd verloopen moet zijn ; daar verbindingslagen, waar-

uit men zoude kunnen besluiten, dat de overgang langza-

merhand plaats gevonden heeft, ontbreken.

De groensteen der overgangsvormiug maakt het grond

-

gebergte uit, en wordt overal op het eiland gevonden. Het

is zeker, dat de voormalige oppervlakte door latere inwer-

king der zee en door verwering zeer veranderd is.

In het binnenland, vooral in de Midden- en Westdivisie,

wordt de groensteen door ouden zandsteen en kalk bedekt.

De eerste vult voornamelijk de keteldalen tusschen den

groensteen, alwaar hij gruisvormig afgezet schijnt. In de

Westdivisie bestaan de hoogten en heuveltoppen in het al-

gemeen uit groensteen, de dalen en laagten daarentegen uit

ouderen zandsteen. Somwijlen wisselen groensteen en zand-

steen hier met elkander af, zoodat het schijnt, dat de zandsteen

zich hier als tusschengeschovene laag bevindt. De kalk,

die tot de zandsteenformatie behoort, onderscheidt zich door

zijne oryktognostische verhouding reeds in vele opzigten

20*
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van de joiigfirc kalklagen ; meer echter nog door zijne lig-

ging, daar hij in den zandsteen voorkomt eia meestal door

eenige lagen van dezen bedekt is, terwijl daarentegen de

jongere kalklagen niet met den zandsteen afwisselen.

Nalir de donkere kleur te oordeelen, die door vcrwe-

ring verloren gaat, schijnt hij rijk aan koolstof te zijn ; als

stinkkalk wordt hij echter niet aangetroffen ; ook mist men

er versteeningen in, en met uitzondering van ingesprcn-

kelde zwavelkies en kalkspaat komen er geenc delfstoffen

in voor. Met fijn korreligen zandsteen schijnt de kalk niet

af te wisselen : steeds ontmoet men hem, den grof korreli-

gen zandsteen vergezellende. De fijn koreelige zandsteen

verkrijgt somtijds door chloriet eene groene kleur, en ge.

lijkt dan eenigzins op sommige variëteiten van vasten

groensteen, waarvan hij echter gemakkelijk te onderscheiden

is door de groote hoeveelheid glimmerblaadjes, die er bij

voorkomen.

Bij verwering wordt de kleur van dezen ook in het

roodbruin vallend.

De kalk met zijnen mergel is buiten twijfel het jongste

gesteente van het eiland. Het kustland en de aan de kus-

ten liggende bergen bestaan uit kalk, die op groensteen

ligt en zich tot aan de zee uitstrekt. Van ouden zand-

steen vindt men aan de kusten geen spoor meer; de jon-

gere kalk- of rifsteen, die den zandsteen bedekt, ligt steeds

meer landwaarts in, terwijl dieper het land in de rifsteen

in den regel niet meer voorkomt. Vindt men hem er ech-

ter soms, dan is het op de heuveltoppen, zonder dat men

hem in de laagten aantreft. Alleen op het smalste ge-

deelte van het eiland, waar het zich genoegzaam tot eene

landtong zamentrpkt, loopt de rifsteen ook dwars door het-

zelve heen, maar toont hier ook duidelijk door de rigting

der verhevenheden, dat hij hier M-oeger de kusten vormde.

Het is meer dan waarschijnlijk, dat de zoogenaamde zee-
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sleeuen, diu duur de golven op het straud geworpen worden,

nog voortdurend door eene kalkmassa worden verbonden, en

alzoo de vorming o£ zetting van rifeteen nog voortduurt,

waaraan meu liet ook moet toeschrijven, dat vele vroegere

baaijen tlians ondiep oi' droog geworden zijn, bij voorbeeld

bij de plaaitaadje^ Fuik.

Zoo zai welligt ook eenmaal de tegenwoordige schoone

haven van Curapao zoo niet geheel gesloten, dan toch voor

gioote schepen ontoegankelijk gemaakt worden.

Nederzetting van zeezand tot duinen, ter bescherming der

kusten, vindt men nergens. De zoogenaamde zeesteeuen ver-

vangen evenwel op vele plaatsen de duinen. Op enkele

plaatsen langs de kust vindt men leem- en mergellagen

van meerdere of mindere dikte, ofschoon nergens van be-

langrijke uitgebreidheid. Zij zijn afkomstig van de ver-

weerde gesteenten, die met den regen worden weggevoerd en

daar neergezet en dus als aangespoeld moeten beschouwd

worden.
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VII.

geove's methode om de stratificatie op te heffen.

1. lil den Cosmoa vau moigno van 1 October, N". 14,

vindt men eene beschrijving van de wijze, waarop het gkove

gelukte het pluimlicht vau iiHBMKOiiïFS toestel ongestra-

tilieeei'd te verkrijgen. Ik heb de daar opgegeven proef her-

haald en ik wenschte enkele opmerkingen daaromtrent mede

Ie deelen. Hoewel nu hier wel geene sprake zal zijn van

ontleding van licht en dus van een eigenlijk spectrum, wilde

ik toch liever voor dit stukje den algemeeneu titel van mijne

laatste mededeeliugen behouden, omdat deze onderzoekingen

lunuer nog met mijne voorgaande zamenhangen.

2. Gkove geeft op, dat het pluimlicht in eene ledig-

gei)ompte klok, waarin een stukje phosphor en een stukje

potasch waren nedergelegd, zijne stratilïcatie verloor, wan-

neer de geleiding van ehijmkorffs toestel naar de metaal

-

stukken der klok ergens werd afgebroken, zoodat de geïn-

duceerde stroom daar als vonk moest overgaan. Hij maakt

echter hierbij nog een wezenlijk onderscheid tusschen de

vonken, die men op deze plaats van overgang ziet over-

springen : de eene soort is scherp en helder en blaauwachtig

vnn kleur, en bestaat werkelijk uit ecno enkcio vonk — en

bij deze soort alleen verdwijnt de stratiücatic ; de andere
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soort is zwakker, meer laetaalacUtig van klaiik en gceler

van kleur, en bestaat eigenlijk uit twee elkander snel op-

volgende vonken — en bij (leze elnbbelvouken wordt de

slratificatie niet opgeheven. Eene luchtledige buis van gassioTj

die ouder gewone omstimdigheden zeer goede lagen gaf, le-

verde- dezelfde uitkomsten.

Ik heb mijnen toestel van ehumkorit in werking gebragt

door zes platina-elementen van gewone grootte en den ge-

induceerden stroom, naar de bekende wijze van gkove ge-

condenseerd door eene Leidsche- flesch van 1 3 vierkante

decimeters bekleede buitenste oppervlakte. De afbreking

op den weg naar het vacuüm heb ik daargesteld door een

vonkenmicroraeter, waarvan de bollen vervangen waren door

twee- stukjes rood koperdraad van 1 milliraeteF dik. Dezen

vonkenmicrometer voegde ik immer in tusschen de geïso-

leerde pool van den induetietoestel en den corresponderen-

den pooklraad van het vacuüm.

In den vroeger beschreven cilinder van buddingh, waarin

ik een klein watje had gebragt, dat met een weinig ber-

gamot-olie bevochtigd was, verkreeg ik zeer goed gestratifl-

cecrd licht,- maar het wilde mij niet gelukken, om deze

stratificatie door een meer of minder uit of tot elkander

schroeven van de draden van den micrometer, overtuigend

genoeg te doen verdwijnen;

Ik heb toen mijnen voorraad van toegesmolten vacua

doorgezien, en ik koos daaruit terstond de buis met ter-

pentijndamp van geissleu, de eerste, die ik in mijn laatste

stukje, art. 2, onderzocht had. Deze buis is ongeveer 25

centimeters liing en 1 centimeter wijd en is aan hare beide

einden bolvormig uitgeblazen ; de middellijnen dezer bollen

mogen 2,5 centimeters zijn. Onder gewone omstandigheden

geeft deze buis schoone dikke lagen en de bol der nega-

tieve pool is dan geheel en al opgevuld- met het eigen-

aardige violette negatieve liclit. Met deze buis gelukte het
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mij spoedig, bij ccii weinig heen cii weder schroeven v;in

den micrometer, een afstand te vinden waarbij de straliii-

catie verdween. De vonk, die daarbij in den micrometer

oversprong, was kort en scherp als die eener gewone Leid-

sclie fiescli. Bij kleiner afstand ging ecne soort van vonken-

stroom over en was liet licht weer gestratifiecerd. liet geluid

dezer vonken en zoo ook van de vonken bij andere buizen,

waarbij de proef niet gelukte, laat zich beter vergelijken

bij dat van kleine vonken van den conductor der electriscer-

machine of ook bij dat eener flesch, die men met een te

grooten ingcvoegden weerstand wil ontladen.

'6. Het is mij dus inderdaad gelukt, de proef van grove

te constateren. Doch GiiovE heeft hierbij een voornaara punt

over het hoofd gezien : wanneer namelijk de stratificatie ver-

dwijnt, verdwijnt ook liet eigenaardige violette licht, waar-

mede de negatieve hol als opgevuld was, zooals ook nader

door de prismatische analyse 'wordt bevestigd ; dewijl alsdan

de dl ie karakteristieke maxima (die van het stelsel [x) voor

dampkringslucht) worden gemist. liet geheele voorkomen

van het licht in het vacuüm wordt als dat, hetwelk men

waarneemt wanneer eene gewone Leidsche Jiesch door een

vacuüm ontladen wordt.

4. Behalve deze buis beproefde ik ook nog eeiiige an-

dere; maar geen van allen gaf mij voorshands de gewenschlc

uitkomst. Bij kleiner afstanden kreeg ik een voortdurenden

stroom van knappende vonkjes in den micrometer, en gc-

stratiticeerd licht in de buis; bij grootcr afstand evenzeer

in deu micrometer eene reeks van vonkjes gelijksoortig met

die, welke men waarneemt wanneer men eene Leidsche ilescli

met een te grooteu weerstand wil ontladen, en in de buis

in het geheel geen licht; een tusscheiilid tusstheji deze beide

uitersten, waarbij het verlangde verschijnsel optrad, koude

ik niet vinden. Eenige dezer buizen waren hiii;_'cr dan die

met tcrpenlijiidamp; de andere boden, waarschijnlijk door
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eeue grootere verdunning of andere menging van het gaz,

een grooteren weerstand aan den geïnduceerden stroom, liet

scliijiit, dat, vooral bij zwakkere toestellen, waaronder ik

ook gaarne den mijnen rangschik, eene zekere betrekking be-

staat tusschen den weerstand van het vacuüm en de sterkte

van den stroom, waarbij de proef van grove het beste

gelukt.

5. Zooveel schijnt mij nu wel zeker, dat geove bij zijne

proef de ontlading van rhumkokpfs toestel in natuur heeft

teruggebragt tot de ontlading eeuer gewone Leidsche flescli.

Zijne proef is dus als het ware het omgekeerde van die,

welke ik in mijn stukje : Over het in lagen verdeelde Licht

{ Versl. en Med. Deel IV, p. 280) beschreef. Door de invoe-

ging van eene vochtige streng, dat is door vertraging der

ontlading, heb ik de ontlading eener Leidsche flesch gelijk-

soortig gemaakt met die van rhümkomts toestel, en lagen

in de pluim voortgebragt; door het afbreken van den ge-

leiddraad en de daardoor voortgebragte plotselinge overvoe-

ring van den stroom onder den vorm van eene vonk, heeft

GROVE de ontlading door het vacuüm zoodanig versneld, dat

zij gelijksoortig werd met die eeuer Leidsche flesch, waarbij

de lagen in de pluim verdwijnen.

6. Het wordt nu de vraag: of hier eene illusie plaats

hoeft, dan of werkelijk de stratificatie wordt opgeheven.

Mij dunkt, er valt niet meer aan te twijfelen, of werkelijk

is hier de stratificatie verdwenen, vooral niet wanneer men

(laarbij nog let op de groote overeenkomst tusschen het

licht eener I,eidsche flesch en dat hetwelk ehumkomts toe-

stel onder deze nieuwe omstandigheden geeft. Maar dan

moet men het er ook voor houden, dat bij mijne aange-

haalde onigek^'erde proef, de vonk der flesch als in eene

reeks van kleinere vonkjes ontleed werd : eene vooronder-

stelling, die men wol zonder tegenspraak zal willen aanne-

men, vooral wanneer men let op het voorkoinen dor vonk
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Vim c'ciiu flosc-h, die imdiu' gowoiu^ oiiistaudigliak'ii met eene

vochtige sfiviig onlliiilen wordt.

Wat echter de vcrlchiriug vaii crove betreft, volgens

nelke de stratilicatie waarschijnlijk zoude ontstaan uit ccne

rnechauische interferentie, of wel eene wederkeerige en onder-

linge werking van twee of meer ontladingen, of liever van

de verschillende deelen der middenstof, die door die ont-

ladingen worden aangedaan, — daarmede kan ik mij niet

vereenigen.

7. Al mijne proeven hebben tot nog toe slechts enkele

gazsoorten leeren kennen, die in den verdunden toestand

onder den invloed eener electrisehe strooming op eene eigen-

aardige wijze konden lichten, waardoor pluimlicht en ne-

gatief licht wordt voortgebragt ; namelijk, koolzuur en

dampkringslucht, of wel cenig zamenstellcnd element en

eenig product van zamenstelling van deze laatste. Op het

einde van mijn stukje : Over het in lar/en verdeelde Licht, en

op het einde van mijn V^e stukje : Over hel electrisch Spea-

trum, art. ] 6, heb ik ter loops over het wezen der stratili-

catie gesproken. Op de laatste plaats heb ik het als waar-

schijnlijk voorgesteld, dat de langvorming eenvoudig een

gevolg was van eene scheiding van lichtende en niet lichtende

gazsoorten; mijne latere proeven en mijne onderzoekingen

omtrent den oorsprong van het licht, die ik in het VI'^''

stukje uiteenzette, hebben mij steeds in dat gevoelen ver-

sterkt. De niet lichtende gazsoorten kunnen daarom even

goed aan de geleiding deelnemen en de electriciteit zonder

phnsphorescentie overvoeren ; hetgeen daarenboven zeer waar-

schijnlijk is, omdat de bijmengselen, die bevorderlijk aan de

stratificatie zijn, zaraengestelde en betrekkelijk gemakkelijk

ontleedbarc dampen of gazsoorten zijn, terwijl die gazsoorten,

welke wij als lichtend hebben leeren keinien, of composita

zijn, die onder de gestelde omstandigheden kwalijk voor

ontleding vatbaar zijn, of wel enkelvoudige elementen ; en
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omdat onder den invloed van deu geïnduceerden stroom van

RHUMKOEPFS toestel in het ei of in het vacuüm etellig che-

mische ontledingen en zamenstellingen plaats grijpen, waaraan

' men bij het doorzien mijner vroegere proeven, wel niet zal

twijfelen.

In mijn laatste stukje heb ik het daarenboven vrij waar-

schijnlijk gemaakt, dat het violette licht, rond de negatieve

pool, ontstond door eenig aldaar verzameld gaz en wel door

zuurstof.

liet uitblijven der lagen bij de enkele vonk eener Leidsche

flesch en bij een versnelden overgang van den geïnduceerden

stroom van den toestel van ehumkohff is eenig en alleen

een gevolg van den korten duur der inwerking van de

strooming op de middenstof; dewijl tot scheiding der stofl'en

en vorming der lagen, zoo men wil, of eenige snel opvol-

gende vonken, of wel eene langere inwerking gevorderd wordt.

In volkomene overeenstemming hiermede is het andere

gedeelte van het verschijnsel, dat door grove over het hoofd

werd gezien, en zoowel bij de ontlading eener Leidsche

flescli als bij zijne proef plaats grijpt : dat namelijk gee7i

violet lic/u aan de negatieve pool optreedt. Of nu dit vio-

lette licht door zuurstof of wel door eenig ander gaz wordt

voortgebrngt, zeker is het toch, dat ooh voor de ophooping

van dat ga: aan de negatieve pool de tijd der inwerking

te hort is.

8. Voor mijne verklaring van de wording der lagen

vond ik dezer dagen 'nog een ander argument. In mijn

laatste Stukje, art. 5, gaf ik op: dat ik in de buis met

tluor-silicium in het geheel geene stratificatie kon waar-

nemen. Het daar gezegde moet ik eenigzins wijzigen. Deze

buis is zamengesteld uit twee kleine glazen bollen, die de

pooldraden bevatten, terwijl aan ieder dezer bollen eene enge

tucemaal irebogen buis is vastgesmolten. Beide deze stuk-
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ken zijn in ccne wijde buis vastgesniüllcn, die iu het mid-

den ellipliseh. verwijd is, zoodat de electrisclie strooming,

om vau pool tot pool te komen, beide gebogen buizen door-

loopen moet en alleen door die elliptiselie verwijding vrij'

kan overgaan. In die enge gebogen buizen, waarin het

licht zeer geconcentreerd is en door lichtend koolzuur wordt

te weeg gebragt — waarop ik vroeger mijne aandacht had

gerigt — zijn slechts enkele slecht begrensde lagen te vin-

den digt bij de positieve pool. Maar in de elliptische

verwijding tusschen beiden, vond ik nu twee ïi drie zeer

dikke lagen. Wat nu betreft het gewigt dezer proef voor

mijne verklaring der lagen : immers, blijkbaar is hier in

de enge buizen de beweging van de gazsoorten te zeer ge-

stremd, dan dat er van schifting en laagvormiug sprake

kan zijn. De beide dunne gebogen buizen zijn niet even

lang, en wanneer de positieve stroom de langste buis naar

de elliptische verwijdiug doorloopen moet, gebeurt het vaak,

dat die niet tot het einde verlicht is. Vooral dan bespeurt

men in het omgevende deel van de wijdere buis schoonc

dikke lagen; een nieuw bewijs, dat het vacuüm eene zekere

wijdte moet bezitten, indien de lagen zullen tot stand

komen.

9. Ik heb getracht mijne verklaring zoo aannemelijk mo-

gelijk te maken ; zekerheid zal hier zeer moeijelijk te be-

reiken zijn. Deze zoude, dunkt mij, alleen kunnen ver-

kregen worden door de aanwending van het fijnste reagens

dat wij bezitten, namelijk : het liclrt. Men moest van twee

stralen, die uit dezelfde bron voortkwamen, de eene kun-

nen laten gaan door eene lichtende laag, en de andere door

eene donkere, en ze daarna tot interferentie brengen. Dan

zoude men uit eene verplaatsing der interferentie-strepen

kunnen besluiten tot een verschil in snelheid van het licht

in de beide vergeleken lagen; daaruit verder tot een ver-
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schillenden coëfficiënt van refractie, en liieruit dan tot de

verschillende digtheid of de verschillende natuur van de

gazsoorten, welke die bedoelde lagen vormen. Men zoude

ook door middel van andere lichtproeven nog een onderzoek

in het werk kunnen stellen naar het ^\czen dier gaz-

soorten; maar tot nog toe zie ik geene kans, om zulk

eene fijne proef met eenige hoop op goed succes te onder-

nemen.



OVEE HET GEBRUIK

TAN

VERGIFTIGDE BOOG-PIJLEN IN OOST-INDTËN

(POGGl-EILANDEN).

Doon

A. W. M. VAN UjISSELT.

Het is sedert lang bekend, dat in Oost- en West-Indiën

vroeger veelvuldig, thans, na het invoeren der vuurwapenen

aldaar, oneindig veel zeldzamer, gebruik wordt gemaakt van

kleine houten pijltjes, wier punten met verschillende ver-

giften worden bedeeld, en die met den mond door zooge-

noemde blaasroeren worden voortgedreven. Insgelijks weet

men, dat, zoowel in Afrika als in Amerika, met vergift

bedeelde groote houten of rieten pijlen, door middel van

den boog worden geschoten. Voorheen werd door sommigen

vermoed, dat ook in Australië en in onze Oost-Indische

bezittingen, insgelijks pijlgiften werden gebezigd tot het

vergiftigen van groote boogpijlen, doch met ijzeren punten

voorzien; zulks is mij en anderen evenwel gebleken onjuist

te zijn. Wat meer is, tot nog voor weinige jaren was het

mij geheel onbekend gebleven, dat in Oost-Iudien eenigerlei

giftpijlen door den boog werden gedreven. Dat echter dit

laatste, hoezeer bij uitzondering, ook in onze dagen aldaar

inderdaad het geval is, daarvan kan ik thans, op grond

van eenige belangrijke mededeelingcn, mij door drie Officieren

van Gezondheid der Nederlandsclie Marine welwillend ge-

daan, de bepaalde verzekering geven.
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Al hunne berigteii hebben betrekking op twee eilanden,

welke gelegen zijn langs Je zuidwestkust van Sumatra, on-

geveer op 13 Duitsche mijlen van deze kust, op O' 59' en

3° 41' Z. Br. en 98' 30' a 100' 40' O. L. (van Grcenw.).

Deze maken een onderdeel uit van de keten dor Mantawi

of Mentaweh-eilanden, en worden onderscheiden in Noord-

en Zuid-Poggi (of Nassau), welke door de smalle straat

Sikakap worden gescheiden.

Deze eilanden schijnen voorheen slechts weinig door de

onzen t« zijn bezocht, terwijl de zeden en gewoonten hun-

ner bewoners mede onbekend waren gebleven. Ofschoon de

laatste nog op een zeer laag standpunt van ontwikkeling

verkeeren, worden zij eenparig door de jongste Nederlandsche

bezoekers als een zeer zachtaardig slag van menschen ge-

roemd.

Over de ethnographie zoowel als over de geograpliie

van deze en andere naburige eilanden en eilandjes zal ik

hier niet verder behoeven te handelen, dewijl daarover door

den Heer g. w. westenbekg onlangs eene besclu-ijving is

gegeven in het Album der Natuur, 1858, 5''» aflevering,

onder het opschrift: de Mentaweh-Archipel en zijne bewo-

ners.

Ik wensch slechts mede te deelen wat mij, over het ge-

bruik van vergiftige boog-pijlen door deze eilanders, ter ken-

nisse is gebragt en wat eigen onderzoek mij daarover heeft

geleerd. Hetgeen ook de genoemde Heer westenbekg daar-

over, loc. cit., zegt: ,/ dat zij gebruik maken van boogen

met zwaar vergiftigde pijlen", zonder daarover in eenige

verdere bijzonderheden te treden, ^\as mij reeds vroeger na-

der toegelicht door de Hli. Officieren van Gezondheid der

Marine idenbvrg, vax leent, l. de kanter en moerlaxd,

de laatste sedert tot groot verlies onzer Marine overleden.

Drie dezer Heeren hebben die eilanden opvolgend be-

zocht in de jaren 185-3 en 1854, met Zr. Ms. Korvet
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van Speyk en Krik de Haai. Het door de Poggi-eilandcrs

gebezigde pijlvergift werd mij eensluidend opgegeven geheel

van ])l:intaM'digen oorsprong te zijn. Het zou hot onver-

mengde melksap zijn uit eenen boom van middelbare grootte,

,/ipo" genoemd. In het vcrsche latex, dat op diens verzoek

mede aan den Heer moerland, ter hoeveelheid van 4 a 5 med.

oneen was ter hand gesteld, en dat volgens ZEd.'s opgaaf

II zich door gcene bijzondere physische eigenschajipen van

andere dergelijke plantensappen onderscheidde," vormde zich,

bij rustig staan na een paar dagen, een wit fijn korrelig

sediment, terwijl daarin eene kleine hoeveelheid van blad-

of kruidachtige plantendeelen, zeer fijn verdeeld, in gesus-

pendeerden toestand aanwezig scheen te zijn. Na drie weken

gestaan te hebben begon dit sap te schimmelen. De Heer

M. heeft het ongelukkigerwijze eerst toen uitgedampt tot

de dikte van ruw opium, en het mij ter onderzoeking toe-

gezonden. Bij de ontvangst was het evenwel nu geheel en

al bedekt door eene algemeene laag schimmel van eene

grijswitte kleur, en bij beproeving op dieren bleek dit als-

toen, zooals u, priori te verwachten was, alle toxische

werking te hebben verloren en tevens alzoo niet meer ge-

schikt te zijn voor de chemische nasporing.

Over de werking en de krachten van het Poggi-pijlgift

zijn de mij gegevene opgaven niet geheel eensluidend. Vol-

gens den eenen berigtgever kan het zeer lang, in gedroog-

Jen bereiden staat namelijk, goed blijven. Volgens anderen

zou het, althans aan de pijlen uitgestreken zijnde, binnen

een half jaar tot een jaar zijne giftige kracht verliezen. De

een bezigde het versche sap op eene Vespertilio-soort zonder

uitwerking. Een ander vernam van een inlandsch Hoofd,

dat het ook op hoenders geen doodelijk vermogen bezat.

Een derde — daarentegen — verzekerde mij, twee kippen

binnen 5 minuten door dit pijlvergift te hebben zien bezwijken.

Dat ook de inlanders zelve ir zeer bevreesd voor waren,
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wat de uitwerking up Jeu meiisch betreft, bleek uit huuuc

groote bezorgdheid, wanneer men deed als wilde men met

de vingers de scherpte van hunne pijlspitsen beproeven. Zij

zouden er dan ook in hunue onderlinge oorlogen gebruik

vau maken en ze mede bezigen op de jagt op groot wild.

Blaaspijlen schijnen op deze eilanden niet gezien te zijn

:

althans heb ik daarvan niets vernomen.

Meer dienaangaande is mij uit de berigteu der genoemde

Heeren niet bekend geworden; doch ik moet met dank-

baarheid vermelden dat de Heer idenbueg mij een gewonen

pijlkoker en boog, en de Heer moeeland mij den pijlkoker

van een inlandsch Hoofd heeft medegebragt, van welke

de in beiden bevatte met vergift bedeelde boogpijlen mij in

staat hebben gesteld, aau het medegedeelde alsnog eenige,

niet geheel van belang ontbloote, nadere bijzonderheden

omtrent dit pijlvergift te kunnen toevoegen.

De boog meet nagenoeg 6 Rijnl. voeten; is gemaakt

van eene zeer harde, fraai gepolijste, donkerbruine zwart

gekleurde houtsoort, het meest met palissander hout over-

eenkomende. Hij is bespannen met eene dikke koord van

eene zeer stevige, zw'art gekleurde, gladde darmsnaar.

Beide de pijlkokers zijn van zwaar bamboes. De eene

open, de andere gesloten en op het deksel versierd met een

stukje paarlemoer en zes bloedroode, glimmende vruchtpiljes.

De pijlen hebben eene lengte van circa 1 Ned. el. Het
langere onderstuk is van eene ligte, witbruine houtsoort;

het kortere boveneinde is van eene zwaardere, donkerbruine

houtsoort, los daarop gestoken, met eene kegelvormig toege-

spitste houten punt, zonder weerhaken, doch in het midden rond-

om ingekeept, en vrij dik bestreken met eene harsachtige stof.

Deze stof — het Poggi-pijlgift — heeft een vast ex-

traetachtig voorkomen, eene bruinzwarte kleur; eenigzius

glimmend, is zij op andere plaatsen geborsten, broos en

gedeeltelijk van de pijlspitsen afgebrokkeld. Een gedeelte,

VERSL. EK MEDED. AFD. NATÜDEK. DEEL VIII. 21
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vuil Iwcc rlczer pijlen afgescliraa2)t wi tot j)oc(ler gebragt,

\crscliilt in iiitweiidig aanzien weinig van h(!l algemeen

bekende oepas antsjar, zooals dit, veelal in palmbladen

srcwikkeld, mij inzonderheid uit Borneo is toegekomen. Aan

enkele pijlen was het vergift ten deele, even als het be-

dorven latex , met een dun laagje schimmel bedekt, in den

vorm van witte vlekjes.

Eenigc bladen, mij door den Heer moekland mcdegc-

bragt, als waarschijnlijk bchoorende tot den boom, waar-

van dit pijlvergift al'komstig zou zijn, zijn : kortgesteeld,

nagenoeg 12" lang en 5" breed, langwerpig-eirond, onbe-

haard, op de bovenvlakte zelfs eenigzins glad, niet leder-

achtig, van boven doidcer-, van onderen lichtgroen, aan

den top toegespitst, aan de basis gelijkmatig in den blad-

steel overgaande, gaafrandig, vin-nervig, zwakgcadcrd. Zij

zijn tegenoverstaande, slechts ligtelijk den steng omvat-

tende, geplaatst aan een' rolronden, houtaclitigen stengel,

van eene chocolade-bruine kleur, welke met geelwitte stipjes

is geteekcnd. Zij verspreiden, ook bij de wrijving, geen

aromatischen of ouaangenaraen reuk en bezitten, zelfs

bij lang kaauwen, geen scherpen of bitteren smaak. Ik heb

ze niet kunnen determineren; dit alleen is mij echter ter-

stond bij vergelijking (ook met de bekende Iluraphia van

in.ujrE] gebleken, dat zij bepaaldelijk niet behooren tot de

twee bekende pijlgift-gcwassen uit onze O. I., t. w. de

Antiaris toxicaria en de Strvchnos tieuté, van welke ik fraaije

gedroogde specimina bezit.

De verschijnselen der \crgiftiging met dit pijlvergift leverden

in de bijzonderheden, bij verschillende dieren, eenige afwij-

kingen op, ofschoon de toxische hoofdwerking, even als de

cloodelijkheid daarvan, identisch bleek te zijn.

Bij .sommige dieren werden de pijlspitsen zelve, na vooraf

bevochtigd te zijn met sterk verdund azijnzuur, in onder-

huidsche of spierwondcn aangebragt; bij andere wivd ren
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weinig van het al'geschraapte poeder, overigens op gelijke

wijze, uitwendig aangewend. De gebezigde hoeveelheden

verschilden van 1— 5 gr. p. dosi.

Op konijnen, zoo oude als jonge, heb ik drie proeven

genomen. Het eerste teeken van werking bestond bij hen

in het ontstaan van algemeeue rillingen, die reeds na 3 ïi 3

minuten optraden. Daarop volgden knikkende bewegingen

van den kop, als door verzwakking der nekspieren, telkens

afgewisseld door kleine ojjheftingen van dit deel. Na 2 a 3

minuten later bleef de kop op den grond rusten en viel

daarna, terwijl het dier zelf nog in zittende houding ver-

keerde, geheel op zijde. Pe algemeeue horripilaties gingen

nu, te gelijk met het geheel op zijde vallen van het konijn,

in meer uitgedrukte, doch niet zeer hevige, couvulsive

trekkingen van het geheele ligchaara over. Even vóór den

dood ontstonden soms meer belangrijke stuipen. Willekeu-

rige plaatsbeweging kwam van zelve niet tot stand en

was zelfs van den beginne af bij hen moeijelijk op te

wekken, ofschoon de huidgevoeligheid en de reflexbewe-

gingen langen tijd ongestoord bleven, doch op het laatst

slechts dan wanneer zeer sterke huidprikkels werden aan-

gewend. Zoowel de ademhaling als de bloedsomloop wa-

ren in den aanvang zeer versneld (deels door den me-

chanischen indruk en de pijn der pijlverwonding), doch

werden reeds tegen het midden van den geheelen duur der

vergiftiging moeijelijk, langzaam, onregelmatig en zwak.

Evenwel bleef de hartbeweging, ofschoon soms onduidelijk,

tot het einde waarneembaar. In den beginne vertoonde

zich bij allen speekselvloed, soms in vrij hooge.n graad, en

nu en dan voorafgegaan door of afgewisseld met kaauwbe-

wegingen. Bij den een meer, bij den ander minder volgde

nu en dan darmontlasting, en ten slotte onwillekeurige

pislozing. Van braakneiging geen spoor. In twee gevallen

puilden de oogbollen sterk uit, met gelijktijdige pupils-

21*
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vfcïwijfling. De küïlstc tijd v:ui iluud was bij (loz<' dieren

na 10, de langste na 20 minuten ongeveer.

Op een (jongen) ho7id werd slechts één proef in het

werk gesteld. De verschijnselen waren overceidioinstig met

die bij de konijnen, doch daarbij voegde zicli aanhoudende

uitdrukking van pijn, door huilen of janken tot kort voor

den dood, die hier iets later, na 30 minuten, volgde.

Op hoenders was de werking veel minder krachtig; zelfs

moest eeus tot drie malen toe, bij eene eu dezelfde groote,

oude kip, op verschillende dagen, cenc gcheele als boven

bevochtigde pijlspits in eene huidwondc op den rug inge-

voerd worden, om eenige verschijnselen te verkrijgen. Deze

bestonden dan nog slechts in duizeling, gevolgd door een

geringen slaapzuchtigen toestand. Telkenmale herstelde zich

het dier. Nadat ik ten vierden male, des morgens ten Slf

' ure, eene versclie pijlspits in eene spierwonde in de borst

had gestoken (natuurlijk langs de buitenzijde van den tho-

rax), brak de vergiftiging, duidelijk gekenmerkt, uit. Bij

dit dier nam ik het volgende waar: Na 5 min. alvus li-

quida. Vertigines. Achterwaartsche bewegingen, als zou het

achterover vallen. Schrikachtig. — Na 10 minuten weder

driemalen alvus. Staat stil, doch waggelt. Loopt, gejaagd

zijnde, nog zeer vaardig. Zoekt het duister.— Na 15 min.

voorbijgaande algemeene honipilaties. Gapen. Bek blijft half

geopend staan. Weder eens alvus liquida. — Na 35 min.

ademhaling, met wijden bek, versneld. Hartslag moeijelijk

voelbaar. Gezigtsvermogen afgenomen. — Na 30 min. Sluit

telkens de oogen, als om te slapen. Laat kop en staart

telkens zakken of hangen. De beenen knikken. Het dier

zinkt ineen, doch blijft nu, volmaakt in denzelfden toe-

stand, zonder verder nog andere verschijnselen te vertoo-

nen, tot 9^ uur zitten. Na 60 min. alzoo, vreezende dat

het dier zich ook nu weder zou herstellen, door ongenoeg-

zame dosis, of te zwak pijlvergift, werd, op gelijke wijze als
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vorcii, eeue tweede pijlspits iiigebragt. Na 70 miu. ziukiui

do vleugels langs de zijden van het ligchaam als verlamd

nedfr. Is nu niet meer tot loopcn te bewegen, doch open-

baart, bij telkens beproefde pogingen daartoe, op aange-

bragte huidprikkels achterwaartsche bewegingen. — Na 80

min. weder herhaaldelijk alvus liquida. Ligte convulsive

bewegingen. Bek blijft nu geheel openstaan. — Na 90 miu.

valt om. Ligt in sopore. Geheel verlamd, zoodat meu poo-

ten ui> vleugels kan plaatsen, zooals meu verkiest, zouder

dat zich de vorige plaatsing herstelt. — Ten 1 ure ruim,

ouder ligte couvulsies van pooteu eu vleugels gestorven, zon-

der dat in de laatste tien min. een spoor van respiratie of

circulatie kon worden waargeaoracn. — De pijltjes nu uit

de wonden genomen zijnde, bleek het, dat nagenoeg al het

vergift daarvan was afgeweekt. De dood trad liier dus veel

later in. : eerst ruim 1 ', uur na het oorspronkelijk aanbren-

geu der eerste dosis.

Op kikvorsclien werden herhaaldelijk kleine hoeveelheden,

beneden het grein, op eene overeenkomstige wijze, doch

vooraf gepoederd en dan met een droppel sterk verdund

azijnzuur bevochtigd, aangebragt. Bij één dezer dieren nam

ik waar : Na '6 min. ademhaling versneld, kort, ouregelraa-

tig, moeijelijk. Borst- en buikwand vertoonen kleine schokjes.

Oogen puilen eenigzins uit. — Na 18 miu. moeijelijk op-

trekken der achterpooten, daarua der voorpooten, telkens na

een gedaneu sprong geheel of ten deele achterblijvende. On-

vermogen om zich, op den rug gelegd zijnde, cm te wenden.

De huidgevoeligheid blijft bestaan, met leflexbewegingen

op pijnlijke prikkels. Ademhaling blijft versneld (op den

hartslag werd in deze proeven geen acht geslagen j zie

daarover later).— Na 36 min. geheele verlamming van de

achterpooten, zoodat men die in elke willekeurige houding

kan brengen, zonder dat die plaatsing door liet dier ver-

hinderd, noch veranderd kon worden. — Na 00 min. ook dn
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voorpootcu geheel vcilrtiiid. Nu ncldzaiiic, zeer zwakke c;ii üii-

legelmatigc ademhaling. Na hiiidpiikkcliiig (met. slerk zwa-

velzuur) wordt tleze iels meer merkbaar, liij aaiirakiug^van

den oogbol (rekt do membrana nictitaiis zich nog steeds

zameu. •— Na 7Ü min. volgt de dood, iu nu volkomenc

ontspanning van het geheele ligohaara of van alle spieren.

Alzoo was ook liier — bij vergelijking met de konijnen

en den houd — de dood eerst laat, na 1 uur en 10 inin.

daar. In andere proeven op kikvorschen, op gelijke wijze

gedaan, was de tijd zelfs nog langer, van 1^ a 2 uren.

Slechts bij drie der gedoode dieren (hond, konijn, kip)

werd de lijkopening bewerkstelligd. Als in den regel, bij

pijlvergiftiging, werd weinig verandering in het lijk oji-

gemerkt. De onderhuidsche wondkanalen waren slechts bij

één van deze (kip) merkbaar ontstoken ; bij den hond, waar

zulks op grond van de hevige pijn-uiting bij het leven

vermoed was, zag men daarvan nagenoeg geen spoor. Al-

leen vond ik (bij hond en konijn) geringe vermeerdering

van blocdo])hoüping in de vaten van hersen- en rugge-

merg-vliezen. Bij den hond was deze overvulling in het rug-

gemergskanaal zelfs beiangrijk te noemen en bestond aldaar

een klein omschreven uitwendig bloodextravasaat in parte

lumbali. De rigor cadavericus scheen minder sterk uitgedrukt

dan gewoonlijk. Overigens geene afwijking, noch in maag-

of darm-kanaal, noch aan het bloed, althans wat het uit-

wendig voorkomen daarvan betreft.

A priori reeds had ik het vermoeden opgevat, dat dit

nieuwe pijlvergift van de hoog-pijlen der Poggiers, lietzelfdc

zou zijn als, of althans analoog zou wezen aan het gewone

O. I. pijlvergift van den z. g. „ Makassaarschen of Javaan-

schen giftboom", t. w. het oepas antsjar van de Antiaris

toxicaria, dat voor het vergiftigen van l/laas-pijlljes hier en

daar in den O. 1. Archipel nog steeds wordt gebezigd.

l'oorcerst grondde ik deze Jueeuing op het uitwendig
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voorkomen vau dit pijlvergift, hetgeen hut meest, ja sterk

overeenkomt met dat van het anlsjar.

Ten tweede luidden de berigten van een der genoemde

Officieren van Gezondheid, dat het getrokken zou worden

uit eenen boom, // ipo" genoemd ; een naam, die op Bor-

neo. Celebes en andere plaatsen in onze Oost-Indiën veel-

vuldig aan de Autiaris toxioaria wordt gegeven.

In de derde plaats werd aan een anderen mijner be-

rigtgevers, door een met hem bevriend geworden Poggiiir,

eene hoeveelheid i,
melksap" ter hand gesteld, dat volgens

dezen tot de bereiding zou dienen; alzoo weder eene over-

eenkomst met den oorsprong van het antsjar, dat ook uit

een latex wordt bereid.

Ten vierde nu werd dit vermoeden grootelijks versterkt

door de uitkomst der bovengenoemde dierproeven. De be-

schreven verschijnsels, hoezeer onderling naar gelang der

diersoorten eenigermate verschillende, kwamen toch vrij

goed overeen met de verschijnselen, die na antsjarverwon-

ding plegen op te treden, zooals die door andeal, ca-

VENTOU, DELiLLE, MAOEXDIE, LESCHEïJAULT en anderen, en

bij ons vooral door jruLDEU en later door mij zelven zijn

waargenomen en opgeteekend. Alleen bragt de afwezigheid

van waarneembare bijwerking op maag- en darmkanaal,

zooals die zich bij antsjar veeltijds openbaart door bra-

king en diarrhoe, mij eerst in twijfel ; doch bij de proeven

op hoenders vertoonde zich het laatstgenoemde verschijase),

door het herhaald verschijnen van alvus lijjuida, zelfs in

een sterk uitgedrukten graad. Het gedeeltelijk ontbreken

daarvan bij de andere dieren kan misschien in verl^and staan

met geringe wijziging in de bijmengsels of de kracht van

het antsjar der Poggiérs.

Met curare- (of woorara)- vergiftiging kwaiu wel is waar

één hoofdverschijnsel dezer vergiftiging (het als het ware

langzaam jiaralytisch inceuzakken der dieren) grootelijks
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overeen, Jucli daarbij «orden geone van die verschijnselen

waargenomen, welke hier, even als bij antsjar, bestonden

(t.w. speokselvloed, stuipen, lang blijvende rellexiebewegin-

gen, diarrhoe enz.). Bovendien is dat pijlvergift, van Zuid-

Amerikaansche giftplanten oorspronkelijk, in Oost-Indiën ten

eenemali^ onbekend.

Aan oepas radja, daarentegen in O. I. veel gebruikelijk,

viel, volgens het \'erschijnse]enbeeld, in hot geheel niet te

denken; immers van strychnine- of brncinewerking vertoonde

zich geen het minste bewijs.

Intusscheu bleef bij mij zelven nog steeds eenige twijfel

over. Wanneer het al bleek, geen curare, geen radja te zijn,

wanneer het al scheen antsjar te zijn, was toch nog de

mogelijkheid daar, dat dit pijlvergift, voor groote boog-pijlen

bestemd, hoezeer eene analoge, toch eene andere herkomst

had dan die van het geiijoemd antsjar der blaas-pijltjcs. Te

meer hechtte ik aan deze mogelijkheid, daar mij, zooals

boven gezegd is, een takje en bladen waren toegezonden,

die, volgens het berigt, ingrediënten zouden uitmaken van

het Poggi-jnjlvergif, en deze waren blijkbaar niet van Au-

tiaris toxicaria afkomstig.

Om over den al of niet giftigen aard van deze besland-

deelen althans eenige opheldering te verkrijgen, heb ik van

enkele dezer bladen een weinig poeder (ter hoeveelheid van

circa 4 grein) en een weinig waterachtig extract (ter hoe-

veelheid van circa 2 grein) laten bereiden, en heb daar-

mede twee dierproeven genomen, op een konijntje en op

een volwassen kikvorsch. Bij beiden bragt ik weder de ver-

kregene voortbrengselen aan door onderhuidsche inoculatie,

bij bevochtiging met zeer verdund azijnzuur, op de gewone

wijze. Er volgde echter bij geen dezer dieren eenig blijk

hoegenaamd van Poggi-pijlvergiftiging of eenige andere zie-

kelijke aandoening. Trouwens had ik daarop in zoo verre

ook weinig gerekend, daar ik noch aan dit poeder, noch aan
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het cxtractj eenigeu bitteren of schenpen smaak liaJ waar-

genomen.

Het komt mij akoo Avaarscliijnlijk voor, dat deze blade-

ren of slechts bij wijze van mystificatie (welke bij de Azia-

ten ten dezen niet vreemd is) zijn ten geschenke gegeven,

of wel dat zij inderdaad een ondergeschikt, een minder we-

zenlijk bestanddeel van het pijlvergift der Poggiërs uitma-

ken, zooals men weet, dat die bij alle pijlvergiften ge-

bruikelijk zijn, hetzij tot het versterken van het hoofd-

middel, hetzij tot bevordering van den zaraenhang, de aan-

kleving enz., dezer stoffen.

Voor scheikundig onderzoek was er van deze bladen geene

voldoende hoeveelheid ter beschikking. Evenmin is dit onder-

nomen kunnen worden met het pijlvergift zelf. Het vroeger

toegezonden potje met ingedikt plantensap verkreeg ik iji

reeds geheel beschimmelden en onwerkzamen toestand. Het

pijlvergift aan de pijlen zelve was eensdeels mede beschim-

meld of in ongenoegzame hoeveelheid voorhanden, anderdeels

had ik daarvan te veel moeten verbruiken voor de naspo-

ring der werking op dieren.

Bij dit ontbreken van eenig scheikundig bewijs heb ik

ten laatste getracht, nog op eeue andere wijze mij te ver-

gewissen van den waren aard van dit vergift.

Daartse bragt ik de vroegere physiologisclie waarnemin-

gen van BKODiE, EMKEET, HOESFiELD, en de latere van

KÖLiiKEE, PELIKAN, SHARPEY in practischc toepassing voor

de toxicologische herkenningsleer. Ik bezigde namelijk het

Mkvorschhart als // physiologisch of dynamisch reagens" op

antsjar en antiarine.

Even toch als men, om minima strychnine voorloopig op

te sporen, kikvorschen in hun geheel als levende herken-

middelen kan aanwenden (door het spoedig uitbreken van

tetanus), eveji als het katten- of konijnen-oog kan wor-

den aangewend ipr herkenning van sommige Solanaceae (door
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het oiitslium van mydriasis), kun voor do niiliarijic ecu

bij levende l<ikvorsclicn vooraf blootgelegd hart als rea-

gens dienen (door den spoedigen stilstand van dit orgaan).

Het is bekend, dat men bij kikvorschen, door voorzigtige

insnijding en gedeeltelijke uitsnijding van den voorsten borst-

wand, het hart kan blootleggen, en het in dien toestand

soms uren lang onveranderd kan zien voortkloppen. Het

is evenzeer bekend, mij inzonderheid nit de mededeeling van

PELIKA>', dat, zoo men terstond na deze bewerking ecu wei-

nig antiarine of antsjar in eene onderhuidsche wonde brengt,

men het hart na eenige minnten, bij zamentrekking van

de kamer, alzoo in contractione, ziet stilstaan en blijvend

stilstaan, zonder dat het dier (laarna terstond bezwijkt. Dit

vergift toch behoort tot de door köllikeu dusgenaamde

// Muskel-gifte," en kort na het ophouden der spierwerking

van liet hart, bevindt men, dat ook de eigene spierzamen-

trekbaarhoid dervvillekeurige en andore spieren trapsgewijze,

doch langzamerhand geheel verloren gaat.

Het eerste dezer verschijnselen echter (stilstand van de

hartkamer in systole) is zeer kenmerkend voor de werking

van het antsjar, waarvan ik mij reeds vroeger herhaaldelijk,

bij vergelijking met de andere pijlvergiften, had over-

tuigd. Noch het curare (of curarine), noch het oepas radja

(strychnuie; brengen bij kikvorschen deze uitwerking voort.

In eene driemalen herhaalde proefneming nu, in het bij-

zijn van meerdere Officieren van Gezondheid en kweekclin-

gen, mogt ik, tot mijne groote voldoening, het genoegen

smakwi van het beschreven verschijnsel ten duidelijkste waar

te nemen, na aanbrengen van het Poggi-pijlvergift onder de

huid, terwijl do kikvorschen ook daarna dezelfde verschijn-

selen aan de ledematen, enz. vertoonden, en nog tot 1 uur-

of langer na het stilstaan van het hart bleven voortleven.

In het voorbijgaan moet ik, bij dit sfilstiraii van hel

Ivikvorsfhhart, opmerken, dat daaraan, ten eersten, eene ver-
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audcriiig vuurafgaal in ile kleur van hot. bloed^ hetgeen

meer Jonker of blaau\\cr, door de hartwanden doorsche-

mert, en, ten anderen, dat de gcheele stilstand uiet plot-

seling plaats grijpt, maar dat men dit doorschemeren van

het bloed, in telkens grooter wordende plekken en bij van

lieverlede verzwakkende oscillatien, telkens minder en min-

der ziet worden, tot eindelijk de hartekamer, in ledigen

toestand, geheel (ut rust komt, gemiddeld na verloop van

10 minuten.

Telkenmale herliaalde zich het verschijnsel op volkoinen

gelijkvormige «ijze, met dezelfde standvastigheid als waar-

mede wij gewoon zijn onze meest sprekende scheikundige

reactiën te zien volgen.

Twee tegenproeven, bij vernieuwing van vorige (welligt

minder naau\vkeurig bewerkstelligd) genomen, de een met

antsjar van Borneo, de andere met antiarine van siuLDEri,

leverden de grootst mogelijke gelijkvormigheid op met de

verkregene uitkomsten der Poggi-pijlvergifwerking op het

kikvorschhart.

Uit al het medegedeelde en waargenomene meen ik alzoo

thans voldoende gronden te kunnen putten, om ien deze

tot de volgende besluiten te mogen komen:

1". Er -wordt in Nederlandsch Oost-Indië, bepaaldelijk

op de Foggi-eilanden. niet alleen als middel tot de jagt op

groote dieren, maar ook als oorlogswapentuig, inderdaad

gebruik gemaakt van zwaar vergiftigde üoog-pi/jlen, en moet

jk alzoo de ontkenning terugnemen, welke ik daaromtrent

vroeger had gemeend te moeten uitspreken (zie mijne Hand-

leiding tot de Vergiftleer, eerste uitgaaf, 1853, blz. 427).

Ofschoon mij zulks met minder zekerheid dan van de Poggi-

eilanden is bekend, schijnt daarenboven nog op andere O. I.

eilanden gevaar voor boogpijl-vcrwouding te bestaan. Im-

mers werd, bij gelegenheid der laatste militaire expeditie

tegen Tmnoric, op de Oostkust van Celebes, in eene ver-
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overde iiilaiidsdie vesting, die op ceiie lioogc rots was aan-

gelegd, door de oiizeu een groole voorraad gevoiideu van

1/ lange, bamboezenpijlen, met vergiftigde puuten voorzien
;"

pijlen, welke of over de borstweringen werden geworpen, of

uit langwerpige, benedenwaarts gerigte, schietgaten (z. g.

macliicouli's) op de bestoruiers afgeschoten ; zie Militaire

Spectator, November 1856, blz. ölO. Onze krijgslieden

en militaire geneeskundigen behooreu alzoo, bij latere expe-

ditiüu naar deze en andere weinig bezochte, of afgelegene

oorden in onze Oost-Indische bezittingen, daartegen steeds

op hunne hoede te zijn.

3'. liet pijlvergift, waarmede de boog-pijlen der Pog-

giërs of Pogginezen worden bedeeld, is hoogst waarschijnlijk

afkomstig van de Antiaris toxicaria, den algemeen benicldcu

Oost-Indischcn giftboom.

3'. liet oepas antsjar der Poggi-cilanden is daarvan

vermoedelijk eene meer eenvoudige of minder krachtige be-

reiding.

4'. Ofschoon, naar het schijnt, iets zwakker en meer

vatbaar voor ontleding, onder schimmelvorming, verliest het

Poffgi-anisjar zijne kracht evenwel niet binnen het jaar of

reeds vroeger. Pijlen in 1854 van de gezegde eilanden aan-

gobragt, behielden nog in 1858 voor verscheidene dieren

hun doodelijk vermogen, hierin overeenkomstig met antsjar

van Borneo, dat reeds van 1849 dagteekent en mij nog

telken jare bij ^proefneming zijne werkzaamheid bewijst *).

*) Misschien zal mij later de f^elcixcnheid worden openfrestcid tot

scheikundige analyse van het vergift. Onder het afJruklccn dezer me-
dcdecling ontvang ik de toezegging van den Heer littel, Orticicr van
Gezondheid der Marine, die mede de Poggi-cilanJcu heeft bezocht,

dat hij mij zou zenden „een flcschjc van dit vergift, expresselijk voor
hem bereid en door hem goed afgesloten van de lucht bewaard. Vol-
gens hem, wordt het door de Togginezen ^,oemai" genoemd.
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flTKOMSTEX VAN METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEX
TE LAHAT OP SUMATUA, DISTRICT PALEJIBAXG.

Gedurende mijn langdurig verblijf op Sumatra's oostkust,

ben ik in de gelegenheid geweest bepaaldelijk het district

Palembang te Icercn kennen. De rigting der bcrgketenen,

de loop der rivieren, de minerale voortbrengselen van den

grond trokken mijne aandacht, en de geringe hulpmiddelen

en instrumenten, die ik ter mijner beschildcing had, wer-

den door mij aangewend om ook de klimatologie van die

streek te bestuderen.

Een barometer ontbrak mij, even als een psychrometer,

ook een regenmeter; maar de verschijnselen des hemels, de

windrigting en de temperatuur konden beter door mij

bepaald worden. Tan Gouvernementswege was mij een ther-

mometer verstrekt, die nog met een anderen, aan een par-

ticulier toebehoorende, vergeleken werd, en vrij overeen-

stemmende was.
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llc'i S])rcckl. v:ni zeli', dat in wii borgachtige streek als

Sumatra de plaats ^au waanieniing vrij groote wijziging

in de temjieratuur kan te weeg brengen en dus die lig-

ging eenigzins nader moet worden omschreven.

Van het Barrissan-gebergte, dat Sumntra in zijne lengte

doorsnijdt, en hoogten van 10,000 voet bevat, strekken

zich naar de oostzijde verscheidene dwarsketencn uit. Ter-

wijl het naar het westen steil afhelt, neemt de hoogte

langzaam af naar het oosten. \'ulkanische uitbarstingen

hebben den regelmatigen loop dier bergketenen gestoord,

hier en daar de dalen opgeheven ; zoodat er partiële pla-

teaus ontstaan en ook- meren gevormd zijn. Nog zijn er

eenige vulkanen, bijv. de Deinbo, in de nabijheid van La-

hat ten westen, werkzaam, althans rookend, zoo ook de

Sevillo.

Warme intermitterende zoutbronnen toonen nog de on-

deraardsche vulkanische werking aan. Zoo heeft men de

tiemoerah, omringd door vele (20) kleinere, welke gedurende

oen minuut water geeft en dan weder niet; waarna een on-

deraardsch geluid verkondigt dat weldra weer een water-

straal zal opgeworpen worden.

Steenkolenbeddingen, hoogcr in het gebergte bij Dermo,

en bruinkolen bij Enim en lager aan den Lamatang, ko-

men, tot vrij groote uitgestrektheid van 10 palen, aan den

dag, en zouden met voordeel, welke bezwaren men er ook

tegen in mag brengen, kunnen ontgonnen en bewerkt wor-

den. Aardolie vloeit hier en daar uit den grond in zooda-

nige hoeveelheid, dat de inlanders er handel in drijven, en

bij tu?schenpoozen worden zooveel dampen uit den grond

ontwikkeld, dat pluimgedicrte en duiven, die niet op tillen

genoegzaam boven den grond gehuisvest zijn, soms plotse-

ling in grooten getale sterven.

Ondel- de minerale Vdurtbii-ns'selcn behooren nocr trenocmd
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te wurck'ii zwavi;! en arsenicum, inagneetijzci', titaaiiijzer,

volgens sommigen kwik en in de rivier van Palembang

stofgoud.

Overigens vloeijen tussclien de bergketenen eeuige voor-

name rivierlakken, noordoostwaarts en oostwaarts af. Noe-

men Avij ze van het zuiden naar het noorden op, zoo

hebben wij : de Komering, die een voornamen tak van den

Selabong ontvangt, aan welks voet een vulkanisch meer,

Ranau, gevonden wordt; vervolgens den Ogan, uit het vul-

kanisch terrein om den Semindu ontspringende. Tusschen

deze beide breidt zich een bergrug uit, van welks zuide-

lijke zijde een andere tak van den Ogan afvloeit, die zich

bij de BasoT-radja in den Ogan stort. Een zeer voorname

tak is de Lamatang. Deze ontvangt het meeste water van

den Dempo, maar ook nog van een zuidelijker tak; hij

vloeit over rooden zandsteen en kalksteen, en verder door

de vermelde kolenbcddingen. Tot Lahat kunnen grootere

praauwen opkomen. Nu komt de hoofdtak, met den naam

Moessi, waarvan verscheidene beken boven zandsteen ont-

springen, en de voornaamste door Ampat-Lamang, meer zui-

delijk gelegen, vloeit. De Moessi komt nog hooger zuide-

lijk af langs het Barissan- gebergte, maar buigt zich juist

in dit plateau meer oostwaarts, en neemt nog den Kliiigi

uit het district Boeki, en vervolgens den Laveltan op, uit

het district van dien naam. Eindelijk is de noordelijkste

tak, maar minder in bijzonderheden mij bekend, Eawas. De

grootste hoeveelheid water van de eigenlijke Moessi is bij

Eoedjang vereenigd. Lager zijn er verscheiden verbindings-

sfroomen tusschen den Lamatang en de Moessi.

Alle vier komen zij te zamen in de Moessi, en bij do

hoofdplaats Palembang begint de Neder-Moessi zich te ver-

deeleii. Zij heeft daar, in historische tijden nog, zich een

della gevormd, en van daar af is de grond moerassig. La-
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hat is aan dü grens van tien boven- en niiddelkjup van

een voornamen tak, den Lamatang, gelegen. Aldaar is men

nog 800 voet boven Palembang.

Op elk der genoemde plateaus is het klimaat eenigzins

anders : naarmate het hooger gelegen, meer voor winden be-

schut, meer door vulkanische gebergten omringd of meer

met bosschen begroeid is, of wel rijker is aan bouwland.

Zoo is het in de omgeving van den Dempo, in de hoog-

vlakte van den Passoemah, iets warmer, ook wegens gebrek

aan bosschen.

Het hoogland van den Semindo heeft een zeer koel kli-

maat. I)e klapperolie stolt er en smelt niet weder zonder

kunstmatige verwarming. Palmen groeijen er niet meer,

daarentegen bevinden de varens er zich boschgewijze. Door

siEYEN wordt de hoogte van dit plateau bepaald tusschen

de 2000 en 3800 voeten. De Semindo is waarschijnlijk

meer dan 2500 voeten hoog en de temperatuur beneden du

7-1', want op deze temperatuur verdwijnen reeds, volgens

OKEX, de palmen. Varen bevinden zich echter op nog ge-

riugere hoogte, maar dan niet boschgewijze.

Warmer is weder de Ampat-Lawang, alwaar nog palmen

groeijen. De ligging bij de genoemde hoogvlakte der Pas-

soemah zal hier wel toe bijdragen. Koeler dan de Ampat-

Lawang, echter minder koud dan de Semindo, is de Blitie-

Oloe ; aldaar zijn nog eenige palmen overgebleven, maar

zeer vele varenboomen, vooral bij de Kotta-Kirie en Oedjang-

Pannas. Het was mij niet mogelijk na te gaan, welken i)i-

vloed de zeer ongelijke aardwarmte heeft.

Na deze korte inleiding, bepaal ik mij tot de raededee-

ling van de verschijnselen, door mij te Lahat waargenomen.

Vooreerst is dan uit geregelde waarnemingen de gang van

de temperatuur opgemaakt.
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Er is (lus ecu luiiximuui vaii geiniilJclde Icuiperaluur

vau 81,6 F. = 27,5 Celsius iu April, en een minimuui

van 79,5 ,/ = 26,3 „ in Januarij.

December en Januarij zijn liier de koudste maanden, niet-

U'u'enstaande Lahat op zuiderbreedto ligt, wegens de me-

nigvuldige regens in dio maanden.

Eene vergelijking met Singapore en Batavia leert, dal

liet klimaat van Lahat beter met de eerste plaats overeen-

komt *).

Den dagelijkschen gang der temperatuur kan men eeni-

germate ojjraerken naar tabel 2.

2. GEMIDDELDE MAAND-TEMPERATUUR TE LAHAT, NAAIl DE

TIJDEN VAN DEN DAG.

Januarij .

J'el)ruarij

.

Maart . .

April. . .

Mei . . .

.Tunij . . .

.lulij . . .

Auüiustns.

S.'ptcniber

October .

November
1 )eceml)cr

6 umi
's MOR-

GENS.

73.4

73.3

73.4

74.0

73.6

73.0

71.6

72.

G

72.6

72.6

72.7

73.1

I

13 uüit' 7 UUR
'SJIID-' 's A-

DACS. iVONDS,

GEMIDDELD

85.1

86.1

SS.1

89.1

ni..5

Si).

5

88.9

87.4

87.7

88.

S

87.4

86.

G

80.1

81.1

81.8

81.8

81.3

81.6

81.G

81.0

80.5

81.4

80.4

79.4

FAHR. 1 CELS.

r

79.5

80.1

81.1

81.

G

81.3

81.0

80.6

80.3

SO.2

81.5

80.2

79.7

26.3

26.7

27.2

27.5

27.3

27.1

27.0

26.8

36.8

27.3

26.8

26.4

GEMIDDELD

FAHR. ; CELS.

11.7

12.8

14.7

15.1

17.9

16.5

17.3

14.8

15.1

16.2

14.7

13.5

6.4

7.0

7.7

8.2

9.4

8.6

9.3

7.8

S.3

8.9

7.7

7.2

Het grootste verschil heeft dus plaats in Mei, Junij en

Julij; in Augustus en September schijnt het iets minder

te zijn, om zich dan in October nog weer even te verhelïcn.

*) Vergelijk overigens voor de temperatuur van Buiteuzorg liet

Jaarboek IS56 >mn hel Kon. Med. iHeleor. /iiilituu.'.



])iiixr op elk klimaat de winileu een der grootste invloe-

den uitoefenen, zullen wij deze naauwkeuriger nagaan.

Volgens geographische ligging behoort Palembang in den

gordel der kalmten ; dat is : in den Indiselien archipel, het

rayon der moussons.

Volgens langjarige observatiën valt de kentering te La-

hat in de maanden Maart en October; in deze maanden

heerschen variabele winden, die in de maand Maart uit het

N. W. — N. — N. O. waaijen, weder terugspringen, en

eindelijk in O. en Z. O. overgaan. Hetzelfde heeft in de

maand October plaats, met dien verstande, dat de winden

dan uit het Z., Z. W., W. en N. W. waaijen. In de tus-

schenliggende maanden heerschen in April en Mei N. O.— O.,

in Junij O. Z. O., in Julij O. Z. O. De zuidelijke afwijking

heeft meest des avonds plaats. In Augustus en September

worden de winden Z. W. ; in de maand November is de wind
Z. W. en W. , in de maanden • December en Januarij meer

constant N. W. en N.

Ter zijde zullen wij de winden stellen in het overige

gedeelte van den Indischen Archipel.

Tusschen de Molukken en Celebes waait in de maanden
December en Januarij een N. wind, in Junij en Julij een Z.

;

in de naast aanliggende maanden is de rigting afwijkende

naar N. W. of Z. O.; Maart, April, September en October

zijn de maanden der stilten; over den evenaar echter vin-

den wij tijdens den N.wind, dus in December en Ja-

nuarij, een N. O., op een—twee graden breedte, en tijdens

den Z.wind een Z. W.
Aan de kusten van Papua waren de winden, 1850, van

O'-r Z. Br. tot 145^ O. L., in April N. O. — O., in

Mei O., in Junij O. Z. O., in Julij Z. Z. O. stormwinden *).

) Vooral voor de winden vergelijke men de naauwkeurige opgaat
in^ de werken van het Kon. Ned. Meteor. Institmt-Jaarlmek 1858, en
Uitkomslen ran Wetenschap en Ervarini/.

•22»
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l)c nioussons zijn uiüts aiulurs dun do over den ;u;qii;i(ur

verwaaide passaten, ilic nu de wetlcu der ae(juatoriaal-

sti'üonien volgen. Zij leveren de eenvoudigste \'oorbeelden

van de wet van dove.

Dus zijn zij afliankelijk van de verdeeling van land en

zee en tevens van de verwarming, die land en zee genie-

ten, dus van den tijd van het jaar. Zij hcersclien in en

nabij de streek der kalmten, waar de verwarmde winden

regt naar boven stijgen, om later naar de polen af te stroo-

men. Door dit opstijgen worden hu de poolsfroouien als door

zuiging aangetrokken. liet opstijgen der verwarmde lucht

moet echter daar plaats vinden, alwaar de zon de meeste

kracht heeft, dus waar de stralen loodregt op vallen. En

dien ten gevolge moet de evenaar dezer stroomen steeds de

zon volgen en met haar den aequator oveisclirijdcn.

Dan is echter tevens bewezen dat de overgewaaide N. O.

passaat, door het noorden naar N. W. en W. moet over-

gaan, daar hij zijne snelheid van den aequator oji hoogere

breedtegraden medebrengt.

JuNGHtiUN zegt dat op Java boven de GOÜO voeten geen

noordwestewind meer zal waaijen. Deze observatie mag juist

zijn op Java, op Suniatra echter waaijen wel degelijk deze

winden tot ruim 10,000 voeten; gelijk dit bewezen wordt

door de medegevoerde vulkanische uitwerpselen, nedcrgeval-

leii met de regens bij N.AV.winden.

Voor zijne stelling spreekt echter het verschijnen \'an

tromben bij de meeste zware noordwestewindeu, welke over

het eiland Bali en langs zijne kusten heenfrckkcn, die fc

verklaren zijn door het op elkander stuiten van den A'. W .

met den Z. O. passaat. Zoo koraen bij wijze van analogon,

in de Cliinesche zee, de tornado's gedurende de oostmous-

son zelfs tot Menado uitgestrekt op noorderbreedte voor.

In de oostmousson gaat de evenaar der kalmten veel

verder oji N. breedte dan hij in de N. W. raousson op
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Z. breedte komt, of de Z. O. passaat waait verder over uaar

liet uoorden dan de N. AV. mousson op Z. breedte. J Hij

verandert natuurlijk op N. Br. in een Z. W. mousson, en

ploft door zijne verkoelende werking veel regen uit den

N. O. passaat neder.

In de straat Banka lieerscht de periodieke wind onge-

stoord. Geen landwind leent den zeeman zijne huljj. Het

ontbreken van dezen dagelijksclien wind, overigens in den

ludischen archipel en op alle kusten der tropen voorkomende,

moeten wij zoeken in de uitgestrektheid der moerassen en

waternetten van het lage kustland van Palembang. Ook in

de lage delta van den Amermoo op de Papua-eilauden

(Azië) en langs de lage kusten van West-Indië ontbreken de

land- en zeewind. Daarentegen waaijen een land- en zeewind

op de hoogvlakte der Passoemah en Moelak, gedurende den

voormiddag van het lage land uaar het gebergte, in den

avond van het gebergte uaar het land toe. De tegenstelling

is hier toch grooter tusscheu hoog droog land en moeras

dan tusscheu het lage moeras en de zee.

(Jnregelmatige winden komen natuurlijk nog voor, of als

de lucht door de valleijeu gedreven wordt, of bij onweders.

De hoeveelheid van regen is over het geheele gebied zeer

belangrijk ; de meeste en zwaarste regens vallen ten tijde

van don N.wind.

VJ3B.DEELING DEE IIEGENDAGEN IN DE VERSCHILLENDE MAANDEN;
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Ia dl- inaandcu Jaiiuarij, F(;bniarij, Nmuiribcr wi Jfe-

cembei' zijn het meer aanhouilcnilc laiidrciicns ; in de maan-

den October, November, Maart en April echter stortregens,

vergezeld van zwaar onweer.

Het regeuwatci' voert dik\verf zoutzuur en vermengd met

vulkanische uitwerpselen, gelijk ik mij daarvan door eenc

anal3'se den ZS^''^" Dec. ] 853 overtuigde. Ik vond zoutzuur,

ijzeroxyde, zwavel, kiezelzuur.

Uit deze resultaten besloot ik dat liet roode sediment

van het regenwater een vulkanisch sublimaat was, vermengd

met asch en door ijzeroxyde roodgekleurd, dat door de wol-

ken van het westen aangebragt en met den regen was

nedergcploft.

De wolkenvorming is er zeer regelmatig.

Dagelijks zien wij, als de zon boven de kim verrijst,

nevel opstijgen, vooral langs den loop van de rivieren. In

de eerste uren, als de bovenlucht nog warmer is dan de

benedenlucht, worden deze nevelen weder opgelost; eindelijk

echter vormen zij een sluijer over het geheele land, dien

wij van boven veel beter kunnen waarnemen dan van be-

neden.

Te gelijkcr tijd vormen zich in de bovenlucht cin'i, vooral

om de kruinen der bergen. Deze dalen langzaam af, en

tegen elf nre komen beide nevelmassa's elkander te gcmoet,

op eene hoogte van 3—4000 voeten. Zij vormen dan meer

uitgebreide cirri, die door den wind in cirri strati veran-

derd worden, en in den namiddag in cumuli, in avond-

wolken overgaan, die zich meer en meer ophoopen en na

zonsondergang weêrlichten.

Ten tijde, dat de zon onder de kim duikt, vormen zicli,

gelijk stralen om de zon, de lang gestrekte strati, die tot ia

het zenith divergeren en van daar naar oosten heen conver-

geren; of beter: zij vormen zich, optisch, gelijk divergerende

stralen, te gelijker tijd in oost en west, en \ereenigeu zicli
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iii het zeuitb. Deze vormiug kau echter alleeu ter zee ge-

observeerd worden, waar de kim in oust en west vrij blijft.

Deze stralen-wolken ziju soms rozerood gekleurd eu ver-

sieren den hemel. Na zoasoudergaug veranderen zij bij

een goeden wind in vederwolken eu bij stilte vult zich

het midden tusschen de stralen met schaapwolkjes, gelij-

kende op elektrische figuren, die tot laat in den nacht bij

het zenith hangen blijven eu verdwijnend plaats maken voor

het helder blaauw van den hemel.

Buiten de beschreven vormen komen tusschen de keer-

kringen, en alleen tusschen deze, nog twee constante ge-

daanten voor, die zich steeds uit den cumulus vormen; en

wel : de torenwolken en het afbeeldsel van bergen en landen,

bij den zeeman bekend ouder den naam van boterlaud.

De eerste vormen zich aan de kim door zuilvormige op-

hooping tot eene belangrijke hoogte, waarbij de zijden hel-

der blijven. Dit verschijnsel moet gedeeltelijk in regt op-

stijgende luclitstroomen, gedeeltelijk in de van beneden

beginnende verkoeling gegrond zijn, waardoor de nevelen

in de lagere streken het eerst condenseren en naar boven

langzaam aaugroeijen. De tweede gedaante, de afbeeldsels

van bergen, heb ik dagelijks waargenomen ; zoo zag ik het

beeld van den vulkaan te Banda, van den vulkaan van

Tidore, van den Dempo en Serillo in Palembang en zelfs

van den toren der Missigit aldaar, steeds bij het ondergaan

van de zon, naar het oosten heen.

Het schijnt mij toe veroorzaakt te worden door de scha-

duw van den berg, omdat aldaar de lucht koeler moet zijn

dan waar de zonnestralen nug kunnen verwarmen. Er vormt

zich dus bij vochtige atmospheer een wolk in de schaduw

van den berg; de nevelen aan de zijde worden nog door

de zonnestralen uitgezet en naar de koelere schaduw van

beide zijden heeugedrongen, waardoor de wolk digter, dus

duidelijker wordt. Dezelfde betcekenis heeft het boterland,
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dat echter iii het westen viilt eji meest bij zuiisopgaiig' op

zee wordt waargenoraen.

Nog een verschijnsel, \\at Pulembaug incl de meeste berg-

landen gemeen heeft, is: dat enkele bergeu het weer ver-

kondigen door hun wolkenbekleedsel.

Als er winden over de lagere, meer gelijkmatig ver-

warmde streken heen waaijen, worden veel waterdampeu

medegevoerd, welke aan de kouder kruinen der bergen, vooral

door koudere afdalende winden, tot nevel en wolken gecon-

denseerd worden en opzittende koppen met breede basis

vormen. Als deze nevelwolken zeer laag den berg afzakken,

kunnen wij vermoeden, dat zij met de warme lucht spoe-

diger in contact zullen komen en regen brengen. Waaijen

echter winden van achter den berg naar het vlakke land,

zoo worden de dampen medegevoerd, blijven in de war-

mere streken luchtvorraig, en er valt geen regen: wij zien

dan zijne gedaante helder bepaald.

Wij vinden hier ook de roden, waarom de oostraous-

son te Palembang nog van veel regen verzeld is ; daar de

oostewiuden over een gedeelte van de moerassen heen waai-

jen, en daarna de waterdamprijke lucht aan het hoog ge-

bergte wordt aigekoeld, waarbij de regen wordt nedergeploft.

In de noordwestmousson is de lucht des morgens vroeg

zeer helder, daar de aarde nog koeler is dan de bovenlucht;

met het opkomen der zon worden er echter veel meer wa-

terdampen opgetrokken, en daar de N. O.passaat kouder is

dan de Z. O., groeijen juist dan de ophoopingen veel snel-

ler aan ; in plaats van cirri strati zullen wij reeds tegen elf

uren des voormiddags cumuli zien, die zich tot den na-

middag tot onweerswolken zamcntrekken, zich tusschen drie

en vijf «ren onder zwaar wcor ontlasten en als nimbus re-
,

gen laten vallen.

T)e onweders te Palembang zijn liet zwaarst en falrijk.st

in de maanden Maarl, April, Odober en Mei; zij breken
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lucest los tussclieu drie en vijf ure, vergezeld vaii vahiiD-

deii en znaren regen. Enkele keereii verschijueii zij later en

ook wel in den voormiddag.

Bijzonder veel ouweders ontlasten zich aan den Serillo bij

Oelak-Pandaw.

De overige meteoren zijn de producten van ontbinding

der organisclie stoffen over de moerassen, die wijd verspreid

zijn over liet lage land.

Zij oefenen zeer uadeeligeu invloed uit op het dierlijk

leven, en zijn bekend onder den naam van Miasme, Ma-
laria, wier stofdijk mezen de proeven van Dr. th. clemeKs

hebben bewezen.

Betreffende de ozonhouding der atmospheer moet ik her-

inneren, dat alle momenten ter vorming voorhanden zijn :

waterdamp, vrij wordende zujirstof, electriciteit; echter zijn

geene observatiën genomen. •

In de maanden Augustus en September is de lucht heijin-;

de heidebrand (Böherauch), die zich in de bovenlanden ver

uitstrekt, wordt veroorzaakt door het afbranden van uitge-

breide allang-allang-velden.

De Beer schneither heeft hierin geleverd, wat hem de

hem ter dienst staande middelen veroorloofden. Elke bijdrage

is welkom, waardoor wij iets meer te weten komen van de

Mimatologie van Oosl-Indië. Het is loaar, dat de tcmpera-

tuur-waarnemingen geen absolute zoaarde hebben, dewijl helaas

de instrumenten niet vergeleken zijn. Maar ook dan, hoe zou

men loeten dat ze niet veranderd zijn ? Een waarborg voor

de werkelijke relative beteekenis heb ik meenen te vinden in

de vergelijking met gelijktijdige waarnemingen op Palembang
en Padang en, voor zooveel de ivinden aangaat, met die van

de zeelieden in de flankazee.

BUYS BALLOT.



OEVVONE VEUGADEHING

DEB ATDEELING

WIS- EN NATUUUKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

CEBOIDEN DEN 3U'' " OCTOBER 1858.

TegenwoorJ'iy de Hecreii: g. simons, j. van geuns,

J. G. S. VAN DREDA, 1'. UARÏING, J. P. DELPRAÏ,

R. VAN REES, A. AV. M. VAN HASSELT, P ELI AS,

«

C. n. D. BUYS BALLOT, A. H. VAN DER BOON 31ESC1I,

F. J. STAMKART, C. A. J. A. OUDEMANS, J. VAN GOGII,

J. W. L. VAN OORDT, W. VROLIK, E. C. DONDERS,

D. J. STORM BUYSING, G. E. VOORHELM SC'HNEEVOOGT,

V. S. M. VAN DER WILLIGEN, E. H. VON BAUMHAUER

en A. BRANTS.

liet Proces-verbaal der gewone vergadering van

den 2<>'=" Octobcr 1S58 wordt gelezen, goedgekeurd

en vastgesteld.

De Secretaris zegt, schriftelijk en mondelijk berigt

ontvangen te hebben van de HH. conrad, cl. mul-

der, BOSQUET en SCHRÖDER VAN DER KOLK, dat liet

hun onmogelijk is deze vergadering bij te wonen.
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Worden gelezen brieven ten geleide van boekge-

schenken van de volgende Heeren : 1°. den Minister

van Binnenlandsche Zaken ('s Gravenbage 1 Octobcr

1858, N°. 164, G" Md.}; 2\ den Minister van Bin-

nenlandsche Zaken ('sGravenhage 2 October 1858,

N°. 125, 5« Afd.); S". de Commissie voor Interna-

tionale ruiling van voorwerjoen van AVetenschap en

Kunst ('s Gravenhage 1 October 1858) ; 4°. J. k. has-

KARL, corresponderend lid der Akademie (Königs-

winter bij Bonn 12 October 1858); 5'. j. f. encke,

Vorsitzende Sekretar der Königl. Preuss. Akad. der

Wissenschaften (Berlin 12 Augs. 1858); 6°. porchham-

MER, Secretaris van het Kongelige Danske Videns-

kabemes Selskab (Koppeuhagen 1 Julij 1858 ; 7".

j. V. DERODE, Secretaris der Société Dunkerquoise poiir

Fencouragement des Sciences, des Lettres et des Arts

(Dunkerque Ie 1*= Octobre 1858) ; 8^ j. fournel,
,

lid der Commission hydrométrique te Lyon (Lyon

24 October 1858). — Wordt besloten tot plaatsing

der boekgeschenken in de boekerij en tot schrifte-

lijke dankzegging.

Wordt besloten een brief van Dr. liharzik (Wee-

ncn 22 Sept. 1858), ten geleide van een boekge-

schenk, in het proces-verbaal dezer zitting op te ne-

men, opdat de door den Schrijver uitgedi'ukte wensch

meer algemeen bekend worde. — Hij hüdt als volgt

:

An die löblicJie Akadcmic der Wissenschaften

zu Amsterdam.

Der Getertigle gibt sich diu Ehrc sein Werk über

Das Geset: des mcnscMichen Waclist/mnws mul dor imter

der Norin zurüclcgeblicbcne Brustkorb als die erste mud
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toichtigste Ursac/ie der li/iac/dtis, Scrop/iulosc und Tubercu-

lose, ciucr löbl. Akailomic in allei' Ilochachtung einzurciclieii.

Die Wiclitigkeit uud Tragweite des Gegeustaudes eiuer-

seits uud der lebhafte Wunscli, dass durch eine umfassende

objective Prüfung dein ueugeboi-cue Gesetze der bestellende

Grad seiner Gültigkeit zugewicsen werde, hat inich veranlasst,

die gencigte Aufmerksamkeit jener gelehrten Gesellschaften

darauf leuken zu wollen, denen als höchste und schönstc Be-

slinimiug die Pflege unseres gesaniniteu AVissens anvertraut ist.

Da ich uemlich überzeugt bin, dass in vorliegender Ar-

beit jene Grenze der Vollstiindigkeit ziemlich nabe erreiclit

sein dürfte, die von dem Eiiizelnen in einer bestimmten

Zeit augestrebt werden konnle; da icli ferner glaube, dass

es znm weiteren Gcdeihen dieser neuen Art der Porschuug

unumganglich nothwendig erscbeint, dass in den weitesten

Kreisen sehr vicle vcreinte Kriifte zur Vervollstandigmig

und endliclien Begründung dieser positiven Beweisfübning

beilragen mussen, soll das Gesetz seine Allgemeingültigkeit

erlangen : so wage ich die innige Bitte, eine löbl. Akademie

moge meine geueigten Fachgenossen gütigst anregen, auf

Grundlage dieser erhaltene Daten weitere Messungen uud

Beobaclituugen gefüUigst anstellen zu wollen.

Ich kan hier wie in der Vorrede des Werkes die Ver-

sicherung wiederholeu, dass mit jeder gemachten neuen

Messung nicht uur der Inhalt des Werkes vervollstiindiget,

sondern das bei jedem nachfolgenden Porscher auf diesem

Geblete die Theilnarae für den Gegenstand wachgerufeu und

erhöht werden wird.

In dieser sicheren Ueberzeugung zeichnet sicli hochaeh-

tungsvoll

der

ercfebenste Verfasser

Wien, {(jel.) Dr. liiiarzik,

am 22 Sept. 1858. Stadt, N'. 1142.
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AVorden gelezen brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgesclienken van; V. Curatoren van het

Athcnaeimi Illnstre (Amsterdam September 1S5S)

;

2°. WEiTZEL, Secretaris der Natuurkundige Vereeni-

ging in Nederlandsch Indië (Batavia 28 April en

2 Junij 1858); 3'. a. b. bkcker, Hydi-ographer van

de Admiralty (Londen 9 October 1858); 4\ o. avez.

Président der Société Impériale d'Agriculture, Sciences

etArtsdeValenciennes (Valencienues 1 Octobre 1858);
5". E. siSMONDA, Secretaris van de Académie Rovale

des Sciences te Turijn (Turijn 15 Mei 1858); 6'. maier.

Secretaris der Naturforschende Gesellschaft te Frei-

burg (1'reiburg 15 October 1858); 7'. f. storm, Secre-

taris van het Kongelige Norske Videuskaberncs Selskab

in Throndhjem (Throudhjem 1858); 8'. f. g. fokch-
iiAiMMER, Secretaris van het Kongelige Danske Vi-

deskabernes Selskab (Koppenhagen 1 Julij 1858);
9'. H. L. FLEiscHER, buitculandsch lid der Konink-
lijke Akademie van Wetenschappen (Leipzig 11 Sep-

tember 1858). — Aangenomen voor berigt.

De Secretaris berigt, dat de door de HH. g. vroltk,

BiERENs DE HAAN en DUMONTiER aangeboden Ver-

handelingen voor de Fers/a^en en Mededeeliiigen aan-

genomen zijn.

De Secretaris deelt mede, dat hij, onder dagtee-

kening van Amsterdam 18 October 1858, van den
Heer p. van der sterr Tabellen van waarf/enomen

Waterhoogten ontving, welke hij der Commissie over
de daling van den bodem in Nederland ter hand
stelde.
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Wordt gelezen een l)riet van don Minister van

Binnenlandsche Zaken ('s Gravenhage 27 Oet. 1858,

N". 135, 5° Md.), ten geleide van een adres van

Mr. s. c. SNELLEN VAN voLLENHOVEN, strekkende

nui inteekening van Rijkswege te verkrijgen op het

werk over de Nederlanchche In^ekfen, nitgcgcven door

SEPP, waarvan eenige afleveringen van het Achtste

Deel worden overgelegd.

Bij de beraadslaging over dezen brief en zijne

bijlagen, doet de Heer w. vuolik opmerken, dat do

tegenwoordige redacteur in het voorbcrigt van het

Achtste Deel schijnt te betreuren, dat de uitgevers

hem niet vergimd hebben in dit werk de verande-

ringen en wijzigingen aan te brengen, welke hij

meende dat men verschuldigd was aan den tijd waarin

wij leven, en dat hij ook in het adres spreekt van

zich vooreerst aangesloten te hebben aan het bekenrle

werk van de HH. j. c. sepp en zoon. Deze twee-

ledige verklaring geeft Spreker den moed, om, hoe-

wel hij gaarne hulde brengt aan het talent in de

afbeeldingen zigtbaar en aan de juistheid der be-

schrijvingen, den vorm van het gehccle werk oudcr-

wetsch en minder behagelijk te noemen. Hij wijst

ook op de Flora Batava, in dcnzclfdcn vorm on-

geveer uitgegeven, waarvan het hem leed doet de

verspreiding zoo menigvuldig en zoo uitgelireid in

het buitenland te zien. Gaarne intusschen erkent

Spreker, dat het voor den boekhandel, bij de ge-

ringe uitbreiding van het debiet, onmogelijk is om
door eigen krachten alleen de uitgave van dergelijke

groote en kostbare werken mogelijk te maken. On-

dersteuning derhalve van de Regering is noodig, en
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naar zijne bescheiden meening pligtinatig ; maar in

het gegeven geval zoude hij het wenschelijk achten,

dat zij zich voorloopig niet verder uitstrekte dan voor

dit uu onder handen zijnde Achtste Deel, en dat later

aan den bekwamen redacteur de gelegenheid wierd ge-

schonken om geheel naar zijnen wensch een werk uit

te geven, dat meer aan de eischen van den tijd zoude

beantwoorden. In dit laatste geval zoude men dan

eene ondersteuning kunnen tot stand brengen, over-

eenkomende met diegene, welke aan de Bryuhc/ia Ja-

cunica werd geschonken, en waarvan het doeltreffende

nu reeds begint, te blijken.

De Heer vax breda ondersteunt des Sprekers mee-

ning aangaande hetgeen in het voorbijgaan omtrent

de Flora Batava werd gezegd.

De Heer hautixg zoude wenschen, dat, in verband

met het door den Heer vrolik besprokene, de onder-

steuning slechts voor een bepaalden en beperkten tijd

aan de Heeren sepp en zoox \AqxA toegestaan.

De Voorzitter doet opmerken, dat een en ander

beter in oven\'eging kan genomen worden, als de Af-

deeling door eene Commissie zal voorgelicht zijn. —
Hij stelt daartoe den blief met zijne bijlagen in han-

den van de HH. J. van der hoeven en cl. mulder,

met beleefd verzoek, om daarop, zoo mogelijk in de

volgende vergadering, te chenen van berigt, voorlich-

ting en raad.

De Secretaris brengt ter tafel een van den Heer

BosQUET ontvangen brief (Maastricht 24 October 1858),

ten geleide van eene voor de werken aangeboden Ver-

handeling met daarbij gevoegde afbeekhngen, onder

den titel van Jlechcrclies sur la Fauiie et hi Flore
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fossile du lerrain Icrfiaire du Lintbonrf/ iXcérlaiidim.

Zij wordt in Iiandeii gesteld van de HII. van breua
eu iiARTiNG, met lielecfd verzoek, om, omtrent hare

j)laatsing, zoo mogelijk in de eerstvolgende vergade-

ring, te dienen van berigt, voorlichting en raad.

De Heer van hasselt spreekt over liet (jabruik van

vergiftii/de boor/pijlen iii Oost-Iudië {Pot/ffi-eilanden)

en licht zijne voordragt toe door mcdegebragte voor-

werpen. — Eenc daarover aangeboden Verhandeling

wordt in handen gesteld van de Commissie van

redactie.

De Heer van der willigen spreekt over het we-

zen van electrisch licht in het luchtledige, heldert zijne

voordragt op door afljeeldingcn op het bord en biedt

daarover eene verhandeling aan onder den titel van

grove's Methode om de stratificatie van het licht op

te heffen. Zij lokt eene discussie uit met de Heeren

VAN REES, baümhauer, buys b.\llot CU wordt in

handen gesteld van de Commissie van redactie.

De Heer büys ballot doet de volgende mede-

deeling over de voor magnetische bepalingen zoo be-

langrijlce Hggiug van Neêrlands Oost-Indische Bezit-

tingen.

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen deed mij

de eer, in hare vergadering van Februarij dezes jaars, mijn

voorstel aan Z. Excoll. den Minister van Koloniën tot het

inrigteu van magnetische waarnemingen iu Neêrlands Over-

zeesche bezittingen over te nemen en door haar gezag te

ondersteunen. En tocli naren door mij voor de wensche-
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lijkhoid ceiiev zuodanige inrigtiiig geeiic andere redenen bij-

gebragt, dan dat de eer des Vaderlands het vorderde, dat

onze bezittingen eene vrij groote oppervlakte innamen, dat

er sedert Kapt. elliot geene wetenschappelijke opnemingen

gedaan waren, en dat wij, door ook oostelijk daarvan be-

palingen te leveren, liet terrein, waar de waarnemingen ge-

daan waren, aanmerkelijk vergrooten.

De overtuiging der leden schonk mij dien bijval. Zij

was reeds gevestigd, omdat ik niets anders deed dan wat

haar medelid wenckebach reeds vóór vijftien jaren had

voorgesteld. Maar daarom is het toch niet overbodig, bo-

vendien nog korteHjk aan te toonen, waarom juist in die

plaatsen magnetische waarnemingen nog eer gewenscht zijn

dan op andere.

Ik zie die redenen gedeeltelijk in het vulkanisch terrein.

Indien toch storingen te zamen hangen met aardbexdngen

en uitbarstingen, kan de vaststelling van dat feit best in

een vulkanisch terrein geschieden. Wij kunnen dan wel

eenigen tijd onzeker zijn, welke de eigenlijke zamenhang

zij, maar door nieuwe methoden van waarneming of door

nieuwe combinatiën, door de pogingen om die onzekerheid te

doen ophouden uitgelokt, zullen wij dan ook weder vorde-

ringen maken in de kennis van het aardmagnetisme. Doch

ook, indien die zamenhang blijkt niet te bestaan, blijven

er daarom andere redenen, waardoor magnetische bepalingen

in onze Oost-Indische bezittingen van hoog gewigt zijn.

De theoretische bepalingen van gauss, op de in 1838

voorhanden waarnemingen gegrond, leeren : dat de magne-

tische aequator zeer nabij, iets ten noorden van onze be-

zittingen heen loopt; en al mogen latere bepalingen, dan

waarvan die beroemde geleerde in 1840 mogt uitgaan, eenige

wijziging noodzakelijk en eene nieuwe berekening wensche-

lijk maken, toch kan de verandering, ook die door den

)nop der tijden te voorschijn is gebragt, niet zoo groot zijn,

VERSL, F.N MEDED. AFD. NATUÜRK. DEEL VIII. 23
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iliit onze üverzeesche bezittingen niet nug onder die be-

trekkelijk weinige plaatsen op vastland zouden behoorcn,

waar de inclinatie hot snelst op een zelfden afstand, van

het noorden naar het zuiden gerekend, zou veranderen.

Eveneens is het met de lijn van geringste totale intensiteit.

Generaal sabine hoeft er nog kortelings op gewezen, in

zijne Bijlagen op den Kosmos, dat de dagolijksche bewe-

ging der magueetuaald in nog nadere betrekking staat tot

deze lijn dan tot den magnetischen aequator. Hij wil zelfs

dezen naam aan de eerste lijn geven. Onder zijne stations

nu is alleen St. Heleiia even goed ten opzigte van ge-

noemde lijnen gelegen : iets verder van de lijne?i van minste

kracht, welke zich daar openen, maar daarentegen digter

bij een van de twee punten van geringste kracht.

Ook de grijze hansteen, die zijn wetenschappelijk leven

aanving met de eerste theorie van het aardmagnetisme, welke

hij met goud zag bekroonen, zet alle andere werkzaamheden

ter zijde, zoo schrijft hij mij, om zoo mogelijk nog voor

het einde vau zijn leven zijne laatste bijdrage te voleindigen.

Het komt hem alleen toe zijne verkregene resultaten

openbaar te maken; maar ik mag toch wel mededeelen, dat

hij daartoe alle gemeten intensiteiten tot de absolute een-

heid naar gaüss heeft teruggebragt, dat dus juist de lijn

van geringste intensiteit daardoor beter bekend zal worden,

en daardoor de seculaire verandering, die de ligging ook van

die lijn ondergaat.

Het blijkt dus dat ook door dien geleerde de waarne-

mingen juist in onze O. I. bezittingen zoo wenschehjk ge-

acht worden, doordien de ligging en verandering dier lijn van

geringste intensiteit ddar het best kan bestudeerd worden.

De bewegingen van de noordelijke punten van grootste

intensiteit naar het oosten en die van de zuidelijke punten

vau grootste zuidelijke intensiteit naar het westen heen,

maken .» dat deze lijn zich buigen moet en op andere pun-
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ten de evenachtslinie moet gaan doorsnijden. In twaalf ja-

ren kan daar reeds eenige verandering in gekomen zijn. Ook

zelfs de deolinatie heeft in onze OTerzeesche bezittingen,

omtrent Sumatra, hare merkwaardige waarden, en de wijze

hoe zich de plaatsen van westelijke declinatie als een tong

tusschen die van . westelijke declinatie verbreiden, is op

eenigzins andere wijze door hansteen dan door gauss voor-

gesteld, zoodat ook voor dat element de waarnemingen daar

ter plaatse hoogst wenschelijk zijn.

De Akademie zal dus ook zonder twijfel het besluit van

Z. Excell. .den Minister van Staat en van Koloniën toe-

juichen, waarbij Dr. bergsma, Oost-Indisch Ambtenaar Z^^

klasse, aan het Meteorologisch Instituut gedetacheerd is en

de Engelsche observatoria zal kunnen bezoeken; want zoo

zal het Yaderland en de wetenschap in Oost-Indië iemand

bezitten, toegerust met de noodige kennis, en die den hem

eigen ijver en bekwaamheden, waar hij in de gelegenheid ge-

steld wordt, zal aanwenden tot uitbreiding van de wetenschap.

De Heer buys ballot deelt mede, dat de student

H.C. DiBBETz de Volgende elementen berekend heeft der

Komeet van TidÜe, en draagt daaromtrent nog voor

:

KOMEET VAN TÜTTLE, 1858,

ELEMENTEN, BEREKEND NAAK DE -WAARNEMINGEN VAN

5 SEPT., 6 OCT. EN 17 OCTOBER.

Lengte van den klimmenden knoop . . . 160° 34' 8",8.

Helling van den loopkring 20' 59' 30",5.

Lengte van het perihelium 359° 43' 47",3.

Afstand van het perihelium 1,412444.

Doorgang doorhetperihelium 1858 Oct. 19. 20 16' 39",4

Middelb. tijd v. Berlijn

II aeq. v. 1858.

Rigting der beweging. Teruggaande.

23*
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NB. De wnarneniiiig van 5 Sopt. is mui ïi'iti.k zcivni

to Cambridge (Mass).

Die van 6 October vau luther te Bilk.

Die van 17 October van donati te ïlorence.

De elementen verschillen niet veel van die, welke de

Heer pape nit de waarnemingen van 5, 7 en 9 September

te Cambridge heeft afgeleid. De ephemeride van pape ver-

schilt voor IG en 17 October omstreeks 20 min. in AR
en 1' 16' in Deel.

Daar de middelste waarneming ook met de elementen

van den Heer dibbetz nog 3 min. verschilt, zal hij door

toetsing van de overige voorhanden waarneming onderzoeken,

in hoe verre er grond is reeds uit deze eerste verschijning

tot elliptische elementen te besluiten. De gelijkenis op ko-

meet I van 1788 of I 1790 is wel te gering om zonder

nader onderzoek, waarvoor nog geen tijd was, de identiteit

waarschijnlijk te achten.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

vergadering wordt gesloten.



OVER HET VERMENIGVULDIGEN

TAN

NAALDDRAGENDE 1500MEN DOOR WORTELENDE
UITSPRUITSELS

EN DAARUIT TE VOORSCHIJN TREDEN VAN

NIEUW PLANTSOEN.
DOOR

«. V R O L I K.

lil den Eersten jaargang van de Nieuwe reeks der Ver-

handelingen van het Gezelschap ter bevordering vau den

Tuinbouw in de Koninklijke Pruissisclie Staten *), is door

den Hoogleeraar h. e. göppekt eene brochure ingelascht

:

over de verhouding des wasdoms van de kegeldragende boo-

men in betrekking tot tuinbouw f)-

Na meer dan één verschijnsel in de natuur, betreffende

de verhouding der naalddragende en bladdragende boomen

te hebben besproken en naar zijne beschouwing te hebben

opgehelderd; daarenboven nog eene hem onverklaarbare waar-

neming bij een Pinus Abies van zonderlingen vorm vermeld

te hebben : bepaalt hij zich tot de hoogst gewigtige opmer-

king, dat bij Coniferen de eigenschap, om uit hunnen stam

*) Z. Verhandlungen des Verein^ zur Beförderung des Gartenbaues in

den Königtich Preussischeit Siaaten. Neue Reihe, Erstcr Jalirganj;. 1853.

S°. Berlin. Auf Kosten des Vcieins.

t) Ueber Wachsthumsvcrlialtitüsse dar Coniferen, in bcsondcrer Bcziehung

zur Gartnerer, von Hernn Prof. Dr. h. k. göitert, Dircctor don K.

>)Otanisehen Gartens in Brcslau.
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wortels voort te breugeu, hetgeen bij stekken zoo ligt valt,

door de waarneming ten eenen male wordt bevestigd. Güppeet

levert er de sprekendste bewijzen voor. Ik zal hem zelven

het woord laten voeren.

ff Auf dem früher bewaldoten, jetzt aber in Polge nnvor-

„ sichtiger Entwaldung baumlosen Gipfel des Schneeberges

;, von 4400 Fuss Seehöhe in der Grafschaft Glaz, und eben so

,; in gleicher Höhe auf dem hohen Kamme des Riesenge-

;, birges in Schlesien, haben sich auf nioorigen Gronde hie

// und da noch Fichten (Pinus Abies) erhalten, die aber bei

„ sehr niedrigem Wuchse von unten an beastet erschcineu.

,/ Die unteren, sich weit ausbreitenden, oft die Höhe des

„ Stammes au Lange weit übertreffenden und iiberall mit

// stets feuchtera Moose und Tlechten bedecktcn Aeste, schla-

// gen hier hiiufig Wurzeln, so dass diese Biiume ausser der

// Hauptwtirzel aucL noch durch die Wurzelu der Aeste

,/ ringsum in der Erde befestigt sind. In höherem Alter

,1 erheben sich endlich diese Aeste senkiecht und bilden

ff aufrcchte Stiimme, die dann wegen ihres auf dieser hohen

ff Lage sehr gedrangten Wachsthunies, wie kleine Pyramiden

ff den Stamm nmgebeu, der selten höher als 18 bis 20

ff Puss wird. Ich sah Starame, die mit ihren 8 bis 13 auf

ff die beschriebene Weise baumartig gewordenen Aesten sich

ff auf einem Eaume vou 30 bis 40 Puss Umfang ausdehn-

ff ten. Man' vermüthtet anfanglich lauter kleine isolirte

„ Stammchen zu sehen, fuidet aber bei naherer Untersu-

ff chung, dass sie alle sich auf die angegebene Weise bis

„an die Basis des meist in der Mitte stehenden Ilaupl-

,1 stammes zurückführen lassen und von ihm ausgehen."

Deze op zulk eene verbazendie hoogte boven de opper-

vlakte der zee gedane waarnemingen deden als van zelve bij

GöppEiiT de gedachte opkomen, of men niet door stekken

iu de nabijheid der woningen zou kunnen voorzien worden

van plantsoen, evenzeer geschikt voor opgrocijendc Coniferen.
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Hieraan zal wel uieraaud, die de vurdering der weteuschaj)

gevolgd heeft, willen twijfelen. Of echter aan dien beroem-

den natuurvorscher in het jaar 1851 voorbeelden bekend

waren, dat in Nederland en welligt ook elders de Pinus

Abies, reeds vóór een groot aantal jaren, op eenen lagen

bodem gelijke verschijnselen heeft vertoond, als op den top

van het Reuzengebergte, valt te betwijfelen.

Er zijn ondertusschen daarvan meer dan één voorbeeld

voorhanden, onder anderen op mijn landgoed Drakenburg,

gelegen in de provincie Utrecht, onder het gebied van

Baam.

Aan den overkant van eene beek, in de nabijheid van

twee zeer zware beuken, trok vóór vele jaren reeds mijne

opmerkzaamheid een pijnboom van 78 voet hoogte *) en,

op vijf voet boven den grond gemeten, van 22 duim dikt<'

over kruis f).

Het is eene hoogst opmerkelijke verscheidenheid van Pi-

nus Picea du Roi, afkomstig uit Noord-Amerika, van alle

tot dus ver beschreven vormen dier soort afwijkende door

lange bij hunnen oorsprong uit den stam reeds neerhan-

gende takken, en die men voorloopig als varietas pendula

zou kunnen onderscheiden. In den vorm der bladen en

kegels stemt zij echter te zeer met de overige variëteiten

van bovengenoemde soort overeen, om haar als bijzondere

soort te durven aannemen. De lengte der bladen, de kleur

en het groen enz. zijn, zooals zij in lambeets prachtwerk

*) Ik heb mij bij de opgaaf van hoogte en lengte gehouden aan de

Amstevdamsche maat, omdat, hoewel de voordragt mijner bevindingen
geschiedt iu de zitting cener Koninklijke Wetenschappelijke Akademic,
waar het metriek stelsel wordt gehuldigd, men nog vrij algemeen ge-

woon is naar de eerstgenoemde voetmaat te rekenen.

t) Overal, waar ik van dikte in dit geschrift zal spreken, wensch ik

verstaan te worden, als deze genomen te hebben over kruis, eu der-

halve niet van den omtrek. De vervelende herhaling van dat woord
valt hierdoor geheel weg.
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eerste uitgave pag. 37, tab. 35; tweede uitgave pag. H, (ab.

27 (onder deu naam van Pinus Abies) worden voorgesteld.

Wij willen dezen boom, om de merkwaardigheden die

hij aanbiedt, in nadere bijzonderheden leeren kennen.

Bij de opgave van deze merkwaardigheden mag echter

niet onopgemerkt gelaten worden, dat de boom slechts aan

de oostzijde voorzien is van gewortelde takken, zeven in

getal ; daarvan evenwel geheel verstoken aan de drie overige

windstreken door beletselen, die aldaar hunne ontwikkeling

tegenstonden, of doordat de grond aldaar door ander gewas is

ingenomen. Zij hielden bij het in den bodem treden onder-

ling geen gelijken afstand, maar zijn aanmerkelijk uiteen-

loopend in tusschenruimte en wel van twee, acht tot twaalf

voet.

Van de zeven genoemde takken nu, welke w'ortel gevat

hebben, zijn, om in geen onnoodige herhaling te verval-

len, alleen de langste en de kortste uitspruitsels gemeten,

met dien verstande, dat van beide, vuór den ingang in den

grond de dikte, en na het weder te voorschijn komen uit

den grond, de hoogte en de aangewonnen dikte op twee

voet boven den grond, zijn aangeteekend.

Al de zeven takken waren in den grond vastgeraakt op

ongeveer 12 voeten afstands van den stam; in den grond

uagespoord, vond men ze elk voor zich geworteld; doch

alleen het geworteld deel van de nader te beschrijven langste

en kortste uitspruitsels in aanmerking nemende, zij het ge-

noeg te melden, dat het langste eene streek doorliep van

zes voet, eer het als nieuw gewas weder te voorschijn trad.

Gemeten op twee voet boven den grond, toonde deze tak

li duim dik t« zijn y66ï het indringen en aan den tegen-

overgestelden kant, na het weder te voorschijn komen uit

den grond, evenzoo behandeld als vóór het indringen, vond

men de dikte aanmerkelijk te zijn toegenomen en wel tot

5 duimen: een gron{ verschil inderdaad met de straks -^e-
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Hielde 1>V duim. Doch deze nieuwe boom maakte dan ook

door zijne lengte van 10 voet grooten indruk.

Er werd hier nog eene andere bijzonderheid waargenomen.

Dezelfde tak, waarvan de verschijnselen hierboven voor-

komen, bepaalde zich niet tot het reeds vermelde, maar

bleek, den grond intrekkende, zich gaffelswijze te verdeelen

;

zoadat, behalve de opgegevene, een zijscheut den gi-ond

innam, die uit zijn gewortelden sprang een uitspruitsel te

voorschijn bragt van 8\- voet, en, op twee voet boven den

grond, Ij duim dikte.

Wat van het langste der uitspruilsels viel op te merkeu

volledig, naar mijn inzien, hebbende afgehandeld, komt nu

het kortste in overweging. Het treedt op 12|- voet den

grond in, doorloopt dien met zijne wortels 1^ voet, komt

alzoo op 14 voet afetands van den stam als nieuw gewas

te voorschijn. Voor het intreden in den grond, op twee

voet boven de oppervlakte gemeten, toonde de spruit 1 duim,

daartegenover aan het licht komende, op gelijke hoogte geme-

ten, Z-j duim, had alzoo 1^ duim aangewonnen in dikte.

De lengte bedroeg 8| voet.

Al deze voortbrengsels, die als nieuwe boomen te be-

schouwen zijn, bevatten op hunne beurt de eigenschap en

het vermogen van voortgaande vermenigvuldiging; zoodat

zij dan ook door overbuigende takken den aanleg daartoe

niet twijfelachtig laten.

Langs den boord van bovengenoemde beek staat eene

gewis niet minder opmerkelijke verscheidenheid van Pinus

Picea du Roi, hoog 80 voet en, 5 voet boven den grond,

30 duim dik. Aan den oostkant van dezen prachtigen boom

zijn twee afdalende takken, die, op 6 voet van den stam,

den grond bereiken en daarin wortel gevat hebben. Hun
ouderlingen afstand op den grond bevond men drie voet

te zijn. Bij deze twee, naar het oosten gerigte, ontmoet

men
,
aan de westzijde nog drie gewortelde takken van on-
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gelijke lengte en in ouderliugeii afstand van drie tot zeven

voet den grond bereikende.

De langste tak, naar het oosten, is, vóór het indringen

in den bodem, op twee voet hoogte gemeten, ] i duim dik.

In den grond geworteld doorloopt hij eene lengte van 6

voet, verheft zich dan in de lucht en bereikt aldaar eene

hoogte van 16 voet. Dan op twee voet uit den grond ge-

meten, blijkt hij 5 duim dik te zijn en alzoo 'ij- duim te

hebben aangewonnen.

De kortste tak, aan den westkant gelegen, is op ] 4 voet

van den stam, twee voet boven den bodem, bevorens hij

dien indringt, 1 duim dik ; daarin geworteld, doorloopt hij

eene lengte van 1^ voet, komt vervolgens daaruit te voor-

schijn en bereikt eene hoogte van 7 voet. Daarna twee

voet boven den bodem gemeten, bleek hij 2J duim dik

geworden te zijn.

Zoover de verschijnselen aan de oost- en westzijde. 'Jeu

noorden mist deze boom de noodige ruimte ter uitbreiding

van zijne afdalende takken, doch naar het zuiden vindt hij,

een open veld, bij uitnemendheid geschikt voor verderen

wasdom; zoodat er nu reeds 33 kleinere uitloopers te zien

zijn, die zeer zeker binnen eonige jaren een nieuw boseh

zullen vormen, dat op zijne beurt in uitbreiding niet zal

achterblijven.

Begeerende nader bekend te worden met nog andere hoo-

rnen, die op den bodem van Drakenburg wortel slaan uil

nederhangende takken of wel onmiddellijk uit den stam,

kwam ik als van zelven tot de Pinus nigra Ait., een uit

,
Nooid-Amerika afkomstigen boom.

Ik zal mij tot slechts twee voorheelden bepalen, om niet

in vele herhalingen te vervallen, die voor schrijver en lezer

vermoeijend zijn zouden.

In de eerste plaats dan over een dezer boomen. Hij was

'^2j voet hoog en had, op vijf voet boven den beganen
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grond gemeten, 4j duim dikte. Hij gaf uit zijueii stam,

omuiddellijk aan de oppervlakte van den bodem, vier uit-

spruitsels, overeenkomende met de rigting der vier wind-

streken. Die uitspruitsels daalden, zonder van den stam af

te wijken, in den grond en werden daardoor gevoed.

Van deze uitspruitsels, ter plaatse waar zij den grond

verlieten, zag ik : dat bet eerste of langste eene boogte

bereikte van 18 voet en, gemeten op twee voet boven uit

den grond, eene dikte had van drie duim; bet kortste,

even zoo gemeten als bet eerste, 12 voet hoog was, en eene

dikte had van 2^ duim.

Dezelfde boom gaf booger zeven uitspruitsels, of, zoo

men wil, neerbuigende takken, die op vijf voet afstand den

grond waren ingedrongen en geworteld; na Sj voet den

bodem te zijn doorgeloopen, werden de daaruit opschietende

voortbrengsels van ongelijke lengte bevonden en zoo ook

van ongelijke dikte; het langste was l'ó^ voet hoog, en,

op twee voet boven den grond gemeten, 2 duim dik; het

kortste was 6^ voet hoog, en, op 2 voet boven den grond,

1 duim dik. Doch hetzij lang of kort, zij gaven alle reeds

blijken van hun eigenaardig vermogen, om als nieuw ge-

was, op gelijke wijze als de boofdstam, ter voortbrenging

van nakroost te verstrekken.

Het tweede voorbeeld, ook van Pinus nigra Ait., dat ik

onderzocht heb, bevindt zich tegenover eenen beukenberg.

Die boom was hoog 29 voet, en, vijf voet boven den

bodem gemeten, 5 duim dik.

De eerste vier uitloopers ook, gelijk de vier reeds ge-

melde, in rigting overeenstemmende met de vier windstreken,

drongen onmiddellijk bij den stam in den grond.

Ik kom nu, den geleidelijken gang volgende, terug tot

den opstand van de vier eerste uitloopers, waarvan de hoogste

was 16 voet, en, 2 voet uit den grond gemeten, 'i\ duim dik.

De tweede reeks van uitspruitsels, aan den omtrek van
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deu stam hooger al'koiuL'iidt;, wcirlelilc; zicli uiiduv dcii grond

over eene lengte van 2 voet.

Uit deu bodem van daar opgeschoten, liad het langste

eene hoogte van 9 voet bereikt, en eene dikte, op twee

voet boven den grond, van IJ- duim. Het kortste had eene

liüogte van 7 voet, en was, ook gemeten op 2 voet boven

den grond, 1| duim dik.

Ik zou, bijaldien ik alle voorbeelden van Finus nvjra Ait,

die als zoodanig op Drakenbnrg te vinden ziju, stuksge-

wijze wilde vermelden, eene grootc reeks bij de nu be-

schrevene kunnen voegen ; doch meende met de twee merk-

waardigste te kunnen volstaan. Er zijn echlcr nog naald-

dragende boomen, die eene afzonderlijke beschouwing niet

onwaardig schijnen.

Ik bepaal mij tot een paar voorbeelden, genomen 1° van

de Finus picea du Roi, varietas nigra van lambert *),

en 3" van de Finus Larix t)- — De eeistgenoemde, langs

den linkerboord van de groote beek staande, is in haren

opstand lang 55 voet, en op 5 voet boven den bodem 8

duim dik. Naar de westzijde g~elieel openstaande, breidt zij

hare wortels onder den grond vrij in die rigting uit. Aan

de tegenovergestelde zijde is het geheel anders ; daar toch

vormt zij op den grond eene bogt, ongestoord en onbedekt

voortgaande, maar aan den onderkant voorzien van eene

menigte diepgaande wortels, die op 6j voet afstands van

den oorspronkelijken s-tam een tweeden boom laten verrij-

zen, 69 voet hoog, en 5 voet uit de oppervlakte van den

bodem gemeten, llj- duim dik.

Daarop volgt een derde, die vooral merkwaardig is om

meer dan eene reden. Indien men zijn afstand meet uit hot

midden des eersten tot aan den buitenrand van dezen, waar

*) Zie riaat I.

t) Zie Plaat II,
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liij zijne buigiug aanneemt, vindt men eene lengte van 16

voet. Van daar in eene haKmaansgewijze rigting den tweeden

boom naderende tot ongeveer de helft van de hoogte, gaat

hij verder regt opwaarts tot eene hoogte van 50 voet. Op

5 voet boven den grond is hij 10 duim dik.

Hoewel de oppervlakte des bodems aan dezen derden

stam geen beletsel aanbiedt tot verdere vermeerdering, staat

hij hierbij stil.

Het ontbreekt echter niet aan bijzonderheden, die nie-

mands aandacht kunnen ontglippen. Immers merkt men al

aanstonds op, dat uit den bovenkant van de eerste bogt

drie uitgroeisels ontstaan zijn, en van de tweede bogt één,

die in den top werden afgebroken en alzoo verhinderd als

afzonderlijk gewas op te groeijen. Bij den tweeden en der-

den stam schijnen de uitspruitsels, bij verderen wasdom den

grond bereikende, gelegenheid te zullen vinden daarin wor-

tel te slaan. De tweede draagt daarenboven nu reeds een

afdalenden tak, die zijne neiging tot wortelvatting niet

twijfelachtig laat.

Nog verdient opgemerkt te worden, dat de derde stam,

aan de zijde waar hij naar den tweeden overbuigt, geheel

kaal is, met uitzondering van de twee uitspruitsels.

De Pinus Larix *) is de laatste boom, waarover ik nog

een woord zou wenschen in het midden te brengen. Hij

komt mij te merkwaardig voor, om hem met stilzwijgen

voorbij te gaan.

Vau de bladdragende boomen is het overbekend, dat zij

door onderaardsche wortelstokken uitspruitsels afgeven, die

nieuw gewas te voorschijn brengen^ dat even als de moeder-

stam zelfstandig opgroeit en in staat is, op zijne beurt

gelijkerwijze te werk te gaan. Het is slechts noodig, de

Aüanthus glandulosa, Populus alba, liobinia pseudacacia

*) Zie Plaat II.
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'm liet gfheugeii Ic roepfii, om er ten bewijs van te doen

dienen.

Geheel anders gedragen zich naalddrageudc boomen. In

den regel geven zij onder de oppervlakte van den grond

uit hunne wortels geene uitloopers, die voor zelfstandig

kunnen gehouden worden, en als zoodanig op zekeren af-

stand van den boomstam aan het licht komen, om aldaar

op eigen magt voort te leven.

Zulk een voorbeeld is echter niet geheel vreemd. Ik vond

het onder eene reeks van lorkenboomen op Drakenburg, bij

een overigens zeer merkwaardigen stam. Om er bij de

beschrijving een klaar denkbeeld van te kunnen vormen,

voeg ik eene afbeelding in opstand van den stam en van

het uitspruitsel hiernevens. De boom zelf deelt zich op

4 5- voet in twee als het ware zelfstandige boomen, die eene

hoogte van 65^ voet bereiken, zoodat ze, berekend met

het onderstuk, elk voor zich de lengte van 70 voet be-

zitten. Het uitspruitsel, als een nieuwe boom, op drie voet

afstand van den oorspronkelijken stam te voorschijn getre-

den, heeft eene lengte van 34 voet.

Wat de dikte van beider stam aangaat, gemeten op Ü

voet boven den grond, bereikt die van den oorspronkelijken

boom 3i duim, die van den opvolgenden 4< duim.

Er schiet nog over, de wortelspruit of den nieuwen boom

na te gaan onder den grond. Hij kwam vrij diep van den

in den grond uederdalenden raoederboom, dook onder een

der wortels, en ging onafgebroken door, tot hij op zoo even

gezegden afstand aan het licht kwam. In den grond gaf

hij aUeen aan den onderkant wortels af; noch aan de beide

zijden, noch aan de bovenvlakte werd een enkele daarvan

aangetroffen.

Een tweede voorbeeld van dien anrd bij de Pimts Lartx

is mij niet bekend.
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GEWONE VERGADERING

DEK AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEN 27''<'" NOVEMBER 1858.

Teffeniooordiff de Heeren: g. simons, r. van rees,

T. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK, M. C. VERLOREN,

U. J. STORJI BDYSING, E. H. VON BAUMHAUER,

W. VROLIK, C. L. BLÜME, C. A. J. A. OÜDEMANS,

A. W. M. VAN HASSELT, P. HARTING, J. VAN GOGH,

P. ELIAS, D. BIERENS DE HAAN, F. J. STAMKART,

C. J. MATTHES, A. H. VAN DER BOON MESCH,

G. E. VOORHELM SCHNEEVOOGT, J. G. S. VAN BREDA

en J. VAN GEÜNS.

Het Proces-verbaal der gewone vergadering van

den 30^"=° October j.1. wordt gelezen, goedgekeiu'd

en vastgesteld.

De Secretaris deelt mede: dat hij, hetzij schriftelijk,

hetzij mondeling, berigt ontving van de HH. van

DEN BOSCH, CL. MULDER, J. VAN DER HOEVEN CD

VAN DER WILLIGEN, dat het hun om verschillende

redenen onmogelijk is deze vergadering bij te wonen.
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Worden gelezen Ijrievcn ten geleide van boekge-

schenken: 1°. van Z. E. den Minister van liinncn-

landsehe Zaken ('s Gravenhage 13 Nov. 1858, N'. 141,

5'^ Afd.); 2'. van den Heer henry james, Director

of the Topographical depot and Superintendant of the

Ordonnanee survey (Soutliampton 30"»Octoberl85S);

3°. van den Minister van Biunenlandsche Zaken

('s Gravenhage 3 November 1858, W. 158, B« Afd.);

4°. van den Minister van Marine ('s Gravenhage 10

November 1858, Lett. A. N°. 73); 5'. van den Heer

H. w. DE GRAAF, Secretaris der Nederlandsche En-

tomologische Vereeniging (Noordwijk 22 November

1858); G'. van den Heer siebert, Secretaris der Sen-

kenbergische Naturforschende Gesellschaft te Frank-

fort a/M., 1 October 1858); 7\ van den Heer

CHRisTENER, Archivar der Schweizerischen Naturfor-

schende Gesellschaft (Bern 14 Sept. 1858); 8^. van

den Heer e. simonin, Secretaris der Academie de Sta-

nislas te Nancy.

Wordt besloten tot schriftelijke dankzegging en tot

plaatsing der boekgeschenken in de Bibliotheek.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken: 1'. van den Directeur van

het Kabinet van Z. M. den Koning; 2°. van Zijne

Koninklijke Hoogheid prederik, Prhis der Neder-

landen; 3'. van Hunne Excellentiën de Ministers van

Biunenlandsche Zaken, van Buitenlandsche Zaken, van

Finantiën, van Koloniën, van Oorlog, van Marine,

van Justitie, van Hervormde en vanRoomsch-Katholijke

Eeredienst; 4°. van den Heer n. vollenhoven. Chef

der vijfde Afdeeling; 5°. van den Heer p. mazel.
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Secretaris-Generaal vnn het Departement vau Btii-
tenlandsche Zaken; 6\ van den Heer noordziek
J:iil>liothecans van de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal; 7". van Heeren Burgemeester en Vv^cthonders
der stad Amsterdam; H". van Heeren Directeuren der
Aederlandsche Handelmaatscliappij; 9\ van den Heer
GROTHE, Secretaris van liet Historisch Genootschap te
Utrecht; lü^ van den Heer westerman. Directeur
van het Koninklijk Zoölogiscli Genootschap JVaüo-aM Mcyi,tru; 11". van den Heer c. r. hermans
Bibliothecaris van het Provinciaal Genootschap vai'.
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband- 1""
van den Secretaris van het Koninklijk Instituut voor
de laai-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch
ludic:1.3",vandenSecretarisderVereenigingvoorVolks-
vl.jt te Amsterdam; 14°. van den Heer j. w. gunning
Secretaris van het Provinciaal Utrechtsch Genoot-
schap voor Kunsten en AVetenschappen; 15°. vanden
Heer A. van naajien, Secretaris der Vereeniging tot
ontwikkeling van Provinciale AVelvaart; 1Ö° vanden
Heer j. w. van sijpestetn, Secretaris van het Ko-
mnkhjk Instituut van Ingenieurs; 17°. van den Heer
POLMAN KRUZEMAN, Secretaris van het Zeeuwseh Ge-
nootschap van AVetenschappen; 18°. van den Heer
p. NiJHoi..,.-, Bibliothecaris der openliare Boekerij te
Arnhem; lU». van den Heer ,. Enschedé, Secre-
tans van het üveede Genootschap van teylers stich-
ting; 20°. van Heeren Bibliothecarissen der Hoo^e-
scholen te Leiden en te Utrecht; 21°. van cfen
Heer flodrens. Secrétaire de rAcadémie des Scien-
ces te Parijs; 22°. van den Heer simonin. Secré-
taire perpétnel de l'Académie de stanislas teNancv;
VERSL. EN MEDED. AFD. SATUUKK. DEEL VIII. 04
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23°. van (1(11 lieer chakma, Secretaris der Société

des Antiquaires de Normandic te Cucii; 24". van

den Heer eudes DESLONr.ciiA^irs, Secretaris de la

Société Linnéenne de Xormaiidie te Caen; 25". van

den Heer JOH >i \viij,iams. Secretaris der Pliilological

Society te Londoii; 26°. van den Heer w. b. nooTii,

Secretaris der Horticultural Society te London; 27".

van den Heer joseph henry, Secretaris van de Smitli-

sonian Institution te Washington; 28". van den Heer

JOSEPH LovERiNG, Secretaris van de American As-

sociation for the Advancement of Science; 29". van

den Heer CH. b. TiiEfio, Secretaris van de Anierican

Philosophical Society held at Philadelphia lor [)ro-

nioting iisefnl Knowledge; 30°. van de Heeren silliman

en DANA te New-Havcn ; 31°. van den Heer ciiristener,

Biljliothccaris van de Schweizerische Gesellschat't fiir

die gesammten Natnrwissenschaften te Bern; 32°. van

den Seci'etaris der Gesellschaft zur Beförderung der

gesammten Naturvvisseiischaften te jMarburg; 33". van

den Heer Secretaris der Société des Sciences de Fin-

landete Helsiiigfors; 34°. van den Heer latino coelho.

Secretaris der Academia Real des Sciencias de Lis-

boa. — Aangenomen voor berigt.

De Secretaris berigt, met schrijven van den 8^"^"

November j.1. van den Heer p. v. d. sterr ont-

vangen te hebbeu Tabellen van waarffeiiomeii Water-

koü(/i(Mi, welke hij der Commissie over de daling van

den liodcin in Nederland ter hand stelde.

Ue Secretaris berigt, dat do door de Heeren van

iiAssEET en VAN DER WILLIGEN voor dc J'ersla^t'u
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CU Mededeelingi'ii aangeboden verhandelingen door de

Commissie van Redactie aangenomen en reeds ter

perse gebragt zijn.

^"\'ordt gelezen een brief van den Minister van
Binnenlandsche Zaken, gedagteekend 's Gravenliage

18 November 1858, IV\ 143, 7'' Afd. van den
volgenden inhoud

:

*o^

In uevensgaaiideu brief van Gedeputeerde Staten van

Noord- Hollandj wordt het verlangen te kennen gegeven,

dat de Koninklijke Akademie van Wetenschappen worde

geraadpleegd, zoowel omtrent de meerdere of mindere nut-

tigheid van bliksemafleiders in het algemeen op gebouwen,

zooals het Gesticht voor Krankzinnigen Meerenberff, als

omtrent de vraag: welke van de beide in dien brief ont-

wikkelde stelsels geacht moet vorden de voorkeur te ver-

dienen, indien de nuttigheid van zoodanige afleiders in het

algemeen wordt aangenomen.

Naar aanleiding hiervan heb ik de eer, der Natuurkun-
dige Afdeeling der Akademie te verzoeken, het voorschre-

ven onderwerp wel in overweging te willen nemen, en mij

den uitslag daarvan, onder terugzending van nevensgaand

stuk, te doen kennen.

Het daarbij gevoegd adres van Gedeputeerde Sta-

ten van Nooixl-Holland luidt als volgt:

Reeds meermalen is door de Commissie van toezigt over

het ia dit Gewest gelegene Krankzinnigengesticht Meeren-
berg, onze aandacht gevestigd op de vraag: of het niet

wenschelijk zou zijn, dat op het genoemde Gesticht een of

meer bliksemafleiders geplaatst werden.

Zoowel de Hoofd-Ingenieui' van den Waterstaat in deze
04*
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Provincie, wiens gevoelen daaromtrent, is ingewonnen, ai."

(Ie Ilooglecraar van büeüa, wiens vnorlicliting ten ileze iu

der tijd is gevraagd geworden, hebben, voürnamelijiL oj)

grond van de geïsoleerde ligging \an het (jiestichl, do ge-

stelde vraag toestemmend beantwoord.

Laatstgemelde gaf te\ens te kennen, dat er jiaar zijn

gevoelen elf bliksemafleiders op liet gebouw zouden belioo-

reu gesteld te worden, welke ieder afzonderlijk in den grond

tot op do wel naar beneden moesten gebragt worden, zoo-

dat zij altijd tot in het w ater reikten ; terwijl zij voor het

overige volgens de algemeen bekende regels moesten zijn

zamengesteld en de behoorlijke hoogte hebben van 9 ellen

boven het gebouw.

Bij het stellen moest m&n, volgens dun genoemden lloog-

leeraar, vooral niet verzuimen de aüeiders in een behoor-

lijk metaal-verband te brengen met de groote ijzermassa's,

die in het gebouw voorhanden zijn, en wel voornamelijk

met de gazpijpen en de verwarmingsbuizen.

Volgens eene berekening, opgemaakt door den Architect

van het Gesticht, zonden de kosteu van het stellen van

elf afleiders, op de plaatsen en de wijze door den Iloog-

lecraar aangewezen, oinstreeks /1200 bedragen.

Bij het inzenden dezer berekening, deelde de genoemde Ar-

chitect tevens zijn gevoelen mede omtrent de meest doelmatige

wijze om het Gesticht van bliksemafleiders te voorzien, een

gevoelen, dat van dat van den Hoogleeraar van bueda afweek.

Dat aan de afleiders eene hoogte zou gegeven worden

van 9 el boven het gebouw, was volgens den Architect

niet noodig en daarenboven onraadzaam ; zoowel om de groote

kosten, welke zouden gevorderd worden om aan de aflei-

ders bij zulk eene hoogte de vereisehte stevigheid te geven,

iils om de moeijelijkheid, welke die hoogte zou oplc\'ercn,

wanneer de koperen toppen, door den bliksem gesiaolteii

zijnde, gerepareerd moesten worden.
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Daareubuvcu kwam hot don Arcbitect voor, dat de voor-

gestelde hoogte der atleiders niet in eene behoorlijke even-

redigheid zou zijn met de afmetingen van het gebouw, eu

daardoor een wonderlijk aanzien zou hebben.

Hij achtte het daarom doelmatiger, de afleiders niet hoo-

ger te maken dan 3 el boven het dak van het gebouw, eu

daarentegen hun aantal te brengen op 29.

Dat de afleiders met de stoompijpen, welke tot verwar-

ming dienen, in metaal-verband gebragt zouden worden,

achtte hij niet alleen overbodig, maar ook schadelijk, daar

de aanwezige groote hoeveelheid ijzer eene verkeerde wer-

king zou kunnen te weeg brengen en van buiten naar bin-

nen trekken ; terwijl, wanneer de bliksem onverhoopt langs

een anderen weg in het gebouw mogt dringen en op de

stoompijpen springen, deze altijd hun eigen afleiders zou-

den hebbeu in de waterpijpen, welke 3,50 el diep in den

grond staan en waarin de gecondenseerde stoom zich ontlast.

Ook achtte hij het niet doelmatig, dat de afleiders met

de gazpijpen zouden verbonden worden : zoowel om de ge-

ringe oppervlakte van deze laatsten binnen het gebouw,

als om den omslag eu de kosten van zulk eene verbinding,

welke niet anders dan aan de benedenpunten, zooals de

uiteinden der hangers en verdere branders, zou kunnen

worden aangebragt.

Tevens opperde de Architect de vraag : of de afleiders

ook in verband zouden moeten gebragt worden met de me-

talen buiten aan het gebouw, zoo als looden nokken en

goten, zinken afleipijpen en torenklok.

De Hoofd-Ingenieur in dit Gewest, over deze beschou-

wingen van den Architect geraadpleegd, achtte de aange-

voerde bezwaren tegen zulke liooge afleiders als door den

Heer van ekeda waren voorgesteld, gegrond, zoowel wat

betreft de moeijelijkheid van daarstelling als die van even-

tuele reparatie. Tevens voerde hij daartegen nog een an-
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der hc^zw.inr anii, liieriu bestaande, dat liet wol eens ge-

beurd was dat up uitgestrekte gebouwen, die wel van af-

leiders waren voorzien, maar 7,ij(i, dat deze te ver uiteen

geplaatst waren, do bliksem tussclien twee afleiders was in-

gevallen.

Hij achtte daarom het stelsel van den Arehitect — meer

afleiders van geringere afmetingen — en veiliger en meer

uitvoerbaar.

Hij vereenigde zieh voorts geheel met het gevoelen van

den A.rchitect, ten aanzien vaji het min raadzame van de

voorgestelde verbinding der atieiders met de stoom- en de

gazpijpen; terwijl hij eindelijk de door den Architect ge-

stelde vraag in dezen zin beantwoordde, dat do loodon nok-

ken en goten en de zinken atleipijpcn niet met de aflei-

ders iji verband gebragt moesten worden, maar wel de to-

renklok.

De uitvoering van het door den Hoofd-Ingenieur goed-

gekeurde systeem van den Architect, zou omstreeks/ 2800

kosten.

Het is voor ons in dezen stand vaii zaken moeljelijk

een besluit te nemen.

Vooreerst is het de vraag : of het stellen van bliksem-

afleiders op zulk een gebouw als ileerenberc/, inderdaad

noodig te achten is. Wel is waar, is het nut or van, door

geen van de geraadpleegde deskundige personen in twijfel

getrokken; maar bij ons is toch, vooral met het oog op

de aanzienlijke som, die er in elk geval aan besteed zou

moeten worden, de vraag gerezen, of het aanwenden van

dit voorbehoedmiddel van zoo overwegend belang is, dat wij

ons geregtigd kunnen achten daartoe eene voordragt te doen.

]\Iaar gesteld dat deze vraag toestenmiend moet beant-

woord worden, dan komt het er in de tweede plaats op

uan, te weten: welke van de beide stelsels, die ons zij u aan-

bevolen, de voorkeur verdient.
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Zullen wij in staat gesteld v.ordeii, hieromtrent op goede

gronden eeue bepaalde voordragt aan de Staten te doen,

dan is het, nu zich aenmaal tiisschen bevoegde beoordee-

laars een verschil van gevoelen geopenbaard heeft, noodig,

dat wij ons kunnen beroepen op eene uitspraak, die gezegd

kan worden van de hoogste autoriteit op wetenschappelijk

gebied afkomstig te zijn.

Wij hebben daarom gemeend, de zaak aan Uwe Excel-

lentie te moeten kenbaar maken, met verzoek, dat het Uwer

Excellentie moge behagen, de Koninklijke Akademie van

A\'etenschappen te raadplegen, zoowel omtrent de meerdere

of mindere nuttigheid van bliksemafleiders in het alge-

meen, op zoodanige gebouwen als het Gesticht Meerenherg,

als omtrent de vraag: welke van de beide boven ontwik-

kelde stelsels moet geacht worden, de voorkeur te verdie-

nen, indien de nuttigheid van afleiders in het algemeen

wordt aangenomen.

Wij hebben des te meer vrijheid gevonden dit verzoek

tot Uwe Excellentie te rigten, daar het ons_ voorkomt, dat,

afgescheiden van het belang, dat wij op het oogenblik in

de beantwoording der boven vermelde vragen stellen, het

punt, dat wij aan het oordeel van de Akademie wenschen

onderworpen te zien, ongetwijfeld een naauwgezet onderzoek

waardig is, en dat de resultaten van dat onderzoek ook in

vele andere gevallen van groot practisch nut kunnen zijn.

Xa eenige toelichting van den Heer van beeda,

wordt deze brief met het daarbij behoorend adres in

handen gesteld van de HH. van rees, buys ballot

en delprat, met beleefd verzoek om daarop, zoo mo-

gelijk in de eerstkomende vergadering, te dienen van

berigt, voorlichting en raad.

Naar aanleiding eener opmerking van den Heer

van rees wordt Ijesloten, dat de Commissaris des
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Koniiigs iii N<i(ii'il-IIullaiRl om toezencliiig zal wortleii

veraoclit viii) i)lntte-gi'oiids- en opstands-teckciiiiigcii

van het gesticlit Mcerenberg eu.van andere daarbij

bclioorunde bescheiden.

Wordt gelezen het volgende rap|)ort, ingediend door

de Hli. VAN DER noF.VEN en cl. mulder oj) den in

hunne handen gestelden lirief van den Minister van

Binnenlandsehe Zaken met het acb'cs van den Meer

S. C. SNELLEN VAN' VOLLEXilOVEN

.

In Uwe Vergadering van 3U October 1.1. v.erd besloten

in onze handen te stellen een adres van den Heer Mr.

j. c. SNELLEN VAN A'OLLEïJHOVEN aan Z. Excelleiitic den

Minister van Binnenlandsehe Zaken, strekkende om eonc

iuteekening te verkrijgen op het bekende werk van üevv

Nederlandsche Insecten. In voldoening aan den vereerenden

last, om U daarbij van onzen raad te dienen, vermeencn wij

het navolgende te moeten berigten.

Het entomologisch werk, dat reeds in het midden der

vorige eeuw (1762) werd aangevangen ouder den titel van

Nederlandsche Insecten, trok door de sclicone uitvoering

der afbeeldingen weldra de algemeene aandacht. De waarde

\&n den daarbij gevoegden tekst kou echter met die der

afbeeldingen niet worden vergeleken, hoezeer men tot eene

juiste beoordeeling van het vermelde A\erk zich in den

toenmaligen tijd moet verplaatsen, en te rade gaan met

den toen heerschendeu smaak van het publiek. Later wer-

den, vooral in de afleveringeu van liet werk, die in het

begin dezer eeuw zijn uitgegeven, ook de platen over 't

geheel middelmatig. In de Laatste jaren werd echter de

uitvoering weder belci', waarvan vooral het Zevende Deel

blijken draagt. De uitgave van het iverk werd sedert,

voor het Achtste Deel, voortgezet door den Heer snelleü



( 375
)

VAN VOLLENIIOVEN, eii de aclit-cn-lwinlig afleveringen vaii

dat Deel, die .bij zijn adres gevoegd zijn, kunnen genoeg-

zaam bewijzen, dat de afbeeldingen van dat werk met zorg

zijn uitgevoerd en veilig met de beste afbeeldingen iji

buitenlandsche werken mogen worden vergeleken. Eene

groote verbetering is overigens ook in de beschrijvingen

gebragt. Bekuojiter en zaakrijker dan die der vroegere

deelen, welke dikwerf zelfs tegen taal en sjjelling zondi-

gen, zijn ze daarenboven voorzien van aanhalingen der

beste systematische werken van onzen tijd en van eene

naauwkenrige synonymie.

liet komt onder de gegeven omstandigheden aan Uwe
Commissie voor, dat de Akademie een gunstig advies op

het verzoek van den Heer snellen van vollenhoven be-

hoort uit te brengen, wiens ijver en bekwaamheid door elk,

die in de wetenschap belang stelt, erkend worden en ook

wel op deze wijze door de Eegering mogen worden aange-

moedigd. Uwe Commissie zou derhalve wenschen, dat de

Heer Adressant, door eene iuteekening op het werk van

'sLandswege in staat wierd gesteld de bij hem berustende

bouwstoffen zoo spoedig mogelijk te kunnen bekend maken.

Zij weuscht echter, dat deze inteekeuing zich voorloopig

bepale tot de nu nog ter voltooijing van het Achtste Deel

benoodigde afleveringen. Verder zou zij verlangen, dat aan

den Heer snellen van vollenhoven in bedenking wierd

gegeven, om met dat Achtste Deel het werk te besluiten,

en daarna het plan te ontwerpen tot eeu nieuw werk over

de Nederlandsche Insecten, dat tevens als vervolg op deze

acht deelen kon worden beschou^^d, en (met weglating der

reeds goed afgebeelde Lepidoptera in de acht deelen) ook

wel de nog overige talrijke soorten dezer orde niet voorbij-

ging, maar zich echter tevens tot de overige orden der

Insekten uitstrekte, en dus meer beantwoordde aan den titel

van het oorspronkelijke werk, hetgeen niet over Nederland-
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sclip Iiisckton in 't algemeen, maar iivei- Neilerlaiiilselu;

Vlinders alléén handelde. Is het plan tüt dergelijk een

werk eenmaal tot riji)heid gekomen, dan kon andermaal

aan de Eegering worden verzoeht ook daaraan door intce-

kening hare ondersteuning te verleenen.

liwe Commissie oordeelt, dat langs dezen weg de we]i-

sehelijke voltooijiug van het Achtste Deel van sei'ps werk

zal kunnen tot stand komen, en tevens eerlang het ver-

schijnen van een Vaderlandsch Entomologisoli ^verk, waar-

aan stellig behoefte is, zal worden voorbereid en bevorderd.

De Heer cl. mulder vereenigt zich geheel m<'t den

hoofdinhoud van bovenstaand rapport, doch verschilt van

zijn geéerden medegecommitteerde eenigzins in de wijze van

uitvoering. Het komt hem min doelmatig voor, eene intce-

keiiing op de twee-en-twinli.g AJIeveringen aan te bevelen, die

het Achtste Deel zullen kunnen completeren, omdat die losse

cahiers geene waarde voor het Gouvernement zullen hebben.

Hij wenscht eenvoudig aan te bevelen : het verleenen van

eene geldelijke bijdrage van 'sEijkswege, om de voltooijing

van het Achtste Deel ten spoedigste mogelijk te maken.

Bij de beraadslaging over genoemd rapport onder-

steunt de Heer w. vrolik het gevoelen van den Heer

CL. MULDER. Hij doet uitkomen, dat het onvoeg-

zaam is aan de Regering den raad te geven, om in

te teekcneu op de laatste afleveringen van een Acht-

ste Deel. Gelijk reeds vroeger door hem gezegd werd,

acht hij de ondersteuning wenschelijk en vereenigt hij

zich in dien zin met de hoofdstrekking van het ver-

slag; maar in overeenstemming met den Heer cl.

MULDER, meent hij, dat de Afdeeling, in haar ant-

woord aan den Minister, zich moet bepalen tot den

raad, om, op de gronden in het Rapport aangevoerd.
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ondersteuning aan de uitgave van liet werk te schen-

ken, zonder den aard daarvan te onisclirijven, welke

zij 1)clioort over te laten aan liet overleg der Rege-

ring met de HII. Redacteur en Uitgever van het be-

doelde werk.

Na eene korte wisseling van gedachten, waaraan

de Voorzitter, de litl. verloren en w. vrolik deel-

nemen, vereenigt de vergadering zich eenpariglijk met

de hoofdstrekking van het rapport als ook met het

voorstel van den Heer cl. .'\iulder, en besluit zij,

om in haren brief aan den Minister den raad tot on-

dersteuning in meer algemeenen zin op te vatten.

De Heer van bueda leest, in eigen naam en in

dien van den Heer uarting, het volgend verslag voor

op de in hunne handen gestelde verhandeling van den

Heer bosquet.

' Bij besluit van de Natuurkundige Afdeeling van de Ko-

ninklijke Akademie van Wetenschappen werd in handen van

de ondergeteekenden gesteld eene verhandeling van ons ge-

acht medelid J. bosquet, getiteld : Recherches sur la Faune

ei la Flore fossile du ierrain tertiaire du Limbourg Neêr-

laudais, met uituoodiging, liaar omtrent de ojjneming vau

dit stuk in hare werken te dienen van berigt, voorlichting

en raad.

Zij hebben thans de eer te melden, dat dit stuk bestaat

1'. uit eene Voorrede, waaruit blijkt, dat ons geacht me-

delid steeds ijverig voortgaat met het onderzoeken der fos-

silen uit het krijtgebergte en uit de tertiaire beddingen

van zijne omstreken; een onderzoek, dat hij nu reeds ge-

durende verscheidene jaren heeft voortgezet met niet minder
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goed gevolg, dan dit geschiedde dooi' zijnen in de palaeon-

tologie dier gronden zoo ervaren stadgenoot tiiieiiexs ;

•Z". uit eene Beschrijving van 21 volgens den lieer hüsquet

nieuwe diersoorten, als twee uit de klasse der Wormen, twee

uit die der roraniinifcren, 17 uit die der Weekdieren, en

van écue plant, allen nit de tertiaire beddingen van Lim-

burg.

Deze soorten zijn met groote naauwkeurigheid besclu'evea

en afgebeeld, zooals men dit van de kunde en de geoe-

fende teekenpen van ons geacht medelid kan verwachtan.

Of de soorten alle nieuw zijn, durven wij, bij de groote massa

van beschrijvingen van tertiaire fossilen, niet met volkomen

zekerheid bepalen. Het zijn ook geene fossilen, die als uit-

sluitend kenmerkend voor de terreinen te beschouwen zijn

:

meestal zijn het kleine voorwerpen, sommigen van eenige wei-

nige strepen. Wij vergissen ons zeer, indien de Heer bosquet

der Afdecling niet de beschrijving van meer belangrijke stuk-

ken uit zijne schoone verzameling had kunnen mededeelen.

Hoe dit echter zij : de beschrijving van ieder nieuwe of min

volledig bekende diersoort vermeerdert onze kennis, zoodat

het onze volle overtuiging is, dat deze verhandeling eene

plaats in de Werken der Akademie verdient. Eene vraag

zij ons echter omtrent den titel geoorloofd. Zou het niet

eenigzins aanmatigend schijnen, de verhandeling te noemen :

// Recherches sur la Faune et la siav-Y, fossile etc ;^ terwijl

er slechts een enkel individu, het eenige in het bezit van

ons geacht medelid, en dat nog wel een vruchtje van eene

Chara, niet grooter dan 0,065, in is besclirevenp

Dc vergndering vcreeiiigt zicli ccnpariglijk ];ietdc

conclusie van dit verslag en besluit dien overeen-

komstig tot bet opnemen van genoemde verbandebng

in bare werken, en tot mededeeUng van bet verslag

aan den Heer bosqüet, opdat bij van de daai'in voor-
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koüieiidc aaumci'kiiig het gebruik make, dat hem ge-

past zal voorkomen.

De Heer bierens de haan draagt, ter gelegenheid

der aanbieding van eene verhandeling, onder den ti-

tel van Exposé de la theorie des propriétês des for-

mules de traiisforiuation, et des methodes d'évaluatiou

tcs Iiitcf/rales définies, het volgende voor.<ins

Toen laatstleden voorjaar de druk mijner tafels van be-

paalde integralen ten einde liep, heb ik mij veroorloofd

het een en ander in het midden te brengen omtrent haar

ontstaan, hare bewerking en vooral omtrent de kritiek, die

mij later gebleken was, onontbeerlijk te zijn. Ik sprak toen

van eenen arbeid over de theorie dierzelfde functiëu, door

mij ondernomen tijdens er met het drukken der tafels werd

voortgegaan. En werkelijk bleek het dan ook later, dat dit

geen nuttelooze arbeiil was ; v.ant daardoor werden verschil-

lende fouten in de door anderen gevonden uitkomsten ont-

dekt, die naderhand in de daarvan door mij afgeleide na-

tuurlijk waren overgegaan. En de oorzaak dier fouten?

Zij ligt, grootendeels althans, in het verwaarloozen van soms

noodige maatregelen van voorzorg, vooral wanneer er onze-

kerheid kan bestaan omtrent stadigheid of onstadigheid.

Het scheen dus wel der moeite waardig, hieromtrent in na-

der onderzoek te treden; en dit werd dan ook door mij ge-

daan in enkele stukken, die in de werken dezer Akademie

mogten opgenomen worden. En zoo werd weder het aan-

tal der monographiën vermeerderd, die over enkele, bijzondere

punten dezer theorie nu en dan werden in het licht gegeven.

Een geheel zamenstel dezer theorie bestaat er niet, al-

thans geen volledig, en hetgeen er nog over enkele gedeel-

ten daarvan, uit bijzondere oogpunten beschouwd, of in

de leerboeken over de tlieorie der funcliën gcschre^e^ werd,
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lijdt dikwei'f' aan het gebrek, zoo even aangegeven, dat na-

melijk te ligt lot uitkomsten besloten werd, die niet altijd

steek honden, liet mogt, daarom M'cnsthelijk gerekend «-or-

den, dat deze theorie in haar geheel geregeld wierd behan-

deld. En daartoe gaf mijn bovengenoemde arbeid geschikte

aanleiding.

liet moest mijn eerste doel zijn, de overal verspreide be-

ginselen 'van de theorie der bepaalde integralen zooveel mo-

gelijk in eenigen zamenliang te brengen, en dit gelukte mij

boven verwachting. Uit eene enkele grondforniule toch, als

definitie eener bepaalde integraal aangenomen, werd gelei-

delijk alles ontwikkeld, wat over dit onderwerp reeds be-

handeld was, en daarbij bleek tevens wat algemeen geldig

konde heeten, wat soms tot bedenkingen of verbeteringen

konde aanleiding geven. Belangrijke punten kwamen daar-

bij ter sprake en belangrijke uitkomsten werden er verkre-

gen.

Nu eenmaal een vaste grondslag voor de theorie ver-

kregen was, werd het ook mogelijk, eene reeks van alge-

ineene herleidings- en transformatie-formulen met zekerheid

en juistheid af te leiden, die bij de theorie der bepaalde

integralen dikwerf eene groote rol spelen. Deze, die als

een noodzakelijk supplement op de tafels van bepaalde in-

tegralen te beschouwen zijn, werden in een tweede gedeelte

bij elkander verzameld.

Eindelijk is een derde gedeelte gewijd aan hetgeen men

gewoonlijk steeds op het oog heeft bij de behandeling van

eenige bepaalde integraal, namelijk het vinden van eene

uitdrukking voor hare W'aarde, hetzij deze gesloten zij,

of ook somtijds slechts door eene oneindige stadige reeks

«orde voorgesteld. Dat de methoden van waarde-bepaling

bij deze functiën zeer verschillend zijn, is aan ieder Wis-

kundige genoegzaam bekend, en toch zal het misschien

verwondering baren, dat hare studie mij tot de onderschei-



( 881
)

(liiig vau -lo onderling verschillende methüdwi geleid lieel'l.

Deze onderscheidene methoden met de aanmerkingen, die,

hetzij over hare toepassing, — hetzij over de maatregelen \ an

voorzorg, daarbij in acht te nemen, — hetzij over hare ge-

schiedenis, — daarbij te voegen waren, vinden hare natuur-

lijke en noodzakelijke verklaring in de behandeling van enkele

bejjaalJe integralen : en hier is het dan ook, dat de uit-

werking van enkele der integralen uit mijne tafels voor-

komt, en dat er gereedelijk aanleiding gevonden werd tot

het berekenen van nieuwe integralen, enkele malen tot het

aangeven van geheel nieuwe groepen dezer functiën.

Ik wil nu overgaan tot eeuige korte opgaven omtrent

den inhoud.

Het eerste gedeelte, de grondslagen der theorie, bevat

10 §§, waarin gehandeld wordt: over de grondvergelijking;

over het veranderen van de grenzen en van de verander-

lijke; over het difTerentiëren en integreren ten opzigte van

eenige standvastige, die in de bepaalde integraal voorkomt

;

over het omkeeren van de orde der integratiën bij dubbele

integralen; over onbestaanbare grenzen; over het theorema

van foi;rier; over bepaalde integralen, die eene oneindige

standvastige behelzen, eu over zulke, die, tusschen de

grenzen o en oo genomen, periodieke functiën bevatten.

Deze waren de voornaamste punten, die hier ter sprake

moesten komen, en die dan ouk, in geheel geleidelijken en

geregelden zamenhang op elkander volgen, zoodanig b.v.

dat in de § over het dift'erentiëren reeds de kiem voor de

vijf daaropvolgende §§ ligt opgesloten. De laatste §, hoe-

zeer ook schijnbaar slechts een bijzonder geval behandelende,

raogt hier niet ontbreken ; daar zij een gewigtig vraagstuk

l)etreft, dat, op zeer verschillende wijzen soms opgelost, zeer

innig met het begrip der functie te zameuliangt.

Het tweede gedeelte behelst de algemeene herleidings-

forraulen voor bepaalde integralen, verdeeld in vier klassen.
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luiariiiale de/x daariloür worden berekend, dl' «orden herleid,

lietzij tol eene andere, meer eenvoudige, ijepaalde inlegraal,

liclzij fot eenc reeks. En hierbij moet men weder de ge-

vallen ondersclicideii, dal die reeks sleehts bepaalde groot-

heden of ook 'wel nog eenvoudige bepaalde integralen be-

vatte. Dit laatste onderdeel bevat onderscheidene algeineeiie

stellingen, die niet van belang ontbloot zijn. Het vierde

hoofdstuk van dit gedeelte behandelt de algemcene her-

leiding van enkele dubbele integralen, in zoo verre dit tot

het onderwerp behoorde. Alzoo levert dit gedeelte van mij-

nen arbeid een zamenstel van 289 algemeene formulen of

stellingen, dat met goed gevolg wordt gebruikt bij de af-

leiding van afzonderlijke bepaalde integralen in het derde

gedeelte. Maar het is tevens een werktuig, dat evenzeer

inet eene billijke verwachting van goeden uitslag is aan te

wenden, wanneer het op de berekening van eene bepaalde

integraal aankomt, welker gedaante of vorm toelaat, dat

zij ouder eenen der algemeene functievorinen kan worden

gebragt.

Het derde gedeelte bevat de 45 methoden van bereke-

ning der waarde van bepaalde integralen. Zonder deze

ieder afzonderlijk te omschrijven, wil ik «leehts opmerken,

dat zij weder in 7 klassen zijn verdeeld.

De eerste klasse bevat die methoden, 5 in getal, welke

regtstreeks tot het doel leiden. Hierbij valt op te merken,

dat de tweede methode het zooveel besprokene geval van on-

stadigheid behandelt, en in de vierde methode onderschei-

dene voorbeelden zijn bijgebragt, waar men door het op-

lossen eeiier geW'One vergelijking, waarbij dan de gezochte

bepaalde integraal als onbekende voorkomt, het doel bereikte.

De tweede klasse, eene dor uitgebreidste, bevat 13 me-

thoden, welke het onderzoek tot eene andere bepaalde inte-

graal terugbrengen, en dat wel op zeer verschillende wijze.

In methode 7 is daarbij een zooveel mogelijk volledig
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overzigl gegeven van Je oudersclieideiie merkwaardige sub-

stitutiën, die hier kunnen dienen, en daarbij ook gehan-

deld over de maatregelen van voorzigtigheid, die hier som-

tijds bleken noodig te zijn. Methode 6 en 9 handelen over

het verdeelen van den afstand der grenzen of van de ge-

integreerde functie : beiden gaven tot belangrijke opmerkin-

gen aanleiding.

De derde klasse bevat de methoden, 3 ia getal, die

tot dubbele bepaalde integralen, — de vierde klasse 3 andere,

die tot reeksen terugvoeren.

De vijfde klasse bevat mede 3 methoden, waarbij het

onderzoek wordt overgebragt op differentiaal-vergelijkingen.

Hier zal de ontwikkeling van de theorie dezer laatsten ze-

ker nog veel nieuws kunnen leeren. Ik heb echter ge-

tracht, hier alles te brengen op de hoogte van de theorie

der functiën in dit opzigt.

De zesde klasse, die weder zeer uitgebreid is, bevat de

omgekeerde methoden, 15 in getal, dienende namelijk om

uit eene gegevene bepaalde integraal nieuwe af te leiden.

Deze zijn zeker de minst regtstreeksche, maar geven daar-

om ook aanleiding tot sommige onverwachte uitkomsten.

Het is dan ook naar enkele van deze methoden, dat de

nieuwe bepaalde integralen zijn afgeleid, die in mijne ta-

fels vervat zijn.

De zevende of laatste klasse eindelijk bevat nog 4 an-

dere methoden, die niet wel onder eene der vorige klassen

te brengen waren : namelijk, die van foüeiees integralen

,

de methode van cauchy met behulp van de residu-reke-

ning, enkele geheel indirecte methoden, en ten laatste die

welke uit meetkundige beschouwingen bestaan.

De noten, die bij dit werk zijn gevoegd, behelzen voor-

eerst eenige noodzakelijke ophelderingen, die in den tekst

geene plaats konden vinden, of soms het korte bewijs eener

aangegevene en gebruikte formule, of eindelijk de eene of

VEKSI.. ES MEDED. AFD. KATDÜHK. DEEL VIII. 25
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andere geschiedkundige aanteekening. Vooral in het tweede

gedeelte is telkens opgegeven door wien en waar eenige

stelling is gevonden, hoezeer dan niet altijd op de wijze,

door mij gevolgd. In het derde gedeelte is altijd aange-

geven, wanneer eene zelfde bepaalde integraal volgens ver-

schillende methoden is behandeld, en wel zöu, dat men

deze onderscheidene wegen, om tot hetzelfde doel te gera-

ken, met elkander kan vergelijken : op die wijze toch steunt,

de eene methode de andere.

Aangezien dus dit werk, immers zoowel door het tweede

gedeelte, het systematische zamenstel van herleidingsformu-

len van bepaalde integralen, als ook door het derde ge-

deelte, waarin een aantal nieuwe afgeleide bepaalde inte-

gralen voorkomt, als een Supplement op mijne Tafels te

beschouwen is,— aangezien in dit laatste gedeelte tevens de

kritiek dezer Tafels ligt opgesloten, en veelal is aangege-

ven, waarom de uitkomsten in de Tafels somtijds veran-

derd zijn, — en daar het geheele werk, — zonder eigen-

waan mag ik dit wel zeggen, — ten gevolge der omstan-

digheden het eerste, althans misschien het volledigste in

zijne soort, geworden is, zoo heb ik gemeend, dat het aan

art. 3 van uw Eeglement voldoet, en heb ik alzoo de eer,

het bij dezen aan de Akademie voor hare werken aan te

bieden.

Genoemde Verhandeling wordt, als aangeboden voor

de werken der Akademie, in handen gesteld van de

H.H. LOBATTO en matthes, met beleefd verzoek om
daarop, zoo mogelijk in de volgende vergadering, te

dienen van berigt, voorlichting en raad.

De Secretaris leest een door den Heer n. b. van den

BOSCH ingezonden betoog, onder den titel Tan Inlei-

ding tot de kennis der Hpnenop/iyllaceae. — Vermits
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de schrijver zich in den begeleidenden brief niet ver-

klaart over de bestemming, welke hij aan genoemde
Inleiding verlangt te geven, zal daaromtrent zijn wel-

nemen gevraagd worden, en wordt tevens de Secretaris

geniagtigd om haar tot de Commissie van redactie te

verzenden, zoo het geacht medelid haar voor de Ver-

slayen 6)1 Mededeelbiyen wilde aanbieden.

De Heer w. vrolik spreekt over den Paalworm
{Teredo tiavalis) en over de verwoesting, hierdoor in

den tegenwoordigen tijd op onze kusten, bepaaldelijk

te Nieuwendam, aan paalwerk, aan in het water

liggende balken en aan sluisdeuren te weeg gebragt.

Hij brengt daartoe ter tafel zoowel greeneu-, als vuren-

en eikenhout, dezer dagen uit Nieuwendam ontvangen, en

door den Paalworm zoodanig doorwoeld, dat het zich als

eene spons voordoet. Ter vergelijking stelt hij daarnevens

een stuk eikenhout, in den jare 1833 gezaagd uit dezee-

of buitensluisdeur van de Willemssluis aan de overzijde van

het IJ, bij den ingang van het Noord-Hollandsch Kanaal.

Hij vermeldt tevens de vernieling, in den jare 1828 aan

de sluis van de Steenbergsche Vliet te weeg gebragt, hem
in der tijd door den Heer goekoop medegedeeld. Hierbij

mag niet worden vergeten, dat de sluisdeuren aan de Wil-

lemssluis slechts sedert 1823 en dus maar tien jaren aan-

wezig geweest waren. Spreker herinnert de groote versla-

genheid, in den jare 1730 en volgende jaren ontstaan,

door de verwoesting, welke de Paalworm toen op onze

kusten aan dijkwerk en sluizen veroorzaakte, door den Heer
iiAKTiNG zoo levendig geschetst in het Alhum. der Natuur^

Jaargang 1857, bl. 289 en volgg. Daarna, zoowel in

de laatste helft van de vorige eeuw als in de vijf-en-twintig

eerste jaren van deze eeuw, vindt men niet veel melding
25*
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opiii-gcmaakt van den Paalworra; maar sedert tlicu tijd

baart dit gevaarlijk cii scliijnbaar zou uietig weekdier we-

der op verschillende plaatsen üijne verwoestende werkzaam-

heid, gelijk de bovengenoemde feiten leeren. Tot op heden

waren echter de nadeden niet zoo groot, dat zij de alge-

meene aandacht schijnen getrokken te hebben, zoodat dan

ook de Heer haeting zich in den jare 1857 genoopt konde

voelen te zeggen, dat de Paalwormen grootcndeels onze

kusten verlaten hebben. Weinig kon toen vermoed wor-

den, dat men weinig later reeds op eeiie enkele plek, en

misschien ook op meerdere, op deze uitspraak zoude moe-

ten terugkomen. Om daarvan blijk te geven, geeft Spreker

het verhaal van hetgeen hem daaromtrent uit Nieuwendam

is bekend geworden. Hij is de kennis daarvan en het

bezit van de daarbij behoorende en iu de vergadering ten

toon gestelde bewijsstukken verschuldigd aan den Heer

p. KATER, GZ., Handelaar in bouwmaterialen te Nieuwen-

dam, die met de grootste welwillendheid en met den meest

verlichten zin hem in al zijne onderzoekingen te gemoet

kwam.

Meu is in zekeren zin de kennis van den Paalworm te

Nieuwendam verschuldigd aan den ijsgang in den winter

1857—18.58. Toen namelijk was een groot aantal der

havenpalen buiten de rigting geraakt. In den jongst ver-

loopen Zomer wilde men daaraan verbetering toebrengen

en had men zich daartoe, op Hooger last, door krachtige

toestellen voorbereid, toen men, tot niet geringe verbazing,

bemerkte, dat de eerste paal, welke men wilde oprigten,

dadelijk bij den grond afbrak, en dat dit zelfde met een

twintigtal anderen plaats had. Jlen hield toen met deze

werkzaamheid op, in afwachting van nadere regeling en

lastgeving. Dat deze palen niet, gelijk men eerst ver-

moedde, verrot, maar wel degelijk door den Paalworm door-

woeld en als in eene spons veranderd zijn, doet Spreker
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der vergaderiug zieii, door eeuige daarvan niedègebragte

fragmenten. Hij doet opmerken: dat deze palen zijn van

gewoon greenenliout ; dat de daarin door den Paalworm te

weeg gebragte kanalen in den regel de rigting van de ve-

zels van het hout volgen ; dat, als zij van die rigting af-

wijken, dit duidelijk noodzakelijk werd, of door het ont-

moeten van een zoogenaamden lioutkwast, den doorgang

weigerende, of door het stuiten op een reeds gemaakt en

met kalk bekleed kanaal, hetwelk den weg verspert; dat,

in dergelijk geval, na het voorbijgaan van den hinderpaal,

weder de gewone overlangsclie rigting wordt aangenomen

;

dat de kanalen in het hout met eene zoo groote netheid

zijn geboord, dat aUe denkbeeld van vorming door een

oplossend zuur, waaraan men nog wel eeus blijft hechten,

moet wegvallen en slechts de meer juiste verklaring over-

blijft van boring door middel van twee halvemaanswijze

schelpen, aan het voorst uiteinde des ligchaams geplaatst,

door een eigen spiertoestel bewogen, en elk versterkt door

een toegevoegde, scherpe, kalkachtige en geribde punt; dat

al de in het hout geboorde kanalen bekleed zijn met

een kalkaohtigen koker, uit eene aaneenvoeging van al-

lengs gevormde en op elkander volgende ringen ontstaande;

dat de openingen op de buitenvlakte der palen blijkbaar

zeer klein zijn, en dat zich daaruit, en uit hetgeen men

door de voortreffelijke nasporingen van den Heer be qua-

TREFAGES *) Omtrent de ei- en vruohtontwikkeling der

Paalwormen weet, zich Iaat vermoeden, dat zij welligt in den

toestand van larven of althans nog zeer klein zijnde, van

buiten af in het hout dringen en daarin groeijen; dat ein-

delijk in de kanalen, door den Paalworm gevormd, dikwijls

zich een Eingworm, vermoedelijk de vijand des Paalworms

ijevindt, waaraan de Heer de haan voor meer dan twintig

*) Z. Ami. d. Sc. ^fatllt, Smc Serie, T. XI, p. 202 on volg
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jaren den naam gaf van Lycoris fucaia. Spreker zag up

een enkel stuk hout deze Nereïde bezig met er vau buiten

af in te dringen. Dit alles licht hij door medegebragte

voorwerpen nader toe, en berigt, dat, toen zich in Augus-

tus j. 1. de verwoesting der havenpalen openbaarde, juen

te rade werd, om de sluisdeuren te onderzoeken. Men over-

tuigde zich, dat zoowel de zee- of buitendeuren als de

tweede of binnendeuren door den Paalworm aangevallen

waren. Spreker toonde de aanvankelijke vernieling der

buitendeur in een daaruit gezaagd stuk eikenhout, en deed

opmerken, dat deze gedeeltelijke verwoesting binnen zeer

korten tijd geschied was; want in April j. 1. werd de in

Augustus reeds gedeeltelijk vernielde deur in de sluis in-

gehangen. Voor de vernieling zijn dus niet veel meer dan

drie tot vier maanden noodig geweest. Opmerkelijk is ook

de aanval op de binnendeur. Deze toch ontvangt minder

dadelijk het zeewater, maar meer gemengd water. Het

blijkt derhalve dat ook daarin de Paalwormen kunnen

leven. Dit wordt nader aangetoond door twee plankjes

vurenhout, gezaagd uit twee balken, welke zich bevonden

in een binnenwater, dat uit de sluis somtijds het zoute

water ontvangt en zich daarmede vermengt. Deze vermen-

ging is in den jongsten zomer wegens den buitengemeen

lagen stand van het binnenwater meer dan in andere ja-

ren geschied. Gezegde plankjes nu vertoonen de onbe-

twistbare [blijken van door den Paalworm bezocht geweest

te zijn. In een van hen vindt men daarvan nog de over-

blijfsels in de kanalen. Dat intusschen zeewater tot het

leven der Paalwormen gevorderd wordt, blijkt uit den toestand

der onderzochte palen. Zij zijn slechts aangedaan in de ge-

deelten, welke met het zeewater in aanraking zijn geweest,

een half voet welligt onder den modderigen bodem en verder

daar boven. Hooger op verminderen zij, en boven het water

houden zij ten eenenmale op, en zijn de palen gaaf.
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De vraag blijft: waartoe de Paalworm het hout bezoekt.

Is het, om uit de losgemaakte en verweekte vezels voedsel

te putten? Men vindt althans in eiken- en greenenhout

nooit eenige sporen van overgelaten houtvezels in de ka-

nalen, en het zoude daaruit te vermoeden zijn, dat zij door

den Paalworm opgenomen worden. De qdateefages vond

maag en dunnen darm in den regel ledig, en ontmoette

slechts drekstoflen in den endeldarm, welke zich in eene

der siphons uitloost. Hij meldt echter niets van de hoe-

danigheid dezer drekstoffen; zoodat op dezen oogenblik

de aard van het voedsel der Paalwormen nog slechts eene

vooronderstelling blijkt te zijn, en nader verdient toegelicht

te worden.

Bij het zien van zoo groote verwoesting en van de

daaruit ontstane landplaag, voelt men zich als van zelf

gedrongen, om naar middelen om te zien tot leniging en

verdrijving. Afsluiting der buiteuvlakte is hetgeen zich

het eerst als gepast middel aanbiedt. Het is algemeen

bekend, dat daartoe de kiel der schepen met eene koperen

huid werd bekleed, en dat de bespijkering der havenpaleu

op hetzelfde beginsel berust. Somtijds schijnt deze afslui-

ting op meer natuurlijke en minder kunstmatige wijze te

geschieden. Eene belangrijke opmerking van den Heer

HALLIE, Houtzaagraolenaar te Nieuwendam, werd Spreker

medegedeeld. Hij zegt, waargenomen te hebben, dat hoe

meer de balken van buiten af door Zeepokken {Balani)

omkorst worden, hoe minder zij van binnen van de Paal-

wormen te lijden hebben. Eene dergelijke uitsluiting vau

het eene dier door het andere verklaart zich uit de omstan-

digheid, dat, als de zeepokken digt aaneen de oppervlakte

van het hout bekleeden, zij aldaar geene plaats overlaten voor

de larven der Paalwormen, wier indringen aldus belet

wordt. Uit het oogpunt van afwering beschouwd, komen

den Spreker twee feiten merkwaardig voor, hem door den
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Heer kater medegedeeld. Het eerste betreft ceii oud jagt

en eeiie in dit jaar gebouwde gondel, naast elkander lig-

gende in een en hetzelfde water. Het jagt was herhaal-

delijk en korst op korst met koolteer bestreken; het ver-

toont geen spoor van Paalworm. De gondel, dezen zomer

uit wageuschot vervaardigd en met geen koolteer bestreken,

is daarentegen door den Paalworm aangedaan. Het tweede

feit leveren twee masten van greenenhout, liggende aan de

werf van den Heer meuesing te Nieuwendam, naast elkan-

der in het builen-havenwater. De eene is een oude meer-

malen geharpuisde mast : hij biedt geen spoor aan van

Paalworm; de andere, een nieuwe, nog niet geharpuisde

jnast, werd dezen zomer daardoor aangedaan.

Ten slotte gewaagt Spreker van de verschillende soorten

van het geslacht Paalworm [Teredo). Kaar luid der on-

derzoekingen van quATKEFACEs en volgens de opgave ook

van den Heer j. van der hoeven, is er meer dan éénc

soort van Paalworm. Naar Sprekers bevinding zijn die-

genen, welke ]nen vroeger in het hout der groote naar

Oost of West varende zeeschepen plagt te vinden, veel

grooter dan zij, welke hem of nu of vroeger bekend wer-

den. Ten bewijze legt hij een stuk hout over van een

Oost-Indiëvaarder, in den jare 1768 door den Paalwonn

doorwoeld. Dit verschil is reeds eene voldoende reden,

om geheel verwerpelijk te achten de raeening van hen, die

gelooven dat de Paalworm oorspronkelijk door de scheep-

vaart uit Oost-Indië naar de kusten van Europa werd

overgebragt. Eene meening, welke ook weersproken wordt

door eene belangrijke waarneming van THOirpsoN *), die

bij eene uitdieping van Dumbarsdok in Belfast, twaalf

voet onder den bodem in blaauwachtige klei een boomstam

vond, door den Paalworm doorwoeld. Zoo men de diepte

*) AV. ToMPSON, On the Teredo navalis aud Limiwrio ferelirans^ in

Ëdin. New Phil. Journal for .Jnniiarv 1835.
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iu overwegiug neemt, waarop deze boomstam werd gevoudeiij

en daarbij nagaat, dat er eeno menigte lagen van schelpen op

gevonden werd, komt men tot de gevolgtrekking, dat deze

boomstam aldaar eeuwen geleden werd nedergelegd, lang

voordat de geschiedenis van den Paalworm iu Europa be-

kend was, en lang voordat er eenig schip uit Oost of

^est in Belfast kon aankomen. In het voorbijgaan voegt

Spreker daarbij de opmerking, dat het heden niet zeldzaam

is, dat men op de kusten van Ierland hout vindt, dat van

buiten door een klein Schaaldiertje {Limnoria ierebrans) éu

van binnen door den Paalworm vernietigd wordt. Ten be-

wijze legt hij een stuk hout over, hem voor vele jaren te

Belfast door den Heer thompson geschonken.

De Heer vrolik heeft gemeend dit alles onder de oogen

der Afdeeling te moeten brengen. Hij vertrouwt dat het

bespreken van dit onderwerp in het openbaar, de aandacht

daarop meer en meer zal vestigen. Ongetwijfeld zal de Af-

deeling van oordeel zijn, dat hare taak zich verder uit-

strekt dan het bloot aanhooren van al hetgene medege-

deeld werd. Het geldt toch hier weder eene algemeene

ramp, waarmede Nederland bedreigd wordt, en daarvoor

kan noch ïoag zij onverschillig wezen. Deze overtuiging

voert dan ook den Spreker tot het volgende voorstel, dat

hij aan de beraadslaging der vergadering onderwerpt.

Zij benoeme eene Commissie, belast met liet bij-

ceiizamelen en liet onderzoeken van al de feiten, welke

heden ten dage omtrent de natuurlijke geschiedenis

van den Paalworm op de kusten van ons Vaderland

te vernemen zijn.

Zij verzoeke aan 'sLands Regering, dat aan de

Akademie eene som, die van/ 1000 niet te boven

gaande, ter beschikking worde gesteld, opdat dit on-
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derzock, tlat uit den ;iard der zaak kosicu na zich

zal slept^ii, O]) uitgel)reide scliaal geschiede, ook in

verband met nader te wachten voorstellen en proef-

nemingen omtrent hetgene tegen de bestaande kwaal

en dreigende ramp met eenige kans van goed gevolg

zal kunnen worden aangeraden.

Bij de over deze voordragt door den Voorzitter ge-

opende beraadslaging, brengt de Heer iiartino in het

midden, dat, naar zijn inzien, ten onregte zonde wor-

den vermoed, dat de Paalworm in het hout dringt om
er zich mede te voeden. Hij wijst op de beide siphons,

waarin het ligchaam achterwaarts uitloopt, en waar-

van de eene althans vermoedelijk de weg is, waardoor

het voedsel wordt opgenomen, dat naar zijne meening

uit kleine Infusoriën, Diatonieën enz. zal bestaan. —
Volgens den Heer haeting zoekt en doorwoelt de

Paalworm het hout, alleen met het doel, om er zich

eene verblijfplaats in te vormen.

De Heer 'VAN breda ondersteimt de meening van

den vorigen Spreker, en wijst daaromtrent ook op het-

geen door de Pholaden in steen geschiedt, ^vaarvan de

zelfstandigheid toch niet wel tot voedsel kan dienen.

De Heer vrolik antwoordt, dat het ook geenszins

zijne overtuiging is, dat het hout tot voeding van den

Paalworm dient; hij heeft dit als eene vraag opge-

worpen en verheugt zich over de wisseling van ge-

dachten, welke hij daaromtrent uitlokte. — Intusschen

meent hij toch te moeten wijzen op de belangrijke

bijzonderheid, dat men in eiken- en iugi'eenen-, hoe-

wel niet in vurenhout, de kanalen ledig, zonder ccnigc

enkele houtvczel vindt ; hij herinnert dat de qüatre-
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i'AOES de darmljuis steeds ledig en sleclits iu den en-

deldarm eenige excrementen vond, waarvan hij den

aard niet opgeeft ; en vraagt, of de brij , welke door

het zeewater uit de houtvezels moet worden gevormd,

als vruchtbaar ook voor de ontmkkeling der Infuso-

riën, niet tot voeding van den Paalworm zoude kun-

nen strekken. Voor het ovei'ige zal dit ook een gewigtig

punt van nasporing zijn voor de door hem bedoelde

Commissie, zoo de Afdeeling zich met zijne voorstellen

vereenigt.

De Heer stohm butsing wijst op zijne vroegere

bevindingen omtrent de venvoestingen door den Paal-

worm. Naar zijne ondervinding, zijn de warme zo-

merdagen voor hunne ontwikkeling het vruchtbaarst;

vreezen zij het zoete water, waarin zij niet kunnen

blijven voortleven; herinnert hij zich, op de kust van

het eiland Goeree zware eikenpalen gezien te hebben,

die in een enkel jaar door den Paalworm werden ver-

nietigd. Naar hetgeen hem daaromtrent bekend is,

zijn Paalwormen aanhoudend op onze kusten geble-

ven; worden zij vooral op de kust van Friesland zeer

gevreesd, en hebben zij zich ook aan de paalwerken

van Schokland vertoond, ofschoon niet op onrustba-

rende wijze. Hij hoopt dat de behandeling dezer

aangelegenheid moge leiden tot het uitvinden van

eenig middel om onze Werken te beschermen tegen

deze geduchte plaag. De meest gewone middelen,

bekopering en bespijkering zijn uiterst kostbaar.

Koolteer bewaart niet lang genoeg zijn vermogen.

Tegen het gebruik van sublimaat of kreosoot bestaat

het bezwaar, dat zij niet diep genoeg in het hout

dringen, In Friesland heeft men voor vele zeeslui-
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zen ecu dulibel stul tlcnrcn, die wel enkel met kool-

teer worden beschermd, maar elk halfjaar worden

uitgenomen. Ten slotte vestigt hij de aandacht op

enkele West-Indische houtsoorten, waarin de Paal-

worm niet dringt, en meent hij dat liet van belang

kan zijn te onderzoeken, of niet die houtsoorten met

voordeel voor paalwerk en sluisdeuren kvumen gebe-

zigd worden.

De Heer von bacmhaüer meent de aandacht te

moeten vestigen op de methode, in de omstreken van

Amsterdam op fabriekmatige wijze aangewend, om
liet hout tot in het binnenste met zwavelzuur-koper

te doordringen.

De Heer verloren komt terug op het door den

Heer vrolik ter tafel gebragte hout van een schiji

uit den jare 1768. Hij meent dat de daarin zigtbarc

kanalen geenszins geregtigen tot het aannemen der

stelling, dat zij, zooals de Heer vrolik vermoedt,

door eene grootere soort van Paalworm zouden zijn

gevormd. In den vorm dier kanalen, in het gemis

van kalkachtig bekleedsel, en in hunne regte rigting

meent hij de bewijzen te bespeuren, dat zij geenszins

door een Paalworm, maar door eene Pliolade zijn

gevormd. Hij zoude zulks ook kunnen aantoonen met

een onder hein berustend stuk hout, door eene Pho-

lade doorboord.

De Heer harting acht het regt doorloopen der ka-

nalen voor geen voldoenden bewijsgrond der stelling,

dat het aangetoonde scheepshout van den jare 1768

door Pholaden on niet door eene grootere soort van

Paalworm zoude zijn doorboord. Intusschen is hij het,

wat den vorm der kanalen en hunne grootte betreft.
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vülkoiueii niet den Heer verloren eens, dat zij dooi-

eene Pholade en niet door den Paalworni zijn gevormd.

Hij herinnert daarbij eene afbeelding in martinets

Kateckismiis der Natuur, welke volkomen met dat

hout overeenkomt.

De Heer vrolik zegt den beiden laatsten Sprekei's

voor hunne belangrijke opmerkingen dank. Het door

hem aangetoonde hout is aan het Museum Vrolikianuiu

geschonken, als scheepshout door den Paalworm door-

boord; hij nam het schier op den gis, uit een groot

aantal aldaar aanwezige specimina. Hij noodigt den

Heer verloren uit, om in de volgende vergadering

zijn bewijsstuk over te leggen, en hij zal even-

zeer al wat hij nu nog achterliet ter tafel brengen.

Het is toch om waarheid en alleen om haar te doen.

Intusschen neemt hij de vrijheid, op te merken, dat

het gemis van kalkachtig bekleedsel der kanalen niet

wel een stellig bewijs kan zijn. Bij hout toch, reeds

sedert den jare 176S bewaard, kan het ligt verloren

zijn geraakt.

De Heer oudemaxs meent verstaan te hel^ben, dat

de Heer vrolik de reden, waarom de Paalworm de

rigting der houtvezels volgt, in de meerdere week-

heid van het binnenst gedeelte van het hout zoekt.

Hij acht deze voorstelling minder juist: naar zijn in-

zien volgt de Paalworm de rigting der vezels, omdat

daarin de vorming der kanalen gemakkelijker moet

vallen. Hij herinnert voorts, dat men in Frankrijk

een procédé kent, om op den galvauoplastischen weg

hout met een overtreksel van koper te bekleeden. Er

moeten daarvan voorbeelden voorhanden geweest zijn

op de jongste wereld-tentoonstelling in Parijs.



( 390 )

I)c' Heer van dkk üoon mesch zcgl, dat ivieu,

bij al hetgeen men ton o])zigte van de lieliandeling

van het hout wil aanwenden, onderscheid moet ma-

ken tusschen stoffen, geschikt tot het weren van

bederf door rotting, en die, welke de verwoesting

door den Paalwonu moeten tegengaan. Van het

een is het doel : de ontbinding tegen te gaan ; van

het andere: het indringen van dieren van buiten

af te beletten. Hij juicht de benoeming eener Com-
missie, in den geest van den voorsteller, toe; maar

zoude wenschen, dat zij uitgesteld wierd, totdat

men de zekerheid had erlangd, dat de Regering

haar, door het verleenen van geldelijke toelaag,

zoude willen steunen. Hij wijst op de kosten, welke

de Commissie te maken zal hebben, op de zoo be-

perkte finantiëele krachten der Akademie, en acht de

som, door den voorsteller aangewezen, te gering voor

het belangrijk doel.

De Voorzitter doet opmerken dat men in het voor-

stel twee zaken behoort te onderscheiden :
1
" de be-

noeming eener Commissie, belast met het opsporen

der feiten, welke ons tot eene volkomen gescliiedenis

van den Paalworm in den tegenwoordigen tijd -zouden

kunnen voeren; 2' het onderzoek naar de middelen,

welke tot het stuiten van het kwaad en tot zijne ver-

dere afwering voor het vervolg zouden kunnen leiden.

Hij gelooft dat tot dit laatste welligt de Ijenoeming

eener nieuwe Commissie zal worden gevorderd ; maar

dat daartoe eerst kan worden overgegaan, nadat men
zich van de ondersteuning der Regering zal verzekerd

hebben. Onafhankelijk daarvan kan blijven de benoe-

ming eener Commissie tot het opsporen der feiten, en.
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terwijl men haar rapport te gemoet ziet, kan de vraag

om geldelijke toelaag tot de Regering gerigt worden.

De Secretaris onderstennt deze zienswijze van den

Voorzitter. Hij aarzelt iutusschen geenszins om liet

amendement van den Heer van der boon jiesch

over te nemen, en verzoekt derhalve, dat men de

tweede alinea van zijn voorstel met inlassching van

het woord voorloopig leze. Voor het overige heeft hij

daaromtrent geen bezwaar : èn het belang des onder-

werps, — èn de schatten, welke kunnen uitgespaard

worden, zoo het der Afdeeling mogt gelukken het

vraagpunt tot eene volledige oplossing te brengen, —
èn de gezindlieid der Regering jegens de Akademie

geven hem voldoende waarborgen, dat zij hare on-

dersteuning niet zal weigeren.

De Voorzitter sluit de beraadslaging en brengt het

tweeledig voorstel van den Heer vrolik in omvraag,

dat met eenparige stemmen wordt aangenomen.

De Voorzitter benoemt de Heeren w. vrolik,

HARTING, STORM BUYSING en VAN GORDT tot leden

der Commissie, belast met het opsporen en bijeen-

zaraelen der feiten, betreffende de geschiedenis van

de?! Paalworm in den tegemooordigen tijd.

De Heeren w. vrolik, harïing en storm bütsing

verklaren zich daartoe bereid. Aan den Heer van

ooRDT, niet ter vergadering aanwezig, zal zijne toe-

stemming gevraagd worden.

De Heer w. vrolik dankt de vergadering voor

haar belangstellend gehoor, voor de leerrijke wisse-

ling van gedachten en voor de eenparige goedkeuring

zijner voorstellen.
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Do lieer vAxN bukjia zegt, ilat ilc aaiikoiuligiiig

van het onderwerp der wetenschnppclijke bijdrage

van den Heer av. vrolik, in den brief van bcschiij-

ving dezer vergadering, heui genoopt heeft, om als

daarmede verwant eenige bijzonderheden mede te dea-

len omtrent de Boorschc/pen. Hij verzoekt en erlangt

daartoe gaarne vergunning. Zijne voordragt daarover

wordt toegelicht door stukken zandsteen, kalksteen,

graniet, waarin de Pholade en de daardoor gevormde

kanalen worden gezien. Hij voegt daarliij nog een

steen, waarin de Echinus zich holten schijnt te hebben

uitgegra\'en, en bespreekt de wijze, waarop deze uit-

holing van verschillende steensoorten plaats heeft; na-

inelijk, even als de Heer vrolik zulks voor den Paal-

worni aanwees, op werktuigelijke wijze, en geenszins

teil gevolge van eene oplossing door middel van zuur.

De vergadering neemt niet belangstelhng kennis van

deze keurige voorwerpen, waarin men als ware het

de wijze bespieden kan, waarop de Boorschelpen te

werk gaan.

De Heer bierens de haan biedt een exemplaar

aan der drie eerste bladen van eene Sc/wolkaart van

Overijssel, en zegt de zending toe van het nog niet

voltooide vierde blad. — De Voorzitter zegt het ge-

acht medelid voor dit geschenk dank.

De Heer stamkart draagt het volgende voor omo^
trent een door hem uitgedacht I/ifen-sifeifs-ka^ kompas.

Hetgeen ik gemeend heb een Intensiteits-kompas te kun-

nen noemen, bestaat eenvoudig uit twee kompasnaalden, ieder



( :5!)9
)

voorzien van hare rozen, met de middelpunten vertikaal

boven elkander opgehangen, en wel op zoodanigen afstand,

dat door de wederkeerige magnetische werking de naalden

buiten het vlak van den magnetischen meridiaan gebragt

worden, de eene naar de linker- de andere naar de regter-

zijde eenen hoek met dit vlak makende. De naalden wor-

den ondersteld van gelijke afmetingen en zooveel mogelijk

van eene gelijke magnetische kracht. De hoek, welke de

naalden onderling vormen, hangt dan af, van de horizon-

tale intensiteit van het aard-raagnetismus en van de mag-

netische momenten der naalden, dierwijze, dat, als deze

momenten der naalden onveranderd blijven, maar de ge-

zegde horizontale intensiteit toe- of afneemt, de hoek tus-

schen de naalden af- of toe- zal nemen; zoodat uit eene

veranderde grootte van dien hoek tot eene verandering van

de horizontaal ontbonden aard-magnetische kracht kan be-

sloten worden. Het is deze eigenschap der zeer eenvou-

dige zamenstelling, waarop de benaming Intensiteils-kompas

gegrond is. De eerste aanleiding tot dit denkbeeld is ge-

legen in het dusgenaamde Mr. walkers Patent-Compass,

beschreven in een werkje, te Londen in 1853 uitgekomen:

'The Magneiism of ihe Mariners-compass S^c. bij william '

WALKER Commander R. N. &c., waarbij ook twee naalden,

maar van zeer ongelijke grootte, boven elkander geplaatst

zijn. Het begiasel van het kompas van walker is valsch,

en het is dus niet te verwonderen, dat het bij beproevin-

gen, die er mede gedaan zijn, niet aan de bedoeling heeft

beantwoord; maar eene toevallige omstandigheid gaf mij

aanleiding tot een theoretisch onderzoek van de wederkee-

rige werking vau twee boven elkander geplaatste magneet-

naalden, beiden onder cImi invloed van nog eene magne-

tische kracht.

De Spreker zet vervolgens uiteen, dat, wanneer een In-

VEUSL. EN MEDED. AFD. NATDÜRK. DEEL VIII. 2Ö
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tensiteits-kompas, aan booril van een schip geplaatst, bij

verschillende koersen verschillende hoeken tusscheu de naal-

den zoude vertoonen, daaruit de afwijkingen van het kom-

pas berekend zouden kunnen worden ; en zegt, hiervan onlangs

de proef genomen te hebben op een ijzeren scliip, waarbij

de hoek tusschen de beide kompasnaalden van 28' tot

123° veranderde bij het rondzwaaijen van het schip, en do

afwijkingen van het kompas van — 21' tot -|- 21 J° *).

De Heer stamkart zegt, daai'over binnen korten

tijd eene Verlinndeling te 7Adlen aanbieden, welke de

vergadering met iDclangstelling te gemoet ziet.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

vergadering wordt gesloten.

*) Deze minima en maxima van den lioek tusschen de naalden en

Tan de afwijkingen zijn niet overeenstemmend.
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KENNIS DER- II YMENOPHYLLACE AE.

DOOR

B. B. VXK DEIH BOSCH.

lu de familie der varens komt aaa de Hymenopliyllaccae

cene belangrijke plaats toe; belangrijk niet zoo zeer door

de talrijklieid liarer soorten, evenmin door fraaiheid van vor-

men of in het oog vallende kenmerken, riiaar veeleer door

haren bouw en hare vruchtorganen, die, bij nader onder-

zoek blijken af te wijken van hetgeen omtrent een en an-

der bij de overige varens is waargenomen. Door velen in

de laatste jaren tot een bijzonder voorwerp hunner studie

gemaakt, is onze kennis dezer familie belangrijk gevorderd

en is bepaaldelijk de sj'stematiek der varens allengs op be-

tere grondslagen gevestigd. Het raag te meer verwondering

wekken, dat die belangrijke afwijking aan de meeste Pte-

ridographen geheel is ontgaan of slechts weinig en ter

loops hunne aandacht heeft getrokken.

Ik wensch van tijd tot tijd eene bijdrage te leveren tot

eene juiste en volledige kennis der Hymenophyllaceae en

doe die heden voorafgaan door het onderzoek der vraag

:

„ welke plaats haar in het systeem toekomt ?"

De Hymenophyllaceae zijn varens. Het is niet overbodig,

dit op den voorgrond te stellen bij ons onderzoek, nadat

26*
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niet alleeu spRENiiJKL *) ze als Filioes desciscentes heeft af-

gesclieideu en presl f) ze lieeft uitgesloten van zijn systeem;

maar onder de nieuwere schrijvers zelfs pee §) ze buiten aan-

merking heeft gelaten in zijne Genera füicum. Habitus, de

tircinale praefoliatie, het algemeen karakter der vruchtorga-

nen, de bouw en vorm der sporangiëu en sporen, bewijzen

hare uaauwe verwantschap tot de varens niet alleen, maar

zelfs tol de belangrijkste afdeeling, de PolypoJiaceae, die

men in een engeren zin varens (verkeerdelijk EujlUces) noemt,

en met welke de Uymenophyllaceae de genoemde kenmerken

gemeen hebben. Als zoodanig opgevat, omsluit die afdee-

ling de, door bernhardi * *) voorgestelde en tot voor korten

tijd door de meeste Pteridographen naar hem onderscheidene

fdiiies cathetogyratae en helkogyratae ; eene onderscheiding

aan welke thans slechts eene ondergeschikte beteekenis wordt

geheeht : deels omdat inderdaad in zeer vele gevallen de

zoogenaamde scheeve plaatsing van den ring zoo goed als

onmerkbaar is, deels omdat men vruchteloos naar een an-

der, dan dat microscopisch, kenmerk uitziet en dit dus blijkt

zonder eenigen organischen invloed op den tjpus der, naar

hetzelve onderscheidene, planten te zijn. Van wezenlijke

waarde daarentegen zijn de kenmerken, naar welke de Glei-

c/ieniacL'ue en overige afdee.lingen der varens van de Poly-

podiaceae worden onderscheiden. Overigens blijkt bij een

naauwkeurig onderzoek, dat de ring bij de HymenophyUaceae

het midden houdt tusschen hetgeen men aunulus verticalis

en obliquus noemt, zoo echter, dat hij, ten gevolge van de

wijze van aanhechting der sporangiën dan eens meer, dan

eens minder obliquus, ja bij de meeste Hymenophyllum-

*) Si/st. veget. Vol. IV. 1827.

f) Tentamen Pien'dographiae, 1836 en Supphim. tenf. Pta'idogr, 184.^.

§) Sint; Mémoire sur la fam, des Foiigéres, 1850—52.

**) SciiüAUKii. xVetie.v Juunial f. il. Bolanilc, I. •>. l.'HXl.
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soorten verticalis is; daarentegen komen zij hierin inet de

ƒ. helicogyratae overeen, dat de annnlus completus is en de

verselieuring van liet sporangium dus niet geschieden kan

op dezelfde regelmatige wijze, als bij de /. cathetogyratae,

waar liet stoma de plaats aanduidt, bestemd voor den uit-

gang der sporen.

AVanneer wij nu, de oudere schrijvers daarlatende, bij de

nieuwere uitzien naar de plaats, die zij aan de Hynieno-

phyllaceae toewijzen, dan blijkt al aanstonds, dat daarover

de grootste verscheidenheid van meening bestaat. Die plaats

is bij lederen schrijver eene andere. Hookeu *) stelt ze in

de tweede onderafdeeling Polypodiaceae (de eerste vormen

de Gleiclieniaceae) ea wel aan het eind zijner tribus JJich-

sonieae, op welke de Davallieae onmiddelijk volgen. De

onderscheiding dezer beide tribus berust op kenmerken, aan

het indusium ontleend, kenmerken, die, evenmin als andere

kunstmatige, immer eene natuurlijke classificatie kunnen be-

werken. Trouwens de schrijver erkent zelf, dat op die wijze

de, in alle andere opzigten het minst aan elkander verwante

geslachten worden bijeengevoegd. Men zou billijkerwijze mo-

gen vragen: waartoe die kenmerken dan vastgehouden? Ze

zijn bovendien oppervlakkig opgevat. Het i/free cupshaped

somelimes bijid involucrum" is ja in algemeene termen de

vorm, maar ook niets meer, van dit orgaan bij de Dickso-

nieae ; maar de vorming, de bouw van hetzelve, hoe uiteen-

loopend b. V. bij Sphaeropteris, Woodsia en Dkksonia on-

derling, maar bovenal lioe geheel afwijkend van deze bij de

Hr/menophyllaceae met hare aau een verlengd receptaculum

aangehechte sporen en haar eindelingsch uit het loof-paren-

chym gevormd indusium, kenmerken, van welke alleen Lox-

soma een analogon aanbiedt. Dit geslacht had echter naar

*) Species filiam. Vol. I. 1846.
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de door den schrijver aangenomen kenmerken, bij of onder

zijne GleicJieniaceae moeten geplaatst worden.

MBTTENifS *) verdeelt de varens in 8 afdeelingen, van

welke de Polypodiaceae (de /. cathetogyratae van beiiniiaedi)

de eerste; de Cyaihcaceae [f. helicogyratae groolendeels) de

tweede ; de Hymenopliyllaceae de derde uitmaken ; op deze

volgen de Gleiclicniaceac. Daar des schrijvers onderscheiding

berust o. a. op de rigting van den ring, zoo kau ik, om het

zoo even omtrent die rigting opgemerkte, met die plaatsing

geen genoegen nemen ; maar bovendien : men zou, op des

schrijvers kenmerken afgaande, meenen dat de Uymmophyl-

laceae alleen door de wijze, waarop hare sporangiën bersten,

van de CyatJieaceae afwijken, en van de Gleicheniaceae alleen

door het buiten den loofrand uitspringend receptaculum en

de omhulde sporangiën te onderscheiden zijn.

Het systeem van j. sjiiïh f) sluit zich in de meeste op-

zigten aan dat van hookeii. aan. Ook bij hem behooren de

IJynienopfiyllaceae tot de Dicksordaceae, maar als afzonder-

lijke onderafdeeling geplaatst tusschen de Davallieae en

Dicksoniae. De aanmerking, tegen hookers classificatie ge-

rigt, geldt hem dus evenzeer, ja in dubbele mate, aangezien

SMiTii als kenmerk der Dicksoniaceae stelt een ^indusium

,/ lateral, interiorly attached generally conniving with the

// opposite portion of the margin (which is changed in tex-

// ture) forming a cyst or groove, containing the sporangia."

Onbegrijpelijk dat dit laatste (t. w. de vorming van het iu-

dusium door de (vooronderstelde) zamenvoeging van een waar

en valsch indusium), als kenmerk der onderafdeeling Tri-

chomaneae door den schrijver herhaald wordt, aangezien het

lijnregt in strijd is met het wezen der zaak.

*) Fih'ces hort. bot. Lipsiensis. 1856.

t) Catalogue of ezottc and indigenous feriis {cultivattd). 1S57.
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MooKE *) heeft zich van de zienswijze zijner landgenoo-

ten losgemaakt. Zijn systeem onderscheidt zich naar mijne

bescheiden meening gunstig van het hunne. In de hoofd-

trekken komt het met dat van mettenics overeen. Ook voor

hem vormen de Uymenophyllaceae eene hoofdafdeeliug der

Folypodiaceae ; hij plaatst ze tusschen de Gleicheniaceae en

ScMzaeaceae en onderscheidt ze van gene door eindelingsohe

(exiramarginal) sori, die vele linsvormige sporangiën bevat-

ten, en door het vliezig doorschijnend loof. De schrijver

had ze gerust met die kenmerken tegenover iedere andere

afdeeling van zijn systeem kunnen plaatsen, en dit is juist,

dunkt mij, het bewijs, dat zijne opvatting niet de juiste is.

Het aangevoerde zal genoegzaam bewezen hebben, hoe

groot het verschil van meening, ook bij de nieuwste schrij-

vers, is omtrent de vraag : // welke plaats aan de Hymeno-

phyllaceae toekomt?" Trouwens de juiste beantwoording

dezer vraag kan alleen berusten op eene naauwkeurige ken-

nis dezer planten, en het zou niet moeijelijk vallen te be-

wijzen, dat deze zeer schaars bij hen gevonden wordt. Het

schijnt zelfs dat het eenige geschrift f), hetwelk (behoudens

sommige dwalingen) zeer veel wetenswaardigs bevat over de

structuur enz. der Bymenophyllaceae, aan de meeste schrij-

vers onbekend is.

Ik zeide reeds, dat deze planten van de overige varens

zich onderscheiden door haren bouw en hare vruchtorganen.

Zonder de resultaten van mijn onderzoek, die ik u later

wensch mede te deelen, vooruit te loopen, kan ik in al-

gemeene trekken deswege het volgende aanvoeren

:

het loof der Bymenopliyllaceae bestaat uit ééne laag van

*) Index Jillcum, a si/nopsis of the genera and species of jerns. 1857.

t) Tabchner, Diss. de 2 novis Trichomanls speciebus, de earum struc-

tiira, 1813.
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platte, min üf meer regelmatig zeslioekige cellen, wier wan-

tien uaauw aan elkander sluiten en geen spoor van inter-

cellulair-ruimten of gangen laten waarnemen ; het bezit geene

opperhuid en komt dus in beide opzigten met het loof der

mossen overeen

;

het indusium wordt geheel uit het parenchjma ^an het

loof gevormd en wijkt door dezen oorsprong wezenlijk af

van dit orgaan bij alle bekende varens; de enkelvoudige

cellaag verdubbelt zich door deeling der cellen en vormt

zoo twee cellagen, die later de wanden uitmaken van het

indusium

;

de plaatsing van den sorus is eindelingsch, bij de overige

varens zijdelingsch.

De bouw van het loof der Hymenophyllaceae, zooals die

aangeduid werd, blijkt bij de eenvoudigste waarneming met

liet microscoop. AVel is waar, dat, eveu als bij de blad-

mossen, enkele soorten voorkomen, wier loof geheel of

gedeeltelijk uit meer dan ééue cellaag bestaat; maar ko-

men niet in de natuurlijkste familiën dergelijke afwijkin-

gen voor? en zijn zij méér, dan een bewijs dat de na-

tuur geen systeem kent en dat ook de beste methode

slechts een hulpmiddel is voor onze beperkte bevatting?

In het gemis eencr epidermis komen daarentegen alle be-

kende soorten overeen en het valt te meer in het oog, hoe

sterk sprekend dit kenmerk is, bij de bevinding dat Lox-

soma, het geslacht, dat van alle overige varens het naast

bij komt, in structuur van haar loof van deze niet vexschilt.

Door dat gemis staan de Hymenophyllaceae, dunkt mij, op

een lageren trap van bewerktuiging, en zijn daardoor, wat

hare ontwikkeling betreft, veel meer dan de varens, aan

bepaalde invloeden gebonden. Dit blijkt uit haar voorkomen

en hare verspreiding. Terwijl de varens onder alle lucht-

streken, op de meest verschillende standplaatsen, iedere soort
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Haar haren aard, voorkoraeiij zijn tle Ilymcnophi/Uaceae be-

paald gebonden aan die plaatsen, die, bij gelijkmatigheid

in de temperatuur der verschillende jaargetijden, eene hooge

mate van vochtigheid bezitten. De keerkringslauden zijn

haar vaderland,' en in deze de hoogere bergstreken, wier

eeuwen heugende wouden haar hetzij aan rotsen of boom-

stammen of rottende tronken, die met moszodeii bedekt zijn

tusschen welke zij met hare teedere wortelen indringen,

eene voor hare ontwikkeling gunstige schuilplaats bieden.

Van de ruim 300 bekende soorten behooren slechts twee

tot de Flora's van Europa, eene derde komt voor ons we-

relddeel alleen voor in het Zuiden van Ierland, het eiland,

dat door zijn vochtig warm klimaat eene groeiplaats is van

meerdere, aan veel zuidelijker streken eigendommelijke, plan-

ten. De Plora van Chili daarentegen, die 177 soorten van

varens telt, bezit onder deze 26, het kleine vulcanische

eiland Juan Peruandez onder 36 varensoorten 10 Flymeno-

pliyllaceae. De Flora van Java leverde tot onze kennis de-

zer planten bijna een zesde gedeelte.

De vorming van het indusium uit het loofparenchyma

is geheel eigenaardig bij de Hymenoplijjllaceae. Volgens de

w'aarnemingen der beste schrijvers wordt het indusium der

varens gevormd uit de epidermis en de onderliggende cel-

lagen en onderscheidt het zich van het dus genaamd valsch

indusium, hetwelk niets anders is dan de in zijne structuur

min of meer gewijzigde loofrand, door de afwezigheid van

stomata. In sommige geslachten met aan den rand ge-

plaatste sori indusiati vereenigt zich een waar en valsch in-

dusium, in welk geval hunne verschillende geaardheid blijkt

uit de aan- of afwezigheid van stomata. Van iets derge-

lijks kan, na het vroeger aangevoerde, bij de Bymenophyl-

laceae geen sprake zijn. Haar indusium bestaat aan weers-

zijden uit eene enkele cellaag, die in den regel met die
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van het hiot' overeenkomstig is. Vau eoue bifurcatie van

rlen vruchtbaren adertak, aan welke het indusimn (even als

bij vele DavalUën) ontspringen zou (eene meening die bij

TASCHNEll voorkomt en door mettenids voor juist wordt

gehouden) heb ik nooit iets bespeurd; zij berust, meen ik,

op eene optische vergissing.

De Hymenopliyllaceae zijn acrocarpisoh, de overige varens

pleurocarpisch. Het eerste behoeft geen betoog; het tweede

wensch ik kortelijk toe te lichten. Van verre het grootste

gedeelte der varens is de zijdelingsehe plaatsing der vrucht-

lioopeu ontwijfelbaar. Er kan dus slechts twijfel bestaan om-

trent die soorten, die hunne sori aan den rand dragen. Zoo

schijnt het althans. Bij naauwkeuriger beschouwing echter

blijkt al spoedig, dat de insertie van het receptaculuin niet

op, maar voor den loofrand plaats heeft, en dat, hoezeer do

rand van het indusium met den loofrand in ééne lijn valle,

ja zelfs daar buiten uitsteke, het receptaculum met betrek-

king tot het loof zijdelingscli is. Trouwens, indien de straks

vermelde opvatting van de wijze, waarop het indusium der

varens zich vormt, de ware is, dan bezitten zij daarin, zoo-

als rÉE teregt opmerkt, een orgaan analoog aan de bractea

der phanerogamen, en moet men, ook uit dien hoofde, den

sorus als okselstandig, d. i. zijdeliugsch orgaan beschouwen.

Het gezegde, hoe kort en onvolledig ook, moge toerei-

kend zijn om te bewijzen, in hoe vele en belangrijke op-

zigten de Hymenopliyllaceae verschillen van de varens, en

tot staving dienen mijner meening, dat de plaats, haar tot

nu toe in het systeem aangewezen, niet overeenkomstig is

met dat belangrijk verschil.

Yasthoudend aan de meening, dat de Hymenopliyllaceae

om de straks aangevoerde gewigtige kenmerken niet van de

varens kunnen afgescheiden worden en dus de vereischten

missen, om eene afzonderlijke familie der ervptogame vaal-
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planten te vormen, ben ik overtuigd dat zij eene, aan de

overige scherp tegenovergestelde, hoofdafdeeling dier familie

moeten vormen, en wel eene zoodanige, die haar als den over-

gangstypus van de mossen tot de varens kenmerkt. Aan

dien eisch zou, dunkt mij, eene classificatie als deze kun-

nen voldoen

:

PLANTAE VASCULAEES CRYPTOGAMAE.

Tam. I. Filices.

Ordo I. Beyopteuides (soris terminalibus, receptaculo evc-

nula elongata constituto).

Subordo 1. Hymenop/njllaceae (fronde e cellularum strato

unico constituta, epidermide nuUa, sporangiis sessili-

bus, paraphysibus uullis.)

Subordo 2. Loxsomaceae (fronde e cellularum stratis pluri-

bus constituta, epidermide praedita, sporangiis pedi-

cellatis, paraphysibus intermixtis).

Ordo 2. EuPTEEiDES (soris lateralibus, recRptaculo s. nullo

s. celluloso variae formae).

Subordo 1. Polypodiaceae, enz.

Ten slotte moge de opmerking niet overbodig schijnen,

dat tot eene volledige beantwoording der gestelde vraag eene

naauwkeurige kennis alleen der Uymcnophjllaceae onvol-

doende is, en dat daartoe eene even naauwkeurige kennis

der overige varens evenzeer vereischt wordt. Ik bedoel hier

natuurlijk de kennis van de ontwikkeling en den bouw

harer verschillende organen. Daarvan is zeer weinig be-

kend en men zoekt te vergeefs, zelfs in de beste plaatwer-

ken over varens, naar naauwkeurige analysen en organo-

graphische waarnemingen. Mogt de pteridographie spoedig

dien weg inslaan, den eenigen, die tot ware kennis leidt ! Mogt

de schat van tropische varens, waarmede de cultuur onze
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tuinen heeft vcnijkl, eindelijk eens aan een wet<;n?r;liappe-

lijk doel worden dienstbaar gemaakt! Den weg daartoe

hebben onze beide medeleden, de Hoogleeraren de veiese

en HARTING in hunne uitmuntende monographie der Ma-

rattiaceên aangewezen. Zulk een organographisch onderzoek

van het dun vliezig loof van vele soorten der geslachten

Adiantum, Lindsaya, Asplenium en andere, van het in-

dusinm, van het receptaculum,' van de ontwikkeling ein-

delijk der sori in die geslachten, die door de (schijnbaar)

eindelingsche plaatsing dier organen verwantschap of liever

overeenkomst hebben met de Uymenopliyllaceae — en zulk

een onderzoek alleen kan tot volledige beantwoording dier

vraag leiden.

aiig iai —
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.Julij 1858. fol.

(r. J. ddbouecq). Notice des tableaux du Musée d' Amster-

dam avec fao-simile des Monogrammes. Amsterdam 1858.

kl. 8'.

[i'. ïJiJHOir). Catalogus van de openbare Bibliotheek te

Arnhem. Arnhem 1858. 8".

Catalogus vau de Blibliotheek der stad Amsterdam. Am-
sterdam 1858. 4'*' gedeelte. 8^.

Poësis bilinguis, tripartita : Bilinguis, nempe partim latina,

partim flandrica; Tripartita, scilicet in versus, actiones

et catilenas. Composita per me uumoldum ceommicm.

Pastorem in Ossel et Deseruitorem in Bruysseghem, sed

partim in juventute, partim in altiore aetate. HS. fol.

O O S T - I ."ƒ D I É".

E. H. TH. FEIEDERICH. Over Inscriptiëu van Java en Su-

matra. Batavia 1857. 4°.

BELGIË.
Bulletin de 1' .Vcadéinie roj'ale de Médecine de Belgique.

Année 1857—1 858. Sm" Se'rie. Brux. 1858. N°. 5—8. 8°.

lulioud: X'. r>:

MARTENS. Rapport sur un méraoire de M. kaysek, relatif a une cryp-

togame rouge dn pain.

BOEUGESCH. DER KON. AKAD. V. WETEK3CU. 15
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MAniNHs. linpport sur Ie mcmoire lio M. iiüni;KT, iiUitulc: Des pliJiio-

ml'ncs niccaniijiics de rnccouchcnient.

aiASCAUT. Coinmuiiicïition rclntivc li mie épidemie de dysenterie.

VüuuiiVEN. Cüiiiïidiiratioiis sur trois luils de )a médeciuc coiileiiiporainc.

DELAiiAYE. Notó pour sci'vir a la di^cussion sur la phthisie pulmo-

naire.

j. F. iiEYFELDEti. Dcs rccidivcs dos inaladicfl caiicéreuses.

N^ 6:

TRAK90IS. Note sur un cas de raort appnrente simule par un acces de

fièvrc interiuiltentc pernicieuse.

LEQUiMp. Rapport sur un rat'moire de M. sovet, relatif au vertigc rliu-

matismal.

FOssioN. Rapport sur une notc de M. van iiii:iïvliet, relalive b. wn cas

de section des ncrfs pnctimofiiastriiiues.

BE METEii. Rapport sur un ouvra^c, de M. metzig, iutitulé: Contre les

amputatioDS après les lésions graves.

LEBEAü. Rapport sur une coniniuiiication de M. valéhics, sur une

épidémie dyseutérique qu'il ïi obscivü'c a Arlon, pendant rantomnc

de 1857.

sovET. Du vertige rhumatismal.

L. VAN BIERVLIET. Noto SUF un jcas de seciion des ncifs pneuino-gns-

iriques.

Obscrvations me'iéorolojiiquefi récneillies a rObscrvatoirc royal deBruxcl-

les, pendant les mois de Fevrier et Mars 1858.

N^ 7:

leroy-d'ettolles. Note siir Ie brise-pierre courbe ïi dciix branches.

liURGGRAEvE, Note siu' la phthisie tuberculeiise.

Obscrvations mctéorologi'|Ucs iccncilliesa rObscivatoire royal de Bruxel-

Ics, pendant Ic mois d'Avril IP58.

N^ 8:

FALLOT. Conjectures sur rétiolosie des tuhercnles pulraonaires.

vLEMiNCKX. De la Rcvaccinotioii.

MARTENS. Note addltionelle nu rapport rélatif aux accidcnts survcnns

a la suite du snrclap;e de riiéracle'e.

VERHAEGHE. De la rareté coinparative de la pbthisie pulmonaiie sur les

hords de la mer.

Observatious méicorolooiqucs récueillics h TObscrvatoire royal de Bel-

giquc, pendant Ie tiiois de Mai 1858.

J. E. HAUiNUS. Bulletin de rAcndemie royale de Modeciuc

de Belgique. Table aiphabcUquc des mntièrcs et des

auteurs, contenus dans les tomes T ji XVT, Brux. 1858, S".
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A. MEXNE. Histüire du règue de chaules-quint en Belgi-

quc. Bi'ux, et Leipz. 1858. Tom. I. S°.

FRANKRIJK.

Annales des Sciences plijsiques et natui'elles, d'Agriculturc

et d' Industrie, publiées par la Société imperiale d' Agri-

cuiture, etc. de Lyou. Lyon 1850. 2 e Série. Tom.YIII.

1S57. 3c Sene. Tom. L ioy-S\

luhoud, 2^ Série, Tom. VIII :

A. pooRiAü. Observaiions méteorologiquas faites U i'cc<^e impéri;ilG

d'aj^riculiure de la Saulsaie (Ain).

A. F. SHCHEL. Rapport sur Ie vert de Ciiine.

QRUNEu. Kssai d''une classification des piincipaux tiloiis du plateau cen-

tral de la Francc, avec iiidicatiun des roches uruptives et des soulè-

vcments nuxquels ils semblcnt se rattachcr, suivi de la descriptiou

speciale des anciennes mines de plorab du Forez (Ire partie).

Rapport pré.-enté par la commission des soies sur ses travaux en 1855.

JAUBERT. Description d'une espèce nouvelle d'Ancyloceras de Tetage

neocomicn de Castellane (Basses-Alpes).

c. KEY. Oe l'influence du vent sur la forrae des nuagea.

K, TissERANT. Rapport snr Ie concours afcricole du 10 Mars 1856.

MONTRoüziiiu. Suite de la laune de Tilc de Woodiark ou Moiou (cnlo-

raologie).

Essai sur la faune de l'ïle de Woodlark (ichtbyologie).

Revue et annotuc par M. v. tiiiollièrk.

D. A. RÉKOLLE. ^'ouvcau sysiènie do drainage.

A. GLÉNARD. Rapport sur les taches graissciises qni se produisent sur

les (ituffes de soie, sur leur nature, leur origine, ieur mode de pro-

duction, et sur les moyeus de les éviler.

Extraits des procès-verljaux des scances, année 1856.

Tables alphabeiiquc et analyiique et par noms d'auteurs des maliiires

contenucs dans les buit volumes de la 2*^ serie des Annales^

S"»^' Serie, Tom. I:

fi. ORDNER. Description des anciennes mines de pIoml>du Fbres.

A. LAEOUYSSE. Lettre sur les moeurs et les habitudes des tortues d'eau

douce et des tortues lerrcstres de l'Algerie.

Rapport prc'senté par la commission des suies sur scr travnux en 1856.

JOUBDAS. Scriciculture. Lettre h. M. domas, en répouse a pluslcursqucs-

tions imporlantos de scriciculture.

CAPrÈs. Lettre b, M. fournet, au sujet do l'ozonc atraosphérique et de

ses relations avec les fièvres de rAlgerie.

15'
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ti. DUMORTIEK. Nütc sur (|ueli|ues lusailca i'cii Luumis on iiüit U^un-s
(In Lias nioyeii.

A, ÉïALLoN. Esqiiissu d'unc (Icscriplioii gcol()t:i'[ue du II;iii[-Jiiiu. ci

en paiüculier des cnvjrons tle St.-Cluudc.

E. LDSEiGNEüif. Notc sui" Ia rccolrc do 18nT et öiir la nialndic des vcis

a soie.

LouENTi. Sur les bronillards dn niatin uui ü't'UMissciit en t'tt' sur Ie

Khöne.

A. i'OEY. Coiibideratifins philoso|)lii(iiies sur uu essai de systematisuiiuii

subjeciive des ijhenomïines meteorologiques.

vKNANCE-rAYOT. übservaüoHs meteorologiqnca faiies U Chamounix en

IS55, lö5G et 1857, et obscrvations tlicruiomLtriques uu snjct do.'^ sour-

ces et de divers eours d'eau de la vallee de TArvc.
Ue'sume' des ob^ervations recueiilies en ISö? dans Ie bassin du la Suóne

par les snhis de Ia Commlssion liydrome'triquc de Lyoii.

Extraifs des i'rocïis-vcrbaux des séanccs, anne'c 18ö7.

Eevue agricole, industrie! Ie et littéraire. Yalencieniies 1858,

D>"e aimée. N". 12. ] Ü"'e année. jV^ 1 et 2. S\

Mémoires de la Sociétc (F Histoire naturelle de Paris. Paris

1823—1828. Tom. 1—IV. 4".

Aunales de la Société Linnéenne de Lyoii. Nouv. Série.

Lyon 1856—1857. Tom. III. et IV. roy.-8".

Inhoud, Tom. III:

j;. MULSANT et CL. REY. Constitution d'un nouveau genre detaehé du

genre Trogopïiloeus (familie des LJraebelytres).

—

_

„ ..

—

Descripiion d^me espèce nouvelle du genre

Pkgaderus (familie des Ilistcrides).

Descripiion d'un Colcoptère iiiedit eonstituant

un genre nouveau voisin du genre Pseudopsis (familie des Brachc-

lytres).

K. fliDLSANT. Uescription d'une espèce nouvelle du genre ChrijKoincla,

2. MüLSANT et €L. REY. iJcscription d'une espiice nouvelle de Coléop-

tcre de Ta tribu des Latigènes.

E. MOLSANT. Kotes rclatlves u quelqucs inseetes Colcoptères de la tribu

des rcctinipL'des.

E. jrcLöANT et GuiLLEBEAU. Dcsciiptiou dc quelqucs Klatérides nouveaux

OU peu uonnus.

E. MüLSAM- et V. MAYET. Notcs pouf servirc a l'liistoire de l'Amphi-

mallufi viarqinaius.

E. MULSANT et GUILLEBEAU. Dcscriptiou d'une espèce nouvelle do Co-

liioptère de ia tribu des Lougicorues.

E. MULBANT ct tiouAUT. Ücscviptioii d'uue cspècc nouvelle de Coleop-

tère du genre Orcbcsia.



CXVII

li. MULSA.NT et CL. liEv. üescriptiou d'unc nouvelle cspcee de Coleun-
teie du geure Bostridius.

— Notes pour servir a Ihistuire de VAmatluu, de-
coraius.

E. MULSANT et CL. RET. Dcscriptions de quekiues Hcmipières-Héterup-
terts iiouveaux ou peu cunnns.

E. et V. iiuLSANT. Description de la larve de VElenopho, us collaris, Cu-
leoptère de la Iribu des Latigènes.

ü. MULSANT. Addiiions et reciificalioDS au tableau des Coceinellidcs pu-
blic' en 1853.

' Description d'nne nouvelle cspèce de Longicorne, consti-
luant un nouveau genre dans cette iribu de Coleopicres.

1-. I-ERKOUD et E. MULSA.NT. Descripiion de deux nouvelles espèces de
Culuopicres eonstiiuant un genre nouveau dans la familie des Ulomiens.

E. MCLSANT. Additions et observations rélatives U la monograpliie des
Palpicornes

Notice sur j. t. douiïlter.
J. BoonciEK et E. MULSAKï. Descriptiou des deux nouvelles espÈeea
Q Oiseaux-Mouches.

E. MULSAST et GUiLLEBEAD. Description de ]a lurve du LuJius ferm-
gineus,

E. MDLSANT. Uistoiro des Coléoptèies do France.
P. MiLLiÈKE. Histoire des .Metamorpho.es de i'Acidalia asieslaria.

Tom. IV:

A. ooKDAN. Nouveau Miitnoire sur lu question rélative aux AemdoM
trdicoldes et speltae/ormis.

K. PEKiMs. Nouvelles cxcursions daus les Grandes Landes.
r. MiLLiÈRE. Crcalion d'un genre nouTeau, Ai-terona, et histoire dc.^

losectes, qui Ie composent.
K. MULSAKT. NoticC SUr ÏH. DDGAS.

Histoire des Coléopières de France.
WDtSANT et GOiLLEEEAü. Descriptiün d'unc espicc nouvelle du genre

Orchesm de la Tribu des Cole'optères Carbipalpes.
G. LEVRAT. Description de trois Cole'optères nouveaux.

Eecneil de Mémoires de Me'decine, de Chirurgie et de Pliar-

raacie militaires. Publie' par ordre du Ministre de la

Guerre. 2^ Se'rie. Paris 1858. Tom. XXII. 8°.

Inhoud:

LAKKEY. Kapport sur l'ctat sanitaire du camp de Clialons.
CABROL et lAMisiER. Eaux thermo-miucralcs chlururccs sodiqucs de
Bourboone-lcs-Bains (Uaute-Marne).

QUESNOY. Noiice mcdico-cliiriir-icalc svir rarniiic d'üricnt.
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sALiJ::uoN. (^oiviptc rciiiln lies mn|iiit!itinns jiriniitives et ilcs iinipiilntiiins

const'cutives ti-iiireuy ii i'liópiial luilitaiic ilc ])oliim-lJ!i;;tcini ((Joiistüii-

tirioplc). l"-' partic.

couLiKU. Memoiru stir les proprietcs liygiJnifiucs des étofies qiii scr-

vent ïi confcctionner les vêtements niilitaires.— — Noio sur un caiaetère raicroscopiquc coniïtant des tachcs de

sang.

Noto sur itne etnvc U courant d'air.

Bulletin liistorique ile la Société des Antiquaircs ile lu

Moriuie. Saint-Oraer 1858. Livr. 2(). 8°.

Bulletin de la Suciété des Antiquaires de Picardie. Aniiens

185S. Atméu 1858. N". 2. 8°.

Recueil de F Académie de Législation de Toulouse 1858.

Toulouse 1858. Tom. VII. 1. 8°.

Description des es25cces bovine, ovine et porcine de la

France, par MM. les Inspecteurs généraux de 1' Agricul-

ture, publiée par urdre de S. Exc. Ie Ministre de l'Agri-

culture etc. Paris 1857. Tom. I. (Espèce boviue. Livr.

1. 4".

Inhoud

:

LEFOüu. Race flamande.

A. DE LOXGriiiaEii. Notices sur cent deniers de Pépin, Car-

loman et de Charleniagne trouvés pres d' ImpUy en Ni-

vernais. Paris 1858. 8°.

üe.rniers conseils. Testament politique du premier Slinistro

de FEmpereur leopold' I" offert a la Société de la Morale

Clirétienne par Ic Marquis de i.auocuefoucauld-lian-

coüRT. Paris 1858. 8°.

GROOT-BllITTANJE.

Pliilüsopliical Transactions of the Eoyal Society of London.

Londen 1S5S. Vol. CXLVII. Ö. 4°.

Iiilioud :

G. E. AiRY. Account of llic Construciion ut t!ic New National Standard

oi" Lcii'^th, and ol ita principal Copics.



— CXIX —
i. CAYLET. Mcmoir on the Itcsnlianl of a System of two Kqnalions.

Oii the Symmetrie Functions of tltc Koots of certnin Sys-

tema of two Equatioiis.

Memoir on the Conditions for the Existencc of given Sys-

tems of Equaliïies among the Roots of an Equation,

Tables of the Stuimian Functions for Eqnalions of the

Second, Third, Fourth, and Fifth Degrees.

c. GREviLLE WILLIAMS. On some of the Products of the Destnictive

Distillation of Boghead Coal.

G. DOOLE. On the Coniparison of Transcendenis, wilh certain applica-

tions to the Theory of Definiie Integrals.

w. noPKiNS. Experimental Researches on the Conductive Powers of

varions Substances, with the application of the Results to the Fro-

blera of Terreslrial Temperaiure.

E. iioDGKiNSON. Experimental Researches on the Strength of Pillers of

Cast Iron, from various Parts of the Kingdom.

Proceedings of the Eoyal Society of Londen. Vol. IX. N".

30 and 31. 8°.

Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Man-

chester. Londen 1788—1803. Vol. U. IV.—V. 2<l Series.

Londen 1842, 1856-1857. Vol. VI. XIIL XIV. 8".

De Vol. II. IV. en V. der eerste Serie en Vol. VI der 2iie Serie zijn

ter aanvulling van ontbrekende deelen gezonden.

Inhoud van 2^ Series Tol. XIII:

it. A. SMiTiL Memoir of johs daltos, nnd Hislory of the Atoinic The-
ory up to hls time.

Vol. XIV :

w. STüKGEON. On LiglUning and Lightninjr Condnctors

On some Pecuiiiuities of ilie Thunderbtorm which oc-

cnrred in this neighbourhood on Tucsday, ilic lOih of July last.

w. FAiRiïAiRN. On ihe Coraparative Value of various kinds of Stonc,

as Exhibited by their Powers of Resisting Compression.

j. p. JODLE. On ihe Fusion of Metals by Voltaic Electriciiy.

— A Short Account of ihc Life and Writings of the late

Mr. TV. STDRGEON.

p. CRACE CALVERT. On the Solubiiity of Sulphate of Baryta in Acid
Solutions.

E. w. EiNNET. Additional Observations on the Fermian Beds of the

North-wesc of Enp;land.

F. CRACE CALVERT and R. JOHNSON. The Chemical Chanpes wbich Pig

Iron undcrKOt'S during ils converüion into Wrought Iron.



— cxx

T. r. KiiiKJiAS. On the 7-porriiinns of X.

il. iiAi-Fortn .ToNLH.IÏenmiks on the Occiiltnlion of Jupttcr nnil his Sa

lellitcs liy ihc Mcion, .Tnniiary 2"'1, ISfiT.

A. FiïvKiJ, Sonic roculiarilics of the \'il:il Statistlcs of the Sor;ii-Iy ol

Fricntls.

r.. sciiUNCK. On il;e Formation of In(lip:o-liluc. Part II.

On the Occurence of IniÜLro-blue in Uriue.

The AÜaiilis : a llegistor of Literature and Sticnro, roii-

clucted by Merabers of the C^atholic Univcrsity of Irc-

land. Loiidon 1858. Yol. I. 3. 8".

Inhoud:

<J. o'hagan. -ioan op ap.c.

Til. AKNOLD. The Genius of alcihiades.

H. iiEKNEssY. Oii a Unifoin) System of Weights, Measures, and Coius
for all Nation'!.

J. II. NEWMAN (>n tlic Formula. ftta fjat; toü öeoO ).óyoy afyapy.Mixivn.

E. CDiuiy. „The Sicl<-bod of Cuchulainn, and ihc only .Tcalonsy of

Eimer." Quoted from tlie Yelluu- Rook of Slane in LeaMiar na

h-Uidhre.

w. G.' pEssv. On an Jneqiiality of long pcriod in tlie motioiis of ihc

Planets Jupiter. Satiirn, and Uraniis

H. iiEXNESsr. On the Distribuiions of Ilcat over Islands, and especiallv

over the Brilish Isles. Part. I.

w. K. SDLUVAN. On the presence of Ammonia and Nitric Acid in tlie

Sap of Plants.

V- On Ihe influencc whicii the iudividual constitution of

Plants exerts upon the Secd.

R. D. i.TONS. Observations on the Motions and .Sounds of the Iluman

Heavt during liic, as witnessed in the case of M. groux.
Tii. HAYüEN. On the Fuiiction of Siimmering's Yellow Spot in produ-

cing unity of visual perception in binocular vision.

w. H. MlLLER. On the construction of the New Imjjerial

Standard pounds ; ou the comparison of the new Stan-

dards with the Kilogramme des Archives; and on the

construction of secoudary Standard pounds, a ten-pounds

weiglit, a kilogramme, and a series of troy ouiice weights.

Londen 1S57. 4°.

ti. B. AiiiY. Account of the coustruction of the New Nati-

onal Standard of Length, and of ils principal Copies.

Londeu 1858. l".
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j. DALTON. A iiew Systnm of Clieinical Philosophy. London

181.2, 1810— 1827. Vol. I. II. 1. 8". (Vol. I. part.

1, 2'i. ecl.).

Meteorological observations and Essays. 2 cd. Man-

chester 1834. 8°.

ïH. HORSWELD aüd I'. MOOUE. A Catalogue of the Birds in

the Museum of the lion. East. India Company. London

1856—58. Vol. II. 8\

~ — A Catalogue of the Lepidop-

terous Insects in the Museum of the Hon. East.-India

. Company. Lond. 1857. Vol. I. S°.

AMERIKA.

X. ii. MANZiNi, Histoire de rinoculation préservative de la

tièvre jaune pratiquée par ordre du Gouvernement Es-

pagnol a 1' Hupital militaire de la Havana. Paris etc.

1858. 8°.

Track Survey of the River Parana. Surveyed bij Commander

THS. J. PAGE. Sheet N°. 3— 7.

DUITSCHLAND.

Denkschriften der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften

{Mathemaiiscli-naturwissensehaftliche Classe). Wien 1858.

Bd. XIV. 4°.

Inhoud

:

tJNGER. Ueber fossile Fflanzen des Süsswassei'-Kalkes und Quarzes.

Beitrage zur naheren Kenntniss des Leithakalkes. namentlich

der vegetabilischen Einschlüsse und der Bildungsgeseliicbte derselben.

HYRTL. Ueber den Amphibienkreislauf von Amplüpnou.^ und Èlonopterus.

c. VON ETTiNGsHAüSEN. Ueber die Nervatiou der Bombaceen.
üiESiNO. Vierzehn Arten von Bdellideen.

HEGER. Ueber die Auflösung eines 8ystcmes von melirercn anbestimm-

len GleiclmngeD.

VON PEUGEK. Studiën über die deutschen Xameu der in Deutschland

heimischen Pflanzeu.

SCHMIDT. Deiiciae herpetologicoe musei zoologici Cracoviengis.

BOEKOEBCH. DER KON. AKAD. V. WETENSCH. ifi



Sitzuiigshcriflift"' tbr Kaiserl, Akademie der Wissenschaften.

(Mathematisch-nataricissenschafiliche Classe). AVien 1857

—

185S.Bd. XXIV. 3. lid. XXV—XXVII. 1. Bd. XXVil—
XXX. 1—3. 8°.

Inhoud, Ed. XXIV, Heft 3:

UNOEK. Botanische Streifzüpe auf clem Gehiete der Caltargeschichtc.

(II. Die Pflanze als Erregungs- und Betaubungsmittel).

srMONY. ücber die Alluvialgebilde des Etsclithaics.

M. r>E viNTsCHGAU. OsscrvaKioiii chimiche sulle leazioni per Ie quaii la

crisiallina si dovrebbe distin^uere dall' albuniina.

c. TON ETTiNGSHAUSEN. Dïc Blatiskclete der Apetalen, eine Vorarbelt

znr Interpretation der fossilen Pflanzenreste.

cziiUMAK. Ueber secundare Zuckung vora ibeilweisc gercizteii Mus-
kcl aus.

ROKiTANSKY. ücber Bindegewebs-Wucheruiig im Nervensysteme.

p. voN HAUER. E in Bcitrag zur Kenntniss der Fauna der Raibler

Schichten.

Tabellarische Uebersicht der Wiiterung in Oesierreich im Monate Marz
nnd April 1857.

Bd. XXV:

czERMAK. Beitrage zin* Kenntniss der Beihilfc der Nerven zur Spei-

chelsecretion.

BRÜciCE. Ueber Gravitation und Erhaltung der Kraft.

SPiTZER. Integration der Differeatialgleichung (a^ 4- b^x) >j" -\- . . .

KNOCHENHAUEU. Bcobachtungen über zwei sich gleichzeitig entladende

Bfltterien.

o. SCHMIDT. Ergebnisse der Untersuehung der bei Krakau vorkommcn-

den Turbellarien.

HKLLER. Beitrilge ziir Kenntniss der Siphonostomen.

_.___ . Merkwürdiger Fall vorderer Verwachsung an Diplozonn pa-

radoxum.

K. "VOS HADER. Ueber das chemische Aequivalent der Metalle Cail-

mium und Mangan.

ücber die Zusammensetzung des schwefelsauren Cad-

miumoxydes.

üebev die Zusammensetzuug des Kalium- Tellurbro-

midcs nnd das Aequivalent des Tellurs.

ZANTKDESCHi. Dclle dottrinc del terzo suono, ossia della coincidenza

delle vibrazioni sonore, con im cenno sulla analogia, che presentano

Ie vibrazioni luminose dcllo spettro solare. Memoria I.— Della corrispondenza, che mostrano fra loro i corpi so-

nori nella risonan/-a di piïi suoni in uno. Memoria II.
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ZANTËDKSCHr. DcUa unita di misura dei suoni musicali, dei loro limili,

della durala delle vibrazioni sul nervo acustico deir uomo, e delP iü-

luilzamento del tono fondamentale avvemiio nei diaspasoD di accinjo,

in virtu di un moviracnto spontaneo molecolare. Memoria III.

ENGEL, Ueber Thierknospen und Zeilen.

iiucHNüR. Ueber den Kohlenstoff- und Silicumgehalt des Roheisens.

iiYRTL. Das arterielle Gefassystem der Rochen.
FitiTSCH. Untersuchungen über das Gesetz des Einflusses der Lufttem-

peratur auf die Zeiten bestimmter Entwickelungsphasen der Pflanzen,

mit Berücksiebtigung der Insolation und JFeuchtigkeit.

LiTTUow. Physiscbe Zusammenkunft der Planeten Aniphitrite nnd Mel-
pomeiie jm November 1857.

F. voN HAöER. Ein gcologiscber Durcbscbnitt der Alpen von Passau
bis Duino.

BTUK. Ueber den Einfluss des Bodens uuf die Vertlieilung der Pflanzen.

cztiKMAK und pioTKOWSKi. Uebet die Dauer und die Anzahi der Ven-
trikel-Contractionen des ausgeschnittenen Kanincbenherzens.

uxGEi!. Beiirage zur Physiologie der Pflanzen.

HrRTL. Ueber die Plica nervï laryngei.

KREiL. l'eber zwei Reihen meteorologischer Beobachtungen ïu den afri-

kanischen Missions-Stationen Chartum und Gondokorb.

SCHAEFER. Ueber eine Vergifiung mit Miiisgrün, nebst einc Reihe che-

mischer Untersuchungen, die Resorption und Ausscheiduug von Arsenic-

und Antimonial-Praparaten betreffend.

GAUSTEü. Untersuchungen über die Balgdrüsen der Zungenwurzel.

c. VON ETTiNGSHAUSEN und DEBEY. Dic urweltüchen Tballophyten des

Kreidegebirges von Aachen und Maestricbt.

REiCHARUT. Ucbcr dic Gefassbündcl-Vertheilung im Stamuic und Sti-

pes der Farne.

GUAiLiCH und iiANDL. Note über den Zusammenhang zwischen der

Aenderung der Dichten und der Brechungs-Exponenten in Gemengeu
von Flüssigkeiten.

KRABBE. Ueber ein Trichosom in der Leber von Triton criatatvs.

VON FARKAs-vuKOTiNovic. Das Llka- und Krbava-Thal in Militar-

Croatien.

KE8SS. Mineralogische Noiizen aus Böhraen.

Ueber silurische Scbalsteine und das Eisenerzlager von Auval
bei Prag.

BKÜCKE. Ueber den Bau der Muskelfasern.

KUPFFER und LUDWiG. Dic Beziebung der Nervi vagi und splanchnici

zur Darmbewegung.
LüDwiG und spiEss. Vergleichung der Warme des Unterkiefer-Drüsen-

speichels und des gleichseitigen Carotidenblutes.

BEKEDiKT. Uebcf die Abhangigkeit des elektrischen Leitungswiderstan-

des von der Grosse und Dauev des Stromes.

TabellarischeUebersieht derWitterung in Oesterreich im Monate Mai 1857.

ie*
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Bd. .WVl:

BTKiCKCR. Unter.suclinngcn übcr die 1'apiilcn in (kr Mmulli(>l(lc ilirr

Froschlarven.

opi'EL. Weitere NAolnveisc der Kossener Sfliiclitcii in Schwnbeu uinl

in Luxemburg.

ROLLE. Uebcr einigc un der Gienze vuq Keuper uiid Lias in Scbwu-

hen anfiretende Versteinevun<:;cri.

PETzvAi,. Bericht über dioptrische Untcrsuclmngcn. (Fortsetzung).

LORENZ. Verglcicheude ürographisch-hydrograplnsclie Untersuchungdcr

Versumpl"unp;en in üen oberen Flusüthalern der Snizach, der Knus
und der Mur, oder im Pinzgaii, Pongau und Lungau.

OELTZEN. akgelander's Zonen-Bcobacluungen voin. 1.'>. bis 31. Grade
südliüher ])ec]ination in mittleren Positionen für 1850.0. (Erste Ab-
theilang von Uli bis 4b.)

roHL. l^eber der Gebrauch des Thenno-Hypsouieiery zu clieiiii^cbuii

und physicalisclien Uutersucbungen.

Wi;uL. Anatomische Beobachtungen über Trematodcu.

DiTSciiEiNER. Ucber die graphische Kreis-Methode.

HELLER. Beitrage zur osterreichiöchen Grotien-Faunii.

8ACHS. Ueber eine Metliode, ilie Quantiiaten der vegetabiüschen Ki^'en-

warme zu bestiminen.

Ueber die gesctzniassige Ötelluug der Nebenwurztln der erwten

und zweiten Ordnung bei verscliiedenen Dicotyledonen-Gaiiungeu.

BÖiiM. Ueber Pendel met Quecksilber-Couipensation.

i/VKTL. Anatomische Untersuchuug des Clarotes Jleifjlöti.

KNER. Ichthyologische Bcitrüge.

SPiTZEK. Integration verschiedener Unearer Differeniial^leiohungcn.

Bemerkungen übcr die Integration linearer Difterentialgleichun-

gen mit Coefticienten, die bczüglich der nnabhaiigig Variabicn vou

der ersten Potenz sind.

Tabellarische Uebersiclit der Witterung in Oesterrcich iui Monate

Juni 1857.

B<1. XXVir. Heft. 1:

GRAiLicii und VON LANG, Untersnchungen über die physicalisclien Ver-

haltnis-'c krystalUsirter Körper.

czERMAK. Ueber das Accommodationsphosphen.

OELTZEN'. arcelander's Zonen-BeobachtuDgen. (Fortsetzung). {Zweite

Abtlieilung von 5ti bis 7li).

itEDSS. Zur Kenntniss fossiler Krabben.

UNGKR. Kiniges Über das AVachsthura des Stammes und die Bildung

der Bastzellen.

VON ETTiNGSHAUSHN und DLTïcv. Dic vorwcltlichcn A crobrven dcsKrei-

degebirgcs von Aachen und Macstricht.

vuN LANG, iiandl und r.it'RMA>'N. Krystallographischo Untcrsiichungen.
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LAXGtiK,. Ucbcr inuonj^nicnte Chaniier-üelenke.

voN UAüAiG.vRTNF.K. VoD dcn all|,^enieinen Kiiieiisciiafteii der Kraftc in

der unur^anisühen Naiur und ihrer Bedeutung in der Naiurlehre.

Tabellarische Ucbersicht der Wilteracg in Ocbterrcich im Mouate Juli

1S57.

B(l. XXVlIl

:

KCDËLEA. Ueber Herrn Dr. brÜckc's Lautsystem.

DKÜCKE. Nacbsclirift zu Prof. kcdelka's Aljhandlun*;, betitelt: „ l'cber

Herrn Dr. jiKücKK's Lautsystem," neb>t einigen Beobaclitungen über

die Spraclie bei Mangel des Ganmensegels.

lUTSciiEiNER. Ueber die grapliisclie Parabel-RIeihode.

UKGER. Beitrage zur Phy&iologie der Pflanzen.

uiTScHEiNER. Ueber die graphische Hyperbel-Methode.

HELLER. Ueber neue fossÜe Stellenden.

scuKüTTER. Bericht über den gegemvartigen Standpunkt der Erzcu-

gUDg und Vcrarbeitang des Aluminiuras in Frankreich.

Aus Dr. K- scherzek's Mittheilungen über einige, wahrend des Aufent-

haltes der Fregatte Novara in Funchal (Madeira) und lïio de Jaiieiro

gewonnene Resultate.

KESLHUBER. Ucber das AYetterleuchten.

zippE. Die Kupfererz-Lagersiütten im Uothliegenden BÖhmens.
i^iTSCHEiNER. Ueber die Zonenflachen.

KOLENATi. Zwei für üesterreich neue Arten von Fledermaasen.

TETZVAL. Ueber Herrn spitzer's Abhandlung; Die Integration mehrc-

rer Differeniial-Gleichungen betreffend, und die darin erhobenen Pri-

orilats-Ansprüche.

DiEsisG. Zwei Worte über Diporpa und Diplozoon.

GKAiLicH. Der Eömerit, ein neues Mineral aus dem Rammelsberge,

nebst Bemerkungen über die Blelgliitte.

vos FERGER. Marginaliën zur Geschietite der polygraphischen Erfindungen.

BODE. Ueber die Erdbeben im December 1857, dann im Janner und
Fefaruar 1S6S.

ZANTEDESC11I. Della lungbezza delle onde aeree, della loro velocitk

nelle canne a bocca, e dell' influenza che esercitano i varü elementi

sulla loro tonalita. Memoria VII.

Studio critico-sperimentale del metodo comunemente se-

guito dai fisici nella determinazione dei nodi e ventri delle colonne

aeree vibranii entro canne a bocca. Memoria VIII.

jiOLis, Versuch eincr Monographie der Filarien.

FRAKKL. Bericht über die Krwerbung von sieben Racenscbadein, wah-

rend eitier Reise im Oriënt.

c. VON ETTiNGSHAUSES. Beitragc zur Kenntnis3 der fo^silen Flora von

Sotzka in Unter-Sieiermark.

iiKÜCKE- Ueber die reducirenden Eigenschaücn dis Harns gcsundcr

Meuschen.

OZERMAK. Ueber reine und uasalirle Vocale.
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Kocni.icuiiK. Mittheilungen aus dem chemisclien Laboinioiium zu Praj;.

i'ErzvAL. Bericht über eine Abhandlung des Dr. a. mülliïr, Prof. der

Mattiemaiik in Züiich.

si'iTZEiï. Neiie hitegratiotis-Methode für Differenzen-Gleichungen, deren

Coëfficiënten ganze algebraïsche Functioncn der unabhangigen Ver-

ïinderlichen sind.

\VEUL. Uehcr ein in den Magen des Eindes vorkommendes Epiphjt.

HEiiGER. lïeitrUge zur Nalurgeschichte der Insecten

KEUss. Ueber die geognosiischen Verlüiltnisse des lïakonitzer Becken^

in Bühmen.
TETZVAL. Ueber die Schwingungen gespannier Öaiten.

czERMAK. Einige Beobachtungen über die 8piache bei vollsrandigcr

Verwachsung des Gauniensegels mit der hinieru Schlundwand.

OELTZEN. argelander's Zonen-Bcobachtungen. Furtsetzung. (Viertc

Abtheiiung von 121» bis 15li)-

iiAiDiNGER. Erhebungen über das Eidbcben vom 15. Jünner 1858, vuu

Dr. j. acHMiDT.
—

—

Der Datoliib von Baveno.

KOLENATI. Zwei neue österreichiscbe Poduriden.

Zwei neue östeneichische Pliilopieiiden.

-

—

Eine neue Öslerreichibcbe Flederniaus.

VON BAUMGAKTNER. Eiu Full ungleiclizcitigcr Wiederkehr des Sehvcr-

mögens für verschiedene Farben.

HYUTL. Notiz über das Cavum praeperitoneale retzii in der vorderen

Bauchwand des Menschen.

. Zwei Varianten des Musadus sterno-clavïcularis.

VON TsciiöDi. Beobachtungen über Irrlichter.

GRAiLiCH und wEiss. Ueber das Singen der Flammen.

HALLER. Ueber den periodischen Gang der Krankheiten und ihren Zu-

sammcnhang mit den atmospharïschen Veranderungeu.

FRiESACH. Geographische und magnetische Beobachtungen in Nord-

und Süd-Amerika, angesfellt in den Jahren 1856 und 1857.

KOLENATi. Die Gaumenfalten und Nebenzungen der Chiropteren.

BRÜCKE. Ueber das Vorkommen vonZuckerim Urin gesunder Menschen.

LEiTGEi!. Die Haftwurzeln des Epheu.

FiTziNGER. Ueber die Racen des zahmen oder Hausschweines.

HOEHM. UnteiBUchungeu über das aimosphariscbe Ozon.

scHABDS. Krystallologische Untersuchungen.

LÖwY. Ueber die Bahn der Eugenia.

OELTZEN. argelander's Zonen-Bcobafhtungen. Fortsctzung. [Fünfte

Abtheiiung von IGii bis 18li).

HAiDiKGER. Aus eiiicm Schreiben des Herrn Super-Intendenten desNa-

tional-Ob^crvaloriuras zu Washington, Lieutenani m. f. maubv an

Uerrn Dr. schehzek.

THESTEL. Die geograplüïchc Vcrbreitung der Ge^7itte^ in Mitiel-Europa
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im Jahre 1856, so wie übei die gegcnseitigc Bczieliung zwi.-clicii dem
Aiiitreten der Gewitter, der ïemperatur, der Wiiidiicliiuiig und dom
Barometerstande.

CZERMAK. Phjsiologiscbe Untersuchungen mit gakcia's KehHiopfspicgel.
WESELSKT und BADEK. Analyse der Miiieralquelie des König Ferdinand
Eisenbades im Weidritithale bei Presburg.

Bd. XXX, IIoR 1 :

ROLLE. Ueber die geologisctie Stellung der Sotzka-Schichlen in Stcier-

mark.

LEXHossÉK. Beitriige zur Erönerung der histologischen Verhaltnissc
des centralen Ncrvensysteras.

ROLLETT. Untersuchungen über die Struclur des Bindegewebes.
HERziG. Spindelfórmige Elemente qaergesireifter Muskeln.
KNER. Beitrage zur Familie der Cbaraciiien.

Heft 2:

HLASiwETz. Ueber Buchentheer-Kreosot und die Destillationsprodncte

des Guajakharzes.

NACHnADK. Ueber die Snlfophloretinsurae.

GILM. Ueber das Verballen des Amylalkohols nnter jenen Bedingnngen
nnter welchen der Aethylalkohols Knallsaure liefert.

Versuch, ein Sabstitutionsproduct des Jodstrickstoffes zu erzengen.
MOLIN. Prospectus lielminthum, quae in prodromo faunae helmintholo-
gicae Venetiae continentur.

ROCHLEDER. Mittheiliingen aus dera chemischen Laboratorium der üni-
versitat zu Prag.

KOLLAR, Aus einem Schreiben des mit der kaiserlichen Fregatte No-
vara reisenden Zooiogen, j. zelebob.

Heft 3:

HAIDINGER. Drfi Briefe von der Expedition der Fregatte Novara von
Singapore erhalten.

GOTTLiEB. Analyse des Marienbrnnnens von Gabernegg in Süd-Stei-
ermark.

BIRSCH. Ueber die Sonnenfinsterniss am 18. Juli 1860.

WESELSKY. Beitrag zur Kenntniss der essigsanren Uranoxyd-Doppelsalze.
SAMDBERtiER und GÜMBEL. Das Alter der Tertiürgebilde in der oberen
Donau-Hochebenc am Nordrande der Ostalpen.

BADER. Beitrag zur nühercn Kenntniss der Ursache des Erhartens der
Mortel beim Altern.

FiTZiNOr.R. Ueber die Racen des zahmen oder Hausschweines (Fort-

setzung).

A.scHEÖTTER. Bericht über eine nacli England und Frankreich

unternommene wisse nschaftliche Reise. Wieii 1850. 8'.
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c. jEi.iNEK. Beitriigo zur Coiistructioii PC'lbslre^-istrlvL'iRlrr

metcorolügisehcr Apjiarate. (Wien 1850). S^

J. czjZEK. Geologische Kartc der Umgebungen von Krenis

und vom ilauhartsberg. Wien 1S53. Groot folio plano.

Met de Erlauterungen. Wien 1S53. 8\

Sitzungsbericlite der Kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften {P/dlosopIi.-hist Glosse). WienlS57. Bd. XXIIL
5. Bd. XXIV—XXVIL 1. 8%

Inhoud, Bd. XXllI, Heft 5:

DKTLEFSEN. Ucber zwei neii entdeckte römischc Urknn(Jcn atif Wnclis-

tafeb.

IJcber ein neues Fragment einer rümischcn Wacli^uikniulo

aus Siebenbürgen.

ARNETH. Studiën Übcr niiNVENOTO CliLLINI.

BTARK. Beilrage zur Kunde gerraanischer Peraonenuatncn.

Bd. XXIV:

MiKLOSiscii. Ueber die Bildung der Nomina im Altslovenischen.

WAASSEN. Beitrage zur Gesehicbte der juristischen Literatur des Mittel-

fllters, insbesondere der Decretisten-Literatur des XII. Jahrhunderts.

ASCHBACiT. TTeber rümische Kaiser-Inschrit'ten mit abslchtlichen aus

dem Alterthum lierrührenden Nameniilgungen.

STOEGMANN. Ucber die Briefe des andrea da eurgo, Gesandten Kö-

nig ferdinand's an den Cardinal und Bischof von Trient, bern-
HARD CLES.

KENNER. Die Roraa-Typen.

BEROMANK. Pflege der Numismatik in Oesterreich im XVIÏI. Jabr-

hundert.

PHILIPS. Die deutsche Köoigswahl bis zur geldenen BuIIe. I.

Bd. XXV:

BOLLER. Die Pronominalaffixe des ural-altaisclien Verbums.

PFizMAiER. Notizen aus der Gescbichtc der chinesichen Reiche vom
Jahre 52S-5IO v. Chr.

FODCiiEn DE CAREiL. Ucbcr den Nutzen einer Ausgabe der vollsiandi-

wen Werke von leirmz, in seiner Beziehung zur Geschichte Oestci--

reichs und der Griindung einer Gesellscbal't der \yissenschaften in

Wien. Mit Bcmerkungen des Hni. Kais. Ilathes nEncMANN.

cuBiEL. Bcitrüge zur Geschichte KÖnigs ladislaus des Nachgebornen.

80HRÖER. Beitrag zii einem "Wörterbuclie der deutschen Mundarten des

ungrischen Bcrglandes.
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czoEUNio. Uebet' die Üthnot^i-apliie Oesterreichs.

KAUAjAS. Zwei bisher uiibekunntü deutsche Sprach-ÜenkmaU aus lieiJ-

iiischer Zeit.

FKiFAMK. Lleber König wenzel von Bubmen als deutschen Licdür-

dicliier; — uod über die Unechtbeit dci- altbüliraisclieu Pi'scn nii-

losiiiii kriile Viiclava I.

aiÜLLEK. Der Verbalausdruck Jni arisch-scmitisclien Spruchkrcisu.

Bd. XXVI:

czOBKNiG. Ueber die Durchsiechnng der Landenge vörr Öue»:

puiLMPs. Die deutsche KÖnigswahl bis zur goldenen Bulle. II.

UËKGMANN. Llibsiz als Keichshofraih in Wien mid dessen liesoldunL;.

X'eber den kaiserlicben Reicbbliofratb, nebst dem Vcrzeicli-

nisse der lïeicbshofraibs-Priisidenten von 15^9—1806.

jaGKi!, Die i'ebde der Brüder vigilius und berxhard gradnlir gegca

Herzog êikgsidnd von Tirol.

wKiNiiOLD. Die Kiesen des germanischen Mytiiii?.

LAZAiri. Della raccolta numismaiica dclla Irap. lieg. Lïbreria di H.

Mareo.

VON sciiLECUTA-wsscHRD, Bericht über die vom September 1855 bis

Ende August 1657 zu Konstantlnopel erscliieiieueu orientalisclieii Wcrkc.

FEiFALiK. Uelicr das Bruchstück eines allhoebdcutseben Geiliebtes vüm
jlingsleii Gericbte (MuspilliJ.

"Rd. XXVII Heft 1 :

cuMiiL. Ömdien znr Geschichte des 13, Jalnlninderls.

BOCK. Historiscbe Ergcbnisse eines Brcbaulocrisclien Fundes in Croatien.

DETLKFSEN. l'eber ein griechïhches UrknndenIVagment ant' ciner Wacbe-
talel aus Öiebenbürgen.

Fontes rerum Austriacurum. OesterreichisclieGeK'liichts-Quei-

len. Zweite Abtheilung. Diplomataria et Acta. Wiqh 1 857

—

1858. Bd. XIV, XVII. S\

Inhoud, Bd. Xr\^

Urkunden zur alteren Handels- und Staatsgeschiclito der Kepublik Ve-

nedig, mit besonderer Beziebung auf Byzanz und die Levantc, vom
9. bis zum Ausgang des 15. Jabrhunderts, Herausgegeben von Dr.

G. L. FU. TAFEL Und Dr. G. M. THOMAS. Tbl. III. (l^Sfi—1299).

Bd. XVII:

Actenstücke zur Gescbichte fkasz üabloczy's und seiner Verbindun-

gen mit dem Auslande, aus den Papieren j. m. klement's, seines

Agenten in Preussen, England, Holland, und bei dem Dtrechtncr

Congresse. 1807— 1715. Nebst eïnem Nacbtrage zum ersten Bande
(1703— 1726). Herausgegeben von j. fiedler. Bd. II.

noEKGEscu. Di:n kos. akad. v. weiensch. 17
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Archiv für Ivuude üsterreichischer (Jeschiciils-yuullc]!, \\'m\

1857— 1858. Bd. XVIII. Hefi 2. Bd. XIX. S\

Tnlioiul, Bd. XVTIT. ITeft. 3 :

K. TANGL. Die Grafeu von Plarmbercï. III. Ahtlieilunj;.

w. F. A. BKiiRNAUiiR. Sullaii akmad's I. Üebtallun^s- umi Vcriiiit;.s-

Urkunde für gabeii;l uaïuóiu von somltü, Fürsten von Sieben-

bürgen, vom Jahre IC08.

Catalogus Codd. MSS. de rebus Foroiuliensihus ex Bibliotheek Piila-

tina ad D. Marci Venetiarum.

Bd. XIX:

K. oiïERLEiTNEK. Beïtra^c zur Geschichte des dreissip:jaluj^en Kvieges

mit besonderei- Berücksichtij^uiig des österreichiüchcii Finauz- uiid

Kriegswesens.

K. TANGL. Die Grafen vou Ileunburg. I. Abiheilung, von 1103—1249.

F. STOEGMANN. w. WATTENEACii's Annales Austriae im eiliten Bande
der PERTz'schen Monumenta in iliiem Vcriiültuiss zu deu fVüheren

Ausgabeu von I'EZ und radcii.

G. ZAPPKRT. Biicblein, dem Herzog albrecut VI voti OestciTeich zu-

gesandt voa seinem Capellau.

G. VON ANKERsaoFEN. UrkuDden-Kegesteu zur Geschichte Karntens,

von 1200— 1225.

A. VON MEiLLER. Auszüge aus bisher ungedrucklcu Necrologien dur

Benedictiner-Klüsier St. Peter in Salzburg und Adiiiont in Steler-

mark, dann der Propslei Kt. Andra an der Traisen in Üeslerreicli

unter der Enns.

Monumenta Habsburgica. Saninilung von Actenstücke imd

Briefen zur Geschichte des Hauses Habsburg in dem Zei-

traume von 11-73 bis 1576. Erste Abtheiluug. Wien

1858. 8°.

Inhoud ;

j. CHMEL. Actenslücke und Briefe zur Geschichte des llauses Habs-

burg im Zeitaher maximilian's I. Bd. III.

Notizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde üsterreichischer

Geschichtsquellen. Wien 1857. Jahrg. Vil. S°.

Almanach der Xaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Wien 1858. Jahrg. YIIl. kl. 8".
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TH. u. VON KAEAJAN. Pestrede bei der feierliclien Ueber-

nahme des elieraaligen Universitütsgebiiudes durcb die

Ivaiserl. Akademie der Wissenschaften gehalten am 29

October 1857. Wien 1857. 4°.

A. VON ETTINGSHAUSEN. Die Principien der heutigen Physik.

Wien 1857. 4°.

K. KREiL. Jahrbücher der k. k. Central-Anstalt für Mete-

orologie und Erdmagnetismus. Jahrg. 1853. Wien 1858.

Bd. V. 4,".

Ferdinandeum. 26^" Jahres-Bericht des Verwaltungs-Aus-

schusses über die Jahre 1853—1854. Innsbruck 1856. 8".

Zeitschrift des Ferdinandeunis für Tirol und Vorailberg. Her-

ausgegeben von dem Verwaltungs-Ausschusse desselben,

3te Folge. Innsbruck 1856. Heft 5. 8".

Inhoud

:

j. EAPr. Ueber Tirols Wiederkehr an Oesterreich in den Jahren 1813

und 1814.

FAcCHiNi. Flora von Südtirol. Mit einem Vorworte und Anmerkungen
von F. B. TON HAOSMANN.

Geognostische Karte Tirols aufgenommen und herausgege-

ben auf Kosten des geognost. montanist. Vereins von Ti-

rol und Yorarlberg 1851. 11 bladen groot folio.

Erlauterungen zur geognostischen Karte Tirols und Schluss-

berieht der administrativen Direction des geognostisch-

montanistischen Vereines für Tirol und Vorarlberg. Inns-

bruck 1858. 4'.

p. CASSEL. Ueber Thüringische Ortsnamen. (l^te Abhandlung).

Erfurt 1856. 8'.

p. LÖHER. Die Deutsche Politik König heinmch I. Mün-

chen 1857. 4'.

T. voN THiEESCH. Ueber Königliche Massnahmen für das

Gedeihen der Wissenschaften. München 1858. 4".
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j'. Vdx THiEiiscii. rdipi- cUis VCTliiiltniss der Akadcinii! y.iii-

Scluile. MiiiirliRii 1858. 4".

n. ir. THOMAS. Ueber neuaufgefuudene Dichtungeri franc;,

petrakca's. ]\lünclien 18.58. 4'.

C'. PHANTL. Ueber die geschichtliehen Voi'stuf'en der ucuercn

Reohtsphilosophie. ïlünehen 1858. 4°.

Gelehrte Anzeigen. Herausgegeben von Mitgliedern der K.

bayer. Akademie der Wi.'^senscliaflen. München 1858.

Bd". XLV. 4'.

Quellen uud Krörterungen /ur bayerischen und deutsclieii

Geschichte. München' 1857. Bd. II. Bd. III. Bd. V. 8°.

Annalen der Königliclien Sternwarte bei München. München

1858. 8%

.1. VON soi.DNER Und J. LA510NT. ^Meteorologischc Beobach-

tungen iiufgezeichnet au der KiJnigl. Sternwarte bei Mün-

chen in den Jahrcn 1825—1837. München 1S57. 8'.

Preisschriften gekrönt nnd herausgegeben von der fCirstlicli

Jablouonowski'schen Gesellschaft zu Leipzig. Leipzig

1858. N". "VI. 4".

Inliond

:

III. HiRScii. Doiizigs HandeLs- uud Geweibsposchiclite inner der Hen--

schitft des dcut5t_-hen Ordeiis.

p. H. HANSEN. Theorie der SounenGnsternisse und verwnnd-

teu Erschemungen. Leipzig 1858. 4°.

w. G. HANKEL. Elektrische Untersuohuugen. 3'6 Abhand-

lung: l'eber Elektricitatserregung zwischen Metallen und

erhitzten Salzen. Leipzig 1858. 4'.

Berichte über die A erhandlungen der köa. siichsischen Ge-

sellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Mathemat.— phys.

Classe. Leipzig 1857—1858. Bd. IX. 3 u. 3. Bd. X.

1. 8'.
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Inhoud, Bd. IX, Ilcfl 2 u. ;J

:

r. A. HANSEN. Ecliptische Tufeln fiir die Conjiinctionen fles Aïondes

niid der Sonne, nebst Ani;:abe einei* wesentlichcn Abkuvzuu;^ der Be-
rechnung einer Sonuenlinsteriiifis.

o. TH. FECHNER. Ucber den Gang der Muskelübung.

c. G. OAiiüS. Seltener Fall eines angebornen doppelten Wolfsrachens,

am Schadcl eines erwaclisenen Individuum.

A. w. voLKMANN. Ucber Irradiation.

w. HOFHEiSTER. Ucber das Steigen des Saftes der Pflanzew.

o. scHLÜMiLcii. Zur Theorie der höheren Dilferentialqnotienten.

w. G. HANKL;r.. Ueber Eicktricitatserregung zwisehen Metallen und er-

hitzten Salzen.

w. scHEiBNER. Ziir Tlieoiic der MACLAURiN'schen Summcnformel.

Bd. X, Heft 1 :

A. F. MÖBiDS. Ueber conju^^irte Kreise.

w. HOFMEisTER. ücbcr die zu Gallerte aufquellenden Zeilen der Aus-

senflüche von Samen und Perikarpien.

A. w. VOLKMANN. Ueber den Eintiuss der Uebung auf das Erkennen

raumlicher Distanzen.

c. Til. FECHNiiit. Beobachtungen, welehe zu beweisen scbeinen das durch

die Uebung der Gliedei- der einen Seite die der andern zugleich rait

geübt werden. Zusatz zur vorherj^ehcnden Abhandlung.

Berichte über die Verhandlungen der köii. siichsischen Ge-

sellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Pkylolog,— hist.

Classe. Leipzig 1856—185S. Bd. YIII. 3 u. 4. Bd.

IX, X. 1. 8°.

Inhoud, Bd. YIII, Heft 3 u. 4:

WACHSMUTH. Uebcv die Qiiellen der Geschichtsfalsohnng.

zARSCKE. Beitrage zur Erklilrung und zur Geschichte des Nibelun-

genlicds.

jAiiN. Darstellungen der ünterwelt auf römischen Sarcopbagen.

Kleine Beitrage znr Gesehichte der alten Literatnr.

hUnel. Nacbtriiïïliche Beraerkun^cn zu dcm Berichte übcr die Hand-

schrift in Udine mit der Lex Roraana.

Bd. IX:

iiÜNEi-. Ucliei- ein inedirtcs Gesetz des Kaiser jüstinus II,, sowie übcr

eine bammlung von Stellen der Julian'schen Epit. Novellarum.

imncKiiAus, Ueber eine Handschrift der Purushaparikshü.

FitiJMANNsnoRFFEu, Uebcr die Depescben der veneziani.schen Gcsand-

ten, nilt besnndcrcm Bczup; auf Deutschiand.
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FLiïisciiER. BeitrSge ziir WiodciiiersteUung der Verse in auummaha-
sin's .Tahrbüchcrn.

voN -wiETERsniiiM. Ucbcr den praklischen Werth der spccicllcn An-
gaben in der Geographie des claudiös PioLEMaüS, insbesondero übcr

Germanien.

DROTSEN. Ueber ein von dem Markgrafen albrecbt acbilles an seinen

Bruder den Markgrafcn friedricii, Cburfürsten von Brandenbnrp,
gerichtetes Gutachten, betreffend einen dem letztercn im J. 1468

gemachten Antrag, die Krone Bühmens anzunehmen.

jahn. Ueber eine auf einem Thongefass befindliche lateinische Inschrift.

Bd. X, Heft 1

:

H. c. VON DER GABELENTZ. Grammatik und WiiiU-rbucb der Kassia-

Spraehe.

Jahrbucli des kaiserl.-kön. geologischen Reichsenstalt.. Wien

1857. Jahrg. VIII. 3 u. 4. ioy.-8'.

Mittheilungen der Kaiserl.-Köii. geographischen Gesellscliaft.

Eedigirt von f. fötteele. Wien 1858. .lalirg. 1858.

N'. 1. roy.-S°.

Inhoud

:

A. VON ALT. Ein Auöflug in die Marmaroscher Karpathen.

p. siMONT und j. FEIL. Ueber das Leben und Wirken des Geographen
o. M. VISCHER.

j. M. GOGGENBERGEK. Das Wassergebiet des Wienflusses.

A. STEINHAÜ8ER. Beilrage zur Geschichte der Entwikkelung der Ni-

veaukarten, sowohl See- als Landkarten.

TH. KOTSCHY. Umrissc aus den Uferolandern des weissen Nil.

c. SCHERZEB. Ein Eesuch der beiden Insein St. Paul und Arasterdam
in indischen Ocean.

Zeitschrift des deutscli-östeïreichischen Telegraphen-Vereins.

Berlin 1858. Jahrg. V. 6 u. 7. 4'.

Novorum Actorum Acad. Cesareae Leopoldino-Carolinae na-

turae euriosorinn. Vratisl. et. Bonn. 1857. Vol. XXVI.
Pars I. 4'.

Inhoud

:

o. G. CAROS. Ueber altgriechisclie Schadel aus Gribevn der verschnun-
denen alten Stadt Cumii in Unter-Italien.

H. A. BERNSTEiN. Bcitröge zur nüheren Kenntniss der Gattung CoHoca-
Ita Gr. {C>/i>se[us esaileïifits et nidfjïais.)
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3IA5Ax VOS WIED. Ueber die Selbslstiiiidigkeit dei- Species des Ursus
ferox DESM., mit anatomischen Bemeiiiuugen voii c. mateu.

G. JAGER. Osteologische Bemerknngen.
H. ITZIGSOHN. Pliysiologische Studiën.
J. MiLiiE. Chamacceros ferllUs wilde. Novum Genus e familia Anllio-

cerothearum.

1-. conN. Ein interessanter Blitzschlag.

E p. CLOCKER. Ueber den salphatisclien Kisensinler vod übei-gruiid
bei Zuckmantel.

K. o. sTEszEi,. Ueber Farn-Wurzeln ans dem Uothen-Liegendeu.
H. PiEDLER. Die fossilen Früchte der Steinkuhlen-Forraatron.
M. A. F. PEESTti.. Uie miniere Windrichtuiig an der Nordwestküste

üeutschiands für jeden Tag im Jahre aus 1'J Jahre umfassenden
Beobachtungen in Emden, so wie auch für Hamburg berechnet, und
numerisch und graphisch dargestcUt.

F. COHN und M. wiCHDHA. Ueber Stephanosphera pluvialis. Nachtrag.

Berichte über die Verhandlungen der Gesellschaft fiir Be-
förderung der Naturwisscnschaften zu Freiburg i. B. Frei-

burg i. B. 1858. N°. 28, 29. S".

Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Eheiii-

lande. Bonn. 1858. Jahrg. XIII. 2. 8°.

BEAUN. Achilles auf Skyros, oder die antike Bronzestatue
von Lüttingen. Bonn 1858. 8°.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle.
Halle 1858. Bd. IV. 2—4. 4'.

Inhoud, Heft 2 u. 3

:

A. BAENTSOH. Ueber die Melaphyre des .siidlichen und östlichen Harzes.
K. LEDCKART. Die Foitpflanzung und Entwickelung der Pupiparen.
c. GEGENBADR. Anatomische üntersnchung eines Limulns, mit béson-

derer Beiücksichtigung der Gewebe.

Heft. 4:

n. VOLKMANN. Bemerkungen über einige vom Krebs zu trennendc Ge-
schwülste.

M. SCHDI-TZE. Zur Kcnntniss der electrischen Organc der Fiselie. Iste

Abtheilung.

Verhandlungen der physicalisch-medicinischeii Gesellschaft
in Wiirzbnrg. Wiirzburg 1S58. Bd. IX. 1. 8".



hihuuil

:

09ANN. Ueber Elektrulyse

SCHENK. Algologisclic Mitthüiluiigeii.

HASSENKAMP. Notiz übei" lias Vorkommen von Au^it umi Ilnnjlilcndc

in der KhÜii.

liÜLMKiiK und PELiKAN. riiysiologisch-toxikolotïisclie Unteisucliun^cii

über die VVirkuug des iilkoliolischen Extractes der Trtngliiiiiii. vetiü-

riifera.

osANN. Ueber Capillarilut.

Ueber den spbüroidalen Zustand der Flüssinkeiten niid iiher «lic

Müglichkeiten eines vierien Ag;gregatzustandes dur Kürper.

WAGNER. Ueber Antimon/.innober.

PELIKAN und KÖLLiKER. Uiitcrsucbungen über die Kinwirkun^ eïni-^ir

Gifte auf die Leistunjisfahigkeit der Muskebi.

MAYER. Krummgebeilter Füialbruch des linken Übcrschenkels durcli

schiefwinkeüge Osteotomie behandelt, mit nachgefolgiem Tode duvcli

Pyamie.

BAMBERGËR. Ucbcr (üe Perfi)raiion des wurmförmigen Anhangs.

BECKMAKN. Kleine Beitrage zur Experimental-Patliologie

VON TRÜLTscii. Zwei Fillle von lÖdtlich verlanfentler Otorrhoo mit

Sections-Bcricht.

KiTTEL. Meteorologische lïeobachtungen in Aschaffeiiburg.

Jahresbericlit der Wetterauer Gesellschaft für die gesammtc

jSTaturkunde zu Ilanau über die Gesellschaftsjahre von

August 1855 bis dahiu 1S57. Hauau 1858. S".

Inhoud

:

c. jaGER. Systematische TJebersicht der in der Wetterau vorkommcndcn
Vogel,

Naturhistorische Abhandluiigen aus dem Gebiete der Wet-

-terau. Eine Eestgabe der Wetterauer Gesellsch. f. die

gesammte Naturkuude zu Haiiau, bei ilirer 50jabrigeu

Jubelfeier am 11 August 1858. Ilanau 1858. 8".

InJiüud :

R. LUDwiG. Geognosie und Geogenie der Weiterau.

c. JaGER. Die Fischc der Wctierau.

G. FH. ROSS. Uebersicht der Gefasscryptogamen, Laub- und Lebenauose
der Wetterau.

c. THEOBALD. Dic Flcchlen der Wetterau.

VON MOLLEn. Mcieorolügisclie Jjeobuchtungcn.

Yierter Jahresbericlit des i^crmaiuschen Tsatiojudiuuseums
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7AI Nüniberg, voiti 1 Oct. 1856 bis Eiule liS57. Niu'ii-

berg 1858. 4^\

u. viRCHOW. Arcliiv für pathologische Anatomie und Phy-

siologie und füE Klinische Medicin. Berlin 1S58. Ed.

XIII. 4—6. Bd. XIV. 1 u. 2. S\

Tiihond, Bd. XIIT. Hrft 4 u. 5 :

A. KOSSMAiiL. Ueber dio ErtÖdtung der Glicdmaasscn durcli Einsprit-

zung von Chloroform in die Schlagadern.

R. vuicuow. Knochenwachstlium uud :5chÜdeli'ormeti rait besonderei'

Rückbicht auf Cietinismus.

LüiJEitT. IJcricht über die kliiiisch-mcdiziiiischü Abtheïluug des Zlirclicr

Krankoiihauses in den Jrthren ISjó u. 1856. (Fonseizmig).

ziKK'iSEN. Ücber Lammiing von Geliirnnerven durch Atfectionen an der

Basis c(?rebri. (ISebluss.)

A. iJÜTTCiiKR. Ueber Ernahriing uod Zerfall der Muskclfasern. (Schluss )

II. LOSciiKA. Ueber eiu ani^eboreiies Hygvoma cysticum pcrinealc init

Poetus in Foeiu.

VON wiTTiGH. I'eber eigenthiimlicbe Sluskclcontractionen, weicbe das

Uurcbslromen von destilürtem Wasser liervorruft.

r;. PFLÜGEit. Ueber die tetaiiisirende Wirknng des constanten Stromes

und das allgenieine Geseiz der RoiüiuiLT.

o. FUNKE. Ueber das endosmotiselie Verhallcn der Peptone.

s EOSENSTEiN. Ucbcr den Kinfhiiis ciniger Getiimke uuf die Kochaalz-

TJarnfrtofF- und Zuckeransscbcidtmg im Ilarne bei Diabetes niellitus,

rnit Riicksicht auf Kürperteniptiratur,

jï. viiiciiow. Eine Antwort au Ilcrni spi-i:ss.

Heft 6:

VON TRÖLTscii. Dio Untersuchung des GehÖrorgans an der Leiche.

j.EBEitTH. Einigclieobaclitun^cn von pflaiizlischen Parasitcn belThiercu.

LEUEUT. Dcricbt über die UliiiiscIi-niedïtiniscJic Abtheüung des Züi'cijer

Krankeiihatises in den Jabrcn lö^ij u. 185G. (Öehluss.)

II. iTziGsuiiN. Zur Naturgcscbichtc der Sarcina venlriculi cooi>sir.

II. WALLM.\_NN. Beitrage zur Lehre der Embolie.

Bd. \IV. Heft 1 u. 2:

:;. viRciiow. lïeizmig und lleizbarkeit.

o. VEiT. Ueber bamorrhagisclie Maseiii.

FÖUSTER. Beitragc zur pathologischen Anatomie und Histologie. (Fovt-

sctznng.)

s. RosENSTEiN. Ccitrag zur Aetiologic der parencliymatüscn Ncphrifis.

w. Rüscii. Beitriige zur Phys-iologie der Verdauungsorgauc,

JïOEKGESCII. DER KON. AKAD. V. WCTESSCH. LS
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AllLT, DONDHIl.s 1111(1 (JliAEl'K Arclliv lul' Opiltillllldlogic.

Berlin 1858. J!d. IV. 1. 8'.

Inlioud

:

voN AMBioN. Die Entwickclunc^sïcscliiclitc des mcnsclilichcn Au;iCs.

G. vAi.ENTiN. Neue UntersnchiHi;:en über die Pularisations-Ertichcinuni^cn

der Crystallinsen des Menselicn und der Tliiere,

j. M.\NNHAKi>T. Bcraerkiingen über den Accomodntionsmusi<et nnd die

Accomodation.

F. c. DONDERS. Untersuchungcii über die Ent\vicl\elun<; Tind den Wecli-

sel der Cilien.

VVinke, betreffend den Gebraueh und die Wald di-r

Brillen.

F. VON wiLLEHRAND. Vorbuifij^e Miitlicllungeii über den Gebraueh des

Secale cornutiim bei Accomodaiions-Stornngen des Augcs mul cini-

gen andern krankhai'tcn Zustanden.

ESMARCii. Perforation der Net/.liaut durch einc Clilorioideal-lihitung.

c. BITTER. Ziir pathologisclien Anatomie des Pannus.

H. MULLER. Aöatomisehe Beitrage zur Uphthalinologie. {Fortsetzung.)

s. A. GUDNERT. Arcliïv (Ier Mafliematik und Pliysik. Greifs-

wald 1858. Thl. XXX. 4. XXXI. 1. 8°.

r. VON QUAST und ii. orrE. Zeitsclirift fiir cliristliclic

Arcliaologie und Kunst. Leipzig 18.57— 1858. Bd. I.

5 u. 6. II. 1—3. r.

j. scHEiGEii. Andeutungen über Erhaltung mul llersttilluiig

alter Burgen und Schlusser. Griitz 1853. S'.

c. L. OROïEFEND. Epigrapliisclies. 73 Stempel riimisclier Au-

gcnürzte. Güttingen 1858. 8'.

ZWITSEIILAIVD.

I'iilleliii de la Soci(jté Yaudoise des Sciences naturelles. Lau-

siuiuc 1858. Tom Y. N'. -12. 8'.

ITALIË.

TMcmnric dell' I. Iv. Istituto Veneto di Scicnze, Lettere

fd Arti. Vciiczia 1858. Vol. VII. ]. 4^



Inhoud:

o. itiAKCiiETTi. Dclla Ibrza dell' animo.

F. M. ERizzo. Sistcma generale di trascrizione.

u. DE visiANi. Sopra 1' acanto depii scrittori p;reci e Jatini.

G. vENAXzio. SuUa cdiicazione del poveri di Venezia.

o. BELLAviTis. Sposizione elementare della teoiica dei detcrminonti.

A. CAppELLEïTO. Nuove consideraziooi sulla robusiezza delle caldajc

a vapore.

c. NAMiAS. Sulla tnbcrcolosi dell' utero e degli oi'gani ad esso attenen ti

Atti dell' I. E. Istituto "Veueto di Scienze, Lettere et Arti.

Serie 3". Venezia 1855—1858. Tom. I. Dispensa 8— 10.

III. Disp.. 4—7. 8°.

.<. FENiciA. Sulla metamorfosi di Tarent o c suUe cause dellc

sue siiigolari produzioni di ter^^a e di ni.nre. Kapol

1858. S".

ZWELEN.

A. ERUiiANN. Eeskrifuiug ufver Dalkarlsbergs Jcnimalmsfalt

uti Nora socken och Örebro liln. Stockholm 1858. 4'.

RUSLAND.

Bulletin de la Classc historico-philologique de l'Académie

Impériale des Sciences de St. Pétersbourg. St. Peters-

bourg 1857. Tom. XTV. 4".

Compte reudu do 1'Acad. impériale des Sciences de St. Pe-

tersbowg. Année 1856. St. Petersb. 1856. S\

Bulletins de la Société impériale des Naturalistes de Mos-

cou. Moseou 1857—1858. Tom XXX. 2—4. Tom.

XXXI. 1. S\

IiiUoud, ïom. XX.\. N'. 2:

R. HEKMANK. Untersucliung über Tauial.

CïiB. voN STEVEN. Veizcicbni?s dcT au{ der tainiscben llalbiusel "wild-

wachsenden Pilanzen.

IS*
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F. A. KOLENATI. McIctCIlIIIIU L-lltOlUOlogica.

K. K. VüiN' TRAUTVKi i'iii:. Ucbcr lïetnla davurica l'all.

KKssLtvR. Nncliiiiige 7.nr IclitIiyolop;ic des sUdwcslirchcn Kiisslmids.

E. MiRAKi. lïcUriige zur Niiturgeschichte der Sumpf-Scliildkrijtc. .{Kmijn

europaea).

TH. RASiNER. Ucbcr dic Biegsamkeit der Pflanzcn f;cs*^n kliniatisclic

Kinflüsse.

.1. FONRnRG. Quclques remnrqnes tirees des nnalyscs des caux de Kiev.

R. iiERMANN. UebcV das Wfiihscn der Sieine, so wie übcr kiinsilicbc

Bikiung einiger Mincrallcn.

B. c. VON TRAOTVETTiiK. Ucbcv ilcH Kunstausdvuck Kpitêüum ( odcF Epl-

thelium), seinc Bedciitung u. s. w.

c- K. TON MKitciïLiN. Data aos der peviodiscbcn Kiitwickclting dct Pflan-

zen im freicyi Lande des Kaiscrl. bot. Gaituns zu Öt. l'ctersburg, tiii

Jahrc 1853.

N\ 3:

DE ciiAUDoiR. Mdmoirc sur Ia lamillc des Cnrabiqucs.

cmt. VON 8TEVEN. VcrzeichiiJss der aiif der laiiri-rhcii Iliübinsel \nld-

wachsenden Fflanzen.

MASLOWSKY. Mikfoskopischc Untcrsuchuiif^cn Ül>cr dic Stvuctur der lu-

sectenhaut.

w. EiCHLER. Ueber das Mclampyrin.

WANGERSUEiai TON <3DALEN. Bctraclitiirgen übcr dic Metamorphose cïnes

Jiingeren Gypsca ans Gehirgsarien des Westuralschen Ivupfcrsand-

steins {Système tkrmien).

s. RATSCiiiNsivY. Noticc sur qiielques mouvements üpe'rcs jmr les plantes

sous rinllacnce de la luniïère.

A. roENGiNGK. UebcMcht periodiseher Erschcinunt^en aus dem Tliier-

rciche der umgcgend Kiscbinew's.

ZwüÜjabriiie Bcobachtungen ïibci" den Anfaiip; der Blü-

thczeit einiger in der umgcjiund Kiscbincw's vorkommemlcti Bflanzen..

iiebst Angabcn der wahren uüitlern Tempcratur.

V). abacueff. Rccberches sur la dissnlubilitc iniirncllc des liquides.— Fcrncre Xachricbtcn über die fc^teinkoble am Wcst-Ab
hange des Urals.

M. sPASSKT. Observations mete'orologiques failes h, rObscrvaioire astro-

noraique de rUnivcrsitL- Imp. de Moscou.

N^ 4:

ED. EiCHWALD. Beiti'ag znr geographiseben Verbreitiin-; der tbssileii

Thicre Russlands. fScbInss.)

EVERsMANN. Lcs NoctuuHtcs dc la Hussie. (Fin.)

G. scHWEiZER. Ucbcr das Sternschwanken.

G. UELKE. NoUcc suv Ics chals sauvages de PoduUe.



ex LI

1!. iinHHAXN. Uol>cr XcI'teacail, Baikcrit umi Asphiilih.
Jt. V. jioTsciiODLSKY. Énumüiaiion dcs nouvcllcs t-spcces Je Coléop-

feres rapportés de scs voyages,

N\ WCBSSILOFF. Ilebcr das Vorkomnicii des Lapis Lazull im liaikal-
gebirj^e.

A. Goi.owATScuow. Notice sur quelqucs esptces de poissons du genio
Acipenser

F.. EVEitSMASX. Fauna Hymenopterologica Volgo-Uralensis. (Conii-
nuatio.)

II. TKAUTSciioi.D. Kritische Notiz übcr Ainmonites cordatus nod Lam -

berti.

G. vox JAEGER. Bcmeikungen über die Veriindernnf; der Ziihiie von
SUngethieren im Lanfe ilirer Entwickelnng.

A. MEJAKOFF. Queliluos observiuious sur les reptiles da Gouvernement
de Wologda.

lom. XXXI. N'- 1

:

A. RF.CKEit. Verzeichniss der um Sarepta wildwacliscnden Pflanzen.
II. iiERSiANN. Ueber einige neue Jlineralien.

Eemerkungen über Phosphoroehaleit und Khlit.

p. A. KOLEHATI. Meletemata Entomologica. Curculiouina Caucasi et Vi-
ciiioram.

N. TCRCZAXINOW. Animadversiones in secundam partem herbarii Turc-
laninowiani, nnnc Universitatis Caesareae Charkowicnsis.

TH. LWOFF. lïapport sur nn mincrai de cnivre.

A. KETEKOFF. MJmoire sur la stabilitc et la regularite des proporlioiis
réialives des parties foliaires.

Archiv für die Xaturkunde Liv-, Elist- und Kurlauds. l'''^

Serie. {Minerdorjische Wissenschaften, nebst Chymie, Phi-
sik und Erdbcschreibimg.) Dorpat 1857— 1858. BJ I

3. Bd. II. 1. S^

Inhoud, Bd. I. Liefer. 3:

c. sciiMiDT. Ueber die deconischoa Dolomit-Thone der Umgegciid
Borpats.

Die devonischen Thone im Süden des Embachthaies.
Die giauen nntersilurischen Thone der Nordküste Ehst-

lands.

J. NiESZKowsKi. Veisnch einer llonographie der in den silurischcn
• Schichten der Ostseeprovinzen vorkommenden Tiilobiton.



V.i\. TI. Licfin-. 1:

F. sciiMirrr. Uiitcrsucltunffcn übcr die silurische Formatioii von Ehsi-

laiid, Novd-Livland und Oesel.

p. M. onoLKNsKi. Beschrijving van de verheffiiic; tot den

troon. van michkl rEonoROViTscH, eersten Tzar uit den

hnize liOM.vNori'. (Russisch.) Moskou 1856. gr. 4". Met

Atlas van platen in groot en breed folio.

Explication des planchea représentant l'élection et Ie Sacro

du Tsar miciiül i'krouovitch iiojiANorF. Moscou lS5(i. )S'.

Reglement pour les visiteurs de la Bibliothèque Impériale

Publi(pie de St. Petersburg. St. Petersburg 1S52. S'.

Auszug aus dem Jahresberichte der St. Petersburger Kai-

serlich Oellentlicheu l^ibliothek für l.S.57. Si. IVter.»-

hurg 185S. S°.

Pcrsonnel de la Bibliothèque Impériale Publiciue de Saint-

Petersbourg. St.-Petersbourg, Imprimeric privée de la

Bibliothèque, 1S58. S°.

R. jiiNZLOPF. Eine alte Bücherei in der Kais. Oeffentlicheii

Bibliothck zu St. Petersburg. 1858. 8°.

A A N G E KOCHT.

Tijdschrift voor Entomologie, uitgegeven door de Neder^

landsche

Dl. I. 8"

andsche Eutomologische Vereenigiug. 's Gravenh. 1858.
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j. P. AKENJi. Algemeeiie Geschiedenis des Vaderlands, vau

de vroegste tijdeu tot op liedeii. Voortgezet door Mr.

o. VAN EEES eu Dr. W. G. BRILL. Aiust. 1858. Dl. UI
St. 2. Afl. 13— ] 5. Eoy.-8".

c. j. HEEixc. De kuituur en de bewerking van het Sui-

kerriet. Eott. 1858. Dl. I—n. 8».

c. KKAjni. De levens en -nerken der Hollandsche en Vlaam-

sche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouw-

meesters, van den ;Toegsten tot op onzen tijd. Amst.

1858. Dl. II. 4. 8".

Compte-rendu des séances de la Commission Royale d'His-

toire, OU Eecueil de ses Bulletins. Brux. 1844—1847.

Tom. I—XIII. 8".

Bulletin de la Société de l'IIistoire du Protestantisme fran-

pais. Paris 1858. Année VI. 8°.

Annales de Chimie et de Physique. 3°"' Série. Paris 1858.

Tom. Lm. 2—4. LIV. 1—2. 8".

Bibliothèque universelle. Revue suisse et étrangère. Nouv.

Période. Genève 1858. Tom. II. 2—3. 8».

Oeuvres complètes de i'. auago. Paris 185S. Tom. X. 8".

.lahresbericlit des naturwissenschaftlichen Vereines in Halle.

Ilalle 1849. Berlin 1850—1853. 5 Jahrg. 8°.

J. c. roGCENDOim-. Annalen der Physik und Chimie. Leipz.

1858. Bd. cm. 3—4. CIV. 1—3. 8°.

lEOEiEP's Notizeii aus dem Geblete der Natur- und Heilk.

Jena 1858. Jahr?. 1858. Bd. II. 4".



CXLIV

E. !\i. i)iN(;t,iiu. 1'iilylrclinisclics Jounial. ytiiUg. ii. Augsb.

J«58. 1!(1. CXLVILI—CXLIX. )— i. 8".

r. H. TitosciiEL. Arcliiv fiir Natui'ire-cliiclito. liwiiu 1857—
1S5S. Jalug. XXni. 5—0. XXIV. J.

D. F. L. voN sciiLECirrENDAiiL. Liiiiiaeu. Eiu Journal für

die Botauik in iliruin ganzen Unifauge. Jlalle 1S57.

]5d. XXVIII. 1— 2. 8".

L. HERiiiG. Arcliiv für das Studium der ueuereu Spraeheu

und Literaturen. Brauuschweig 1855—1857. Bd. XVII—
XXU. 8°.

E. A. zuciioLD. Bibliothcca historico-natiiralis Pliysico-Clie-

mica et matUematiea. Gijft. 185S. Jalirg. VIII. 1. S".

j. o. T. GRAESSE. Trésor des livres rares et précieux ou

Nouveau Dictionnaire bibliographique. Uresden 1858.

Livr. 1—2. 4.".



TEX GESCHENKE OF ES' HUIL ONTVANGEN IN

DE MAAND OCTOBER 1858.

NEDERLA.IVD.

Uittreksels uit vreemde Tijdschriften voor de Leden van het

Koninklijk Instituut van Ligenieurs. 1858—1859. 'sGra-

venhage 1858. N°. 1. 4^

Inhoud;

M. c J. PIETERS. Grondregelen voor de iurigting der spoorwegen 'm

Daitschland.

M. E. bèdb. Over de besparing van brandstof, of vertoog over de voor-

naamste gebruikelijke of voorgestelde middelen, om op eene zuinige

wijze den tot bewcegkracht dienenden stoom voort te brengen en te

bezigen.

Over lelegraafpalen van rjzcr op den zwitserschen centralen spoorweg.

riM. Draaiscbijven van plaatijzer op den hertogelijk-brunswijkschen

zuid er-spoorweg.

Stoomsehecpvaart en scheepsbouwkunst.

De nieuwe herstelHngsdokken aan den Theems.

Over bet onregt, door de wet den uitvinders aangedaan.

Bijdragen voor Yaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde,

verzameld en uitgegeven door is. an. nijhoff. Nieuwe

reeks. Arnhem 185S. Dl. I. 2. 8^

Inhoud

:

p. NIJHOFF. Berigt aangaande het oud archief van de heerlijkheid

Almelo,

p. c. MOLHDYSEN. De vuurprocf en geregtelijke tweekamp in de XIVd«

eeuw.

L. j. A. w. Baron sloet. Marken op de Veluwe. (Vervolg).

p. c. MOLHDYSEN. Bijdrage tot de Geschiedenis der Heksen-processen

in Gelderland.

Zeldzaam bevelschrift van Hertog kauel tan gelder.

(p. c. MOLHUYSEN.) Eegisters op de tien deeleuj uitmakende

de eerste reeks der // Bijdragen voor Yaderl. Geschiedenis

en Oudheidkunde enz." Arnhem 1858. 8\

Losse stukken betrekkelijk Friesland, uit de nalatenschap van

BOEKGn:SCH, DER KON. AKAD. V- WETENSCU. 19
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wijlen j. VAN LEEUWEN; uitgegeveii door J. diuks. Wur-

kum 185S. l—Y. S^

j. DiRKs. Beschouwingen naar aanleiding van het werk ge-

titeld : ,/ De Munten van Friesland, Groningen en Drenthe

(der Heeren van Koevorden) van de vroegste tijden tot

aan de Pacificatie van Gend, door p. o. van der ciius."

Workum 1858. 8'.

L. J. A. w. Baron sloet. Marken op de Veluwe. (Arnhem

1858.) 8°.

p. NiJHOFF. Berigt aangaande het oud Archief van de Heer-

lijkheid Almelo. Arnhem 1858. 8^

L. A. TE WINKEL. De Nederlandschc spelling onder beknopte

regels gebragt. Leiden 1869. 8".

w. G. BMLL. Opmerkingen o]> het gebied der Engelsche

spraakkunst. Leiden 1858. 8".

G. j. POLAK. Hebreeuwsche Lettervruchten. Amst. 1851. 8'.

De Jonaïde, (Hebreeuwsch) dichtstuk in 4 zan-

gen. Amst. 5613 (185.3). kl. 8'.

J. H. HASSKAEL. Hortus Bogoricnsis descriptns sive Retziae

ed. nova, valde aucta et emendata. Amst. et Bonn. 1858.

Pars I. 8\

Verslag aan den Koning over den toestand der Telegrafen

in Nederland. 1857. 'sGravenhage 1858. 4'.

Verzamelingstabel der waterhoogten langs de Boven-Rijn,

Waal, Merwede enz., waargenomen in de maand Augus-

tus 1858. fol.

D. BIERENS DE HAAN. Boekbeoordecling van: «Theorie der

harmonisch-evenredige getallen, harmonische snijding der

lijnen en der transversalen, door s. van loghem." 8".

BELGIË.
Mémoires de fery de guyon, avec un Commentaire histo-



CXLVU —
ritpe et une uotice sur la vie de l'auteur par a. p. l. db

EOBAULX DE souMOY. Brux. 1858. 8°.

Répertoire ouomastique des Manuscrits formant la deuxième

seclion de la Bibliothèque Royale de Belgique. (Ancierme

Bibliotlièque de Bourgogne). Brux. 1857. Part. I. 4°.

FRANKRIJK.

Mémoires présentés par divers savauts a rAcadémie des

Sciences de Tlnstitut Impérial de Trance. {Sciences ma-
thématiques et physiques). Paris 1858. Tom. XV. 4".

Inhoud

:

w. PB. scHiMPEn. Méinoire pour servir ii Thistoire naturelle des Spbaig-
nes i^Sphagnuni l..},

L. L. VALi.ÉE. Mémüires sur la vision;
3me Mémoire: propositions relatives k l'oeil.

4rae Memoire
: sur les ycux des cataractés, quant au cnlcnl des re'frac-

tions dans Ie vivant, etc.

H. DARcr. Recherches expérimeniales relatives au mouvement de l'eau

dans les tuyaux.

DES CLOiSEABx. Me'moire sur la cristallisation et la structure inte'rieure

du quartz.

I. J. BiENAïMÉ. Mémoire sur la probabilité des erreurs, d'après la me'thode
des moindres carrés. >

Mémoires de Tlnstitut Impérial de France. Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres. Paris 1857. Tom. XXI. 4'.

Inhoud

:

F. RAVAissoN. Mémoire sur Ie Stoïcisme.

CH. LENORMAST. Mémoire sur la manièie de lire padsanias.
GüÉRARD. Explication du Capitulaire De Villts.

ROSSIGSOL. Mémoire sur Ie Choeur des Grenonilles d'aeistophase, et

sur un Choeur du Cyclope d'euripide.

EGGER. Mémoire sur un document inédit pour servir i, 1'Histoire des
langues romanos.

Observations sur quelques fragments de polerie antique prove-
nant d'Egypie, et qui portent des inscriptions grecqnes.

GUIGNIACT. Mémoires sur les Mystères de Cérès et de Proserpine et

sur les Mystères de la Grfece eu général.

N. DE WAILLT. Recherches sur Ie Systèmo monetaire de saint r.oDis.

Mémoire sur les Variaiions de la livre lonrnois, depuis
Ie règne de saint loois jusqu'ii l'élablissement de la monnaie decimale.

19*
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Mémoires préseiitiis par divers savauls ;'i l'Académic des Iii-

scriptions et Belles-Lettres de rinstitut linpérial de rranoi'.

1<^'^ Serie. Sujets divers cfórndillun. Paris 1857. Tom.

V. 4'.

Inhoud:

VARIN. Etudes relatives h l'état politique et religieiix des iies Brilan-

niqnes au moment du rinvasion sa.Konne

VALLET DE viRiviLLE. Observatioiis sur Ja Chronique de couöinot.

HANGABÉ. Souvenirs d'une excursion d'Athênes en Arcadia.

YH'iEN DE SAiNT-MARTiN. Etude sur la güograpiiie preetjuo et latiue de

rïnde, I mc'moire: Conside'rationa preliminaires, Bas.-^in du Kophcs i

n méraoire : ha Bassin do l'Indus.

VARIN. iVlémoire sar lc.9 causea de la dissidence entre rÉgliae bretonno

et l'Eglis.se romaine, rclativoment ïi la célébraiion de la féto de Paques.

IIER8ART DE LA viLLEirtARQoé. Note sur PInscriptioD de Lomarce, pres

Auray,

Notices et Extraits des Mauuscrits de la Bibliotlicqiie Im-

périale et autres Hibliothèques, publiés par l'Institut

Impérial de Trance. Paris 1858. Tom. XVI. 1; XVII.

1 ; XVIII. 1 ; XIX. 2. 4°.

Inhoud: Tom. XVI. 1; XVII. 1; XVIII ; 1.

Prolégoraènes d'ebn-khaldoün. lere, 2ème et 3'^ine partie' du tcstc arabe,

public par M. et. qdatremère.

Tom. XIX, 2;

ntiLLEK. Poeme alle'j^orique de meliténiote.

VALLET DE VIRIVILLE. Nolice et Extraïts du manuscrit intitulé; G'es/ö

des nobles fran^oys descendus du roi/ prtasi.

VINCENT. Extraiis des manuscrits relatit's k la ^eunictric pratique des

Grecs.

Séances publiques annuelles de l'Institut Impérial de Fraiice.

Amiée 1858. 4'.

Précis analytique des Travaux de l'Académie Imperiale des

Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, pendant l'an-

iiée IcSóG— 1857. Rouen 1857. 8-.

l'icnie Agricole, Industriclle et Littéraire. Valenciennes 1857.

1858. Anuée VIII. N^ 9. Année X. N°. :3. 8°.

Annales de la Socicté académique de Nantes et du Dépar-



ieineat de la Loire-Iuférieure. Nantes 185-t— 1857. Tom.

XXV—XXVIII. s\

Archivesdu Museum d'Histoire naturelle. Paris 185G— 1S5S.

Tom. IX. 4; X. 1. 2. 4°.

Aniiales des Sciences naturelles. Zooloyie. 4»^ Serie. Paris

1856— 1857. Tom V. 5. (5; VII. 5. 6; VUL 1—5. 8'.

Inlioiid: Vom. V. 5.

CU. LESPiis. Kecherclies sur i'organitation ei les moeurs du Terraiie

lucifuge (suite).

II. jaCQüaut. JMcnioire sur la, raensuration de l'angle facial, Ie-; Güui')-

mèires laciou.x, et mi noveau Goiiiomèire tacial.

PUFOSSÉ. De riiermaplirüdisiue ciiez ccrtjiiiie Vertëhrés.

Tom. V. 6:

CH. LESPES. Nole sur un Nématüïde parasite des Terraitos.

E. FAIVRE, Etudes sur rhistologie comparüc du syslèmü uerveux chcz

quelques Anoélides.

A. 31ÜLLKU. Nule sur Ie dcvclojipoinerit des Laiuprüics.

Tom. VIL 5:

j. DK i.ESiiossÉK. Miimoire sur ia siriicture iutiinc de Ia lüocllc épi-

nière, do la moelle allongée et du pont do vnrüle.

CU. LESPiis. Noie sur quelques Insccies des groltes de TAriège.

3IILXE EDWARDS. Noto Hur l'appartil gastro- vasculaire de quelquci

Acépliale.s clénophorcs.

FABBE. Mémoirc sur rhypermiitamorphose et les moeuis des MéloiJes.

Tom. VII, Ü :

V. d'aoost et G. MENNEViLLE. Obscrvations sur les ocul's d'Inscctes

qui scrveiit a ralimentation de rHouime au ölexiquc.

1'. FisciiEa. Etudes sur les Sjiermatoplioics des Gasit-ropoiics pulinnnés.

ïom. Vin, 1—3:

L. DDFOTJR. Frngments d'anatoinie cntomologique : P. sur l'appareil di-

;;estif et les uvaires du Nemoptera lustla/nca ; 2\ sur Ie sysiêiue ner-

veux du Bruchi/dc7-es lusilanii-tt:>.

i-ACAZK-uuTHiEKS. Histojrc dc i'organisation et du (Icvcloppeineiit du

Dentale. (Suite et fin.J

en. MARTiNS. Nouvelle comparaison des membres pelviens et thoraci-

ques chc7. i'Honime et chez les Mammifêres, deduiic, du ia lorsioii

de rimmcrus.

liAiiïiiEi.EMV. Etudes anntomiqucs et ]»'iysi"I'tgifjiies sur un Dyptcro

ïachinairc, parasite de la chcnillo du .N-.V'y/.T £'(i/'Aor6/V/f, et sur scs me-

lamorphosca.



E. FERNKT. Du vüle dcs pvincipaiix clements du bang dans Pabsovptiün

OU Ie dégagement des gaz dans Ia resiiiration.

li- cLAPAüÈDE et j. LACUMASN. Notc sur la reproducliou des Infusoires.

Tom. VIII, 4 et 5:

E. FAtvRE. Du cerveau des dystiques coDsidéré dans ses rapports avec

la locomotion.

ir. iioi.LARD. Études sur les Gymnodontes, et en particulier sur leur

osteolugie et sur les iudioatioos qu'elle peut tburnir puur leur classi.

fication.

S(brvin). Histoire de la ville de Rouen, depuis sa foiida-

tion jusqu'en l'année 1774. Suivie d'uu Essai sur la

Normandie littéraire. Eouen 1775. 2 vol. S°.

Catalogue des livres de littérature et d'histoire composant la

Bibliothèque de feu M. tóchon d'annecy. Paris 1858. 8'.

CH. HALM. Bibliothèque quatremèee. 1° Partie. Nuniis-

matique, Archéologie, Epigraphie et Art moderne. Paris

1858. 8^

Catalogue des livres, dessins et estampes de feu M. a. p. m.

GiLBERT. Précédé d'une Notice historique par M. dusevel,

suivi d'appréciations sur la collection iconographique par

M. BONNAUDOT. Paris 1858. 8'.

Catalogue des livres composant la Bibliothèque de feu M.

H. M. ekdeven. Paris 1858. 8°.

AMERIKA.
Map of the Basin of la Plata.

Catalogue of the New-York state Library: 1855—1856.

Albany 1856—1857. 3 vol. 8\

BÜITSCHLANÜ.

Abhandlungen der Kön. Akademie der Wissenschaften zu

Berlin. Aus dem Jahre 1857. Berlin 1858. 4°.

Inhoud

:

Historische Einleitung.

BEïRicii. Ueber die Crinoiden des Musclielkalks.



CLI

KLOTZscii Ucbev die Abstammung der im Handel vorkommeiulcn rotlien

Chinariude

HANSTEiN. Ueber gürteirüvmige Gefdssstrang-Verbindungen in Stengcl-

knoten dicotyler Gewachse

ENCKE. Ueber die magnetische Deklination in Berlin.

UAOEN. Ueber Flnth und Ebbe in der Ostsee.

KOMMER. Einige Satze über die aus den Wurzeln der Gleichung a^= 1

gebildeten complexen Zahlen, für den Fall dass die Klassenanzahl

durch ^ tlieilbar ist, nebst anwendung derselben auf einen weiteren

Beweis des letzten Fermaischen Lehrsatzes.

w. ORiMM. Die Sage von poltphem.

DiRKSEN. Die römisch-recbtlichen Quellen des Magister dositheds.

8CH0TT. Ueber chinesische Verskunst. Zu>;abe zur Sprachlehre.

PEETZ. Ueber einige Handschriften der dentscben Rechts- und Gesetz-

bücher.

DiETEUici. Ueber die Zunahme der Bevülkernng in preassischen Staate

in Eezug auf Vertheilung derselben nach Stadt und Land.

PANOFKA. Merkwürdige Marmorwerke des Ivönigl. Museums zu Berlin.

LEPSios. Ueber die Manethonische Bestimmung des Umfangs der Aegyp-
tiscben Geschichte.

BD8CHMANN. Die Völkcr und Sprachen Neu-Mexico's und der Westseite

des britischen Nordamerika's.

Monatsberichte der Kön. Akad. der Wissenschaften zu Ber-

lin. Berlin 1857—1858. Jahrg. 1857. Sept.—Deo. 1858.

Jan.—Juni. 8'.

Bericlite über die Verhandlungen der naturforschenden Ge-

sellschaft zu Freiburg i. B. ïreiburg i. B. 1858. N°. 30

u. 31. 8°.

c. L. GEOTESEND. Epigrapliisclies. I. Ein Stempel eines rö-

mischen Augeuarztes. II. Norica. Hannover 1857. 8°.

F. LiHAEziK. Das Gesetz des Menschlichen Wachsthumes

und der unter der Norm zurückgebliebene Brustkorb als

die erste und wicbtigste TJrsache der Rliachitis, Scrophu-

lose und Tuberculose. Wien 1858. 8°.

ZWITSERLAND.

Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel.

Basel 1858. Thl. II. 1. 8^



Illliuuil:

o. F scHÖSDEiN. Ucbcr das Vcrliallen des Dittermandclüles zuuj Siiiier-

slofF.

Ucbcr die Gleichlieit des Eiiiflusscs, welchcn in gcwi<-

scn Fallen die Blmklirpcrclieu und Eiseooxidulsalze auf die cl)emischc

Thaiiskeit dos gehundenen Sauerstoffes ausüben.

Ucbcr die Entblöuung der Indigelüsuug durcli saurc

Snlfite.

— Uebcr die Bildunp dei Bleisuperoxides aus basisch es

sigsaurem Blcioxirl miltclst Wasscrstoffsuperoxides oder ozoni>irten

Terpentiiiülcs.

Ueber das Verlialten des VVasserstoflsaporoxides uiid

der Uebennangantaure zum Amnionialc.

üeber den Eiiifliiss des Platiiis auf die chemische Tiiii-

tigkeit des gebuudenen Sauorsiotl'e.-..

Ueber den Einfiuss des Eiseiis iind seiner Oxidulsalzc

auf die chemische Thütigkcit des gcbmidcncn yauerstoffes

Ueber die gegcnseitige Katalyse ciiier Keilic von Oxi-

den, Superoxiden und Sauerstoffsauren. und die ehemiscli-;;egeiisiiiz-

lieben Zusiiinde des in ibnen euthaltcnen thütigen Sauerstofles.

1-. BuncKHAuur. Ucbcr dio IJcsiimmuiig des Vcgclaiionsniillpunkies.

H. CURIST. Pflanzcngeograpliische Notizen über Wallis.

ITALIË.
Memorie della liealc Accademia delle Scienze di Torino.

Serie 2». Torino 18.58. Tom. XVII. 4°.

IllhoLld:

E. SI9M0NDA. Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe di Scienze

Fisiche e Malematiche nogli anni 1856—1857.

G. CAvALLi. Memoria su varii perfezionamenti militari che eompreude

alcuni ccnni sui cannoni caricaiitisi dalla eiüatta e sui caiinoiii rigati

per rariiglicria da furlczza, d'assedio, campale e di mare, e disser-

tnzioiii relalive ai luczzi di accrescere Ia mobilitU deU' artiglieria, e

di semplificare raniminisir.azione ed il carreggio totto, e sul conse-

guente aumenta della potenza degli eserciti di terra e dello armate

di mare-

j. PLANA. Mémoire sur 1'application du principe de 1'eqnilibre raagnéti-

que a la diitcrniination du mouvement qu'une plaque horizontale de

cuivre, tournant unirorniéraent sur elle-mêrae, imprimc par rcaction

:

OU a une alguille aimantée, assujettie a lui demeurer parallèle; ou ii

une aiguille d'inclinaison mobile dans un plan verticale fixe.

lï. DE vrsiANi ed r. massalongo. Flora de' teireni terziarii di Novale

nel Viccntino.

p. RiciiELMY. Methodes pour transformer et simplifier des fonclions al-

gébriques ou transccndante^ dcduitcs de diftërents procédés dMntcr-

polation.



INHOUD

DEEL VIII. — STUK 3.

Bijdrage tot de kennis der geologische gesteldheid vau het eiland

Cura9ao. Door Dr. Dumoxtier 287.

Over het Electrisch Spectrum. Boor V. S. M. vax dek Willigex.

VII. Grove's methode om de stratificatie op te heffen . . . 303.

Over het gebruik van vergiftigde boog-pijlcn in Oost-Indiën (Poygi-

Eilanden.J Door A. W. M. tas Hasselt 316.

Uittreksel van de Verhandeling van den Heer Schxeitiieh, volgens

besluit van de Akademie, in, hare vergadering van 2 Octoher 1858,

opgemaakt door C. H. D. Buts Ballot. Uitkomsten van raetco-

rulogische waarnemingen te Lahat op Sumatra, district Palembaag . 331.

Gewone vergadering der Afdeeling ^Vis- en Natuurkundige "Weten-

schappen, gehouden 30 October 185S 344.

Over het vermenigvuldigen van naalddi-agende hoornen door wortelende

uitspruitsels en daaruit te voorschijn treden van nieuw Plantsoen.

Door G. Vrolir. Met iivee Flaten 355.

Gewone vergadeiing der Afdeeling AVis- en Natuni'kundige "Weten-

schappen, gehouden 27 November 1858 3G5.

Inleiding tot de kennis der Hymcnophyllactae. Door R. B. van dex

Bosch 401.

Overzigt der door de Koninklijke Akademie van "VVetenschappea ont-

vangen en aangekochte boekwerken blz. cv—cm.
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