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VERGELIJKING DER WAARDE,

IN DE

TABLES DE LA LFNE VAN HANSEN
AAN

DEN STRAAL DER MAAN TOEGEKEND,

EN 1)E WAAIÏDEN, DOOli DE NAAUWKEUKIGSTE

UEPAEINfiEX OEGEVEN,

DOOK

J. \. C. OVOEMANS.

Hoort iiicu luide klagteii aanhett'en over de afwijkende

resultaten, die men voor de middellijnen der planeten

als uitkomsten van 'mikrometermetiugen vindt opgegeven,

ook bij de bepalingen van de middellijn der maan vindt

men dezelfde verschillen, niettegenstaande deze ten allen

tijde een punt van onderzoek geweest is. Daar de sterre-

bedekkingen, in de jaren 1851, 53, 54 en 58 door de

HH. DE LANGE en mij waargenomen, en waaruit ik de

Lengte van Batavia heb afgeleid, duidelijk verrieden, dat

de waarde voor den gemiddelden straal der maan in de

maanstafels van hansen aangenomen, te groot was, en der-

halve bij de berekening der geographische Lengte uit ster-

rebedekkingen eene negatieve correctie moest ondergaan,

zoo heb ik tot controle van deze uitkomst, alles wat ik

VER^L. i:n .IfEDED. A1'I>. NATITDRK. DEEL X.
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over hcpaliiigwi van den straal der inaaii uit sterrebeduk-

kiugen, totale o( ringvormige zon-eclipsen en heliomcter-

metingen vermeld vond, bij elkander gezoclit, ten einde,

onafhankelijk van de bedoelde sterrebedekkiiigcn de door

iiANSEN aangenonienc waarde voor den straal der maan te

toetsen. Men herinnero zich hierbij, dat hansen voor den

straal der maan het arithmetisch midden aannam, van het-

geen voor de vertikale en de horizontale halve middellijn

uit de meridiaanwaamciningen te Greenwich gevonden was.

De door clausen *) het eerst aangewezene fouten in de

uitdrukking waarnaar bukckhaedt zijne parallaxis-tafclcn

berekend heeft, zijn oorzaak geweest, dat, zoo lang die ta-

felen gebruikt werden, er noodzakelijk steeds verschillende

waarden gevonden werden voor de correctie der maans lialve

middellijn wanneer op verschillende tijden bepalingen van

de parallaxis of van den straal der maan gedaan werden.

De tafels geven namelijk het middel aan, om voor een ge-

geven oogenblik de parallaxis der maan te vinden, en is

deze gevonden, dan geeft een ander tafeltje daarmede da-

delijk de halve middellijn der maan. De uitdrukking voor

de parallaxis nu bestaat uit eenen constanten term en een

oneindig aantal periodieke termen, waarvan alleen diegene

in de tafels worden opgenomen, die tot een merkbaar be-

drag kunnen opklimmen. De theorie van de beweging

der maan is reeds sedert het begin dezer eeuw op eene

hoogte geweest, dat de periodieke termen met eene hooge

juistheid bekend waren, en indien deze dus naauwkeurig

in rekening w'orden gebragt, en de parallaxis of de straal

der maan wordt door naauwkeurige waarnemingen geme-

ten, dan zullen deze waarnemingen telkens dezelfde cor-

rectie der tabulaire parallaxis of halve middellijn, en wel

van het standvastige sjcdeelte, aansreven. Zijn erliter ilc

*) Astrnnomr'srhe .yahrichfen, XXHfl, hl .337,
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jjerioclieke termen onjuist, in tafel gebragt, dan zullen zelfs

strikt naauwkeurige waarnemingen telkens andere correcties

voor de gezochte grootheden opleveren. Dat dit ook het

geval geweest is, is den sterrekundigen bekend, en zal ook

uit het onderstaande blijken.

De eerste bepaling van den straal der maan, die eenig-

zins op hooge naauwkeurigheid koude aanspraak maken,

dasTteekent van het eiudo der vorige eeuw en is \an lalande

afkomstig. Zijn onderzoek daaromtrent is in de Mémoires

de rAcademie de Paris voor 1788 nedergelegd, die hier

te Batavia niet aanwezig zijn.

Kort daarop hervatte bükg het onderzoek en vond voor

de halve middellijn 933,"69 {Wiener Ep/icmeriden , 1795).

Lalaxde zegt over dit resultaat iu eenen brief aan von

ZACH van 26 Maart 1795. ,/ In den Wiener Ephemeriden

II hat Ht. büRc; eine grosse Abhandhmg über den. Durch-

II niesser aus Sternhedeckungen Iiergeleitet, eingerükt, allein er

ifjindel 2 Sekunden mehr für den Balbmesser als ich, —
,/ ich kann sc/iwerlicli daran glauben" *). Daar nu wer-

kelijk de bepaling \an büeg omtrent twee sekunden is

gebleken te groot te zijn, zoo moet de bepaling van la-

LANDE zeer naauwkeurig zijn.

De waarde, door büeg gevonden, gebruikte hij ook iu

zijne maanstafels, die in 1806 verschenen. Zij was uit

sterrebedekkiugen afgeleid en kwam geheel overeen met het

resultaat van onmiddelijke metingen met een objectief-mi-

kroraeter van dollond, door triesneckek volbragt. Of

zulk een instrument nogtans, van dien tijd, bij het meten

der middellijn der maan eene zekerheid van vier sekunden

verschaffen kon, zon nog een punt van nader onderzoek

moeten uitmaken.

VoN ZAcn opperde in 1808 het denkbeeld, den straal

*) Aslrononnsches Jahrbudi, Zweyter Supplcmeut-bninl, bl. 93.

1»
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(Ier maan op iiicmv Ie bepalen, door vóór eii na de volle

niaaii met een passage- instrument het vorscliil in regte op-

klimming te meten tusschen deu vcrüchten maausraiid en

eenen kennelijken berg; doch deze voorslag werd door

UKSSEL verworpen, wegens de moeijelijkheid toen nog be-

staande, de lil)ratie der maan zuiver in rekening te

brengen *).

Zes jaren na het verschijnen van de maanstafels van

BÜRO werden die van buuckiiardt door het Bureau des

Lowjiludes bekroond cu uitgegeven. Bubckiiaudt had de

middelbare halve middelliju der maan uit meridiaanwaav-

nemingen afgeleid, en vond, /.onderling genoeg, eene kleinere,

waarde dan bürc:, namelijk 931",95.

In de tweede decade dezer eeuw bemoeiden zich weder

twee berekenaars gelijktijdig met het onderzoek naar den

straal der maan, ni. wurm en de i'errer, docli weder ver-

schilden beider uitkomsten. Wukm kon uit de voorhanden

zijnde waarnemingen van zon-eclipsen geene voldoende re-

sultaten vinden, en ook de sterrebedekkingen gaven zeer

afwijkende resultaten. Hij bezigde dertien bedekkingen,

maar moest hiervan drie wegens de groote afwijkingen der

resultaten verwerpen, en uit de overigen bepaalde hij steeds

de correctie der uit de tafelen van burg afgeleide halve

middellijn, doch terwijl sf)nimige bedekkingen negatieve cor-

recties gaven tot van 2",0 toe, duidden andere weder op

eene positieve correctie tot van 1",5 en liet midden der

tien bepalingen was slechts — O ,08,. dus zoo goed als

niets t)-

Terwijl nu dit onderzoek van wurm de grootere getal-

*) Monadïche Correspundenzj Juli 1808.

tl Monatliche Correspondm:, .raiuiai- 1813. Ilct resultaat dov beJc^l;-

king van x Tivuri, ilcii Istci Nov. 1773, is aldiiar tweemaal vcrinclJ

en in de berekening oi)orenoinon, hetgeen ik hersteld heb.
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«aarde voor den straal der maan van burg sclieen te be-

vestigen, vond UE FEiiREK daarcutegcn uit acht sterrebe-

dekkingeu, ringvormige eu totale zon-eclipsen weder eeue

kleinere waarde, ui. 93J",69, die zelfs nog iets beneden

de bepaling van euiickhakdt bleef. liet «are te wenschen

dat de berekeningen der beide rekenaars in bijzonderheden

waien bekend gemaakt, dan zoude het misschien nog mo-

gelijk zijn een onderzoek naar het verschil hunner uitkom-

sten in te stellen, maar dit is het geval niet, ten minste

met wmiM, die slechts de resultaten, door de verschillende

bedekkingen verkregen, afzonderlijk vermeldt. Het onder-

zoek van DE ferreu is in de Connaissance des Temps voor

1817 bekend gemaakt, die mij, helaas, hier niet ten dienste

staat, maar reeds in de Monatlkhe Correspondem van Junij

]813 staan drie van zijne uitkomsten vermeld, twee uit

zon-eclipsen, en ééne uit de bedekking van Spica op den

24,stcn jvxei 1801 afgeleid, welke laatste ook door wurm

gebruikt is, doch terwijl de perrer voor de correctie van

den straal der maan uit de tafelen van burg vindt — 1",82,

vindt wüRii uit dezelfde bedekking -J-
0",4!3. Beide be-

rekenaars hebben dus waarschijnlijk niet dezelfde waarne-

mingen gebruikt, of een van beiden onnaauwkeurigheden in

zijne berekeningen begaan. Ik moet echter vermelden dat

BESSEL nog in Julij 1834 de bepaling van de ferrer

roemt als // die genügendsle Bestimmuny des Halbmessers

II des .IJondes, so leie derselbe sicli in den Vorübergangen

II vor audern Jlimmelskörpern zeigC *j.

Ook was reeds vroeger, niettegenstaande bürg zijne waarde

voor den straal der maan uit bedekkingen had gevonden,

de meening vrij algemeen, dat die waarde te groot was.

Zoo zegt LINDENAU in Tebruarij 1811: // Schon Triesnecker

II vermut/iete dass dieser Diirc/imesser uut Z" vermindert

*) Astronomische Nackrichfen, XI, bl. 415.



* loerden müsulc und melirere ceuLralu Slernbeduckunijun.

>i gelen dasseWe liesuüat" *), en büuo zelf in 1821:

// Es isl mir aUeriliiii/s sclion zeil tnehreren Jahreii hekannl,

!• dass auH den Bedeekungen der Sterne \"' und Z'''"' Grosse

M ungefahr dieseWe Verminderuny far den flalbmesser

II des Mondes (— 'Z",'ó) folge" f).

Terwijl er nu aan de écne zijde beweerd \\vn\ dat de

maans halve uiiddellijn, door küro, ofschoon uit bedekkin-

gen bepaald, te groot was, en nieuwe bedekkingen dien-

overeenkomstig steeds kleinere waarden aangaven, ijleek het

aan de andere zijde, dat die bepaling, en dus a fortiori

de kleinere van BuitoKHAiiiyr, alhoewel die uit meridiaan-

waarnemingen was afgeleid, eene vermeerdering moest on-

dergaan, om deze juist voor te stellen, d. i. imi de waar-

nemingen onmiddellijk vóór volle maan aan den eersten

rand en na volle maan aan den tweeden rand met elkan-

der te doen overeenstemmen. Doeh verschillende bereke-

ningen gaven de correctie van bürckuakdt's straal ook

verschillend, hetgeen ten deele toe te schrijven is aan de

reeds gemelde fouten in de periodieke termen van de door

BUECKUAUDT gebezigde uitdndiking voor de parallaxis, ten

deele aan de bekende daadzaak, dat elko waarnemer voor

de middellijn der zon en der maan uit doorgangen voorbij

draden, in het brandpunt eens kijkers gespannen, eene an-

dere waarde vindt.

BüiiG zelf toetste in 1824 den door zijne tafels gege-

venen straal der maan aan de mcridiaanwaarnemingen te

Greenwich onder iuiadley en jiaskelyse volbragt, voor

zoover hij ze kou raadplegen §). Hij deed dit onderzoek

op twee wijzen. Ten eerste vergeleek hij de waarnemingen

*) Mmnllichr Ciirespomienz, XXIII, hl. 143.

t) A.itrouomisvhe ?\'uc/uidilefi, I, 1)1, 15.

§) Astronomischr Nm-hiichl.'ii, Ilt, M. .TW.
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vu()i- (Ie \'olle maan op den eersten rand met de waarne-

mingen na de volle maan op den tweeden rand, en teu

tweede onderzocht hij de waarde voor de middellijn der

maan onmiddellijk, door waarnemingen op beide randen

> tijdens de volle inaneu zelve gevonden. Hij splitste teregt

de waarnemingen, vijór den ll'l<:n Julij 1773 met een en-

kelvoudig objectief gedaan, van die, waarbij na dien da-

tum, een acliromatisch objectief gediend had. Zijne uit-

komst was voor de correctie der maans halve middellijn uit

zijne tafels

;

Eerste Methoile.

Uit S32 waarnemingen, gedaan van 1765 totl7?3,

met een enkelvoudig objectief. A'' = + l >56;

Uit 2347 waarnemingen, gedaan van 1773 tot 1791',

met een achromatisch objectief. Ai" = -\- 0,20.

Tweede Methode.

Uit 15 waarnemingen, gedaan van 17G5 tot 11 Julij

1772, met een enkelvoudig objectief A '" = + 0,76;

Uit 63 waarnemingen, gedaan van 1772 tot 1803,

met een achromatisch objectief. A > ^^ + 0,30.

BüRG zeide, hieruit alleen te willen afleiden, dat de door

zijne tafels gegevene halve middellijn der maan eerder eeno

vermeerdering dan eene vermindering moest ondergaan, om

de meridiaanwaarnemingen van Greenwich voor te stellen.

Deze voorzigtige uitdrukking wordt begrijpelijk wanneer

men de vier gevondene correcties door 15 deelt, om ze tot

tijd-secunden te herleiden, en dan in aanmerking neemt,

dat het altijd eene gewaagde en onzekere zaak is, om voor

grootheden als 0',10, 0»,02, 0',05 in te sfaan, als deze af-

geleid zijn uit meridiaanwaarnemingen, en dan nog wel van

• de vorige eeuw. Bükg voegde er bij, dat, daar de door

BUKCKHARiyr aangeuomene verhouding van de parallaxis tot
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(Ie halve middellijn (U,2735) die halve iiiiddellijii nog ]",.")

kleiner dan de uitkomst zijner (bükg's) bepaling gaf, het

duidelijk was: // dasn Burckliardfs Halbmesser nicht ge-

neignet sei, Maskelync's oder Bradleij's Deohb. :u re-

" duciren".

Het blijkt dus uit het bovenmedegedcelde, dat de vroe-

gere onderzoekingen steeds afwijkende resultaten voor de

halve middellijn der maan gaven, en het eigenlijk niet dui-

delijk is, waar men zich aan houden moet.

Ik heb daarom eenige van die bepalingen uit nieuvveren

tijd, die naar mijn oordeel het meeste vertrouwen verdienen

en welke door sterrebedekkingen, totale en ringvormige zon-

eclipsen en heliometerwaarnemiugen gevonden waren, verza-

meld, en daar door de berekeuaars meestal de correctie der

maans halve middellijn uit de tafels van buuckiiaedt was

aangegeven, moest ik, om mij onafhankelijk te maken van

de fouten in de periodieke termen van burckhardt's uit-

drukking voor de parallaxis, daaruit de correctie der maans

halve middellijn afleiden, berekend uit de tafels van hansen,

wier zorgvuldige bewerking boven alle verdenking verheven

is. Het was daartoe niet noodig, die halve middellijn wer-

kelijk uit de tafels van kansen af te leiden, hetgeen een

al te groot oponthoud zou gegeven hebben, maar door de

tafel van adams, in den Naulkal Almanac van 1856 ge-

geven, \ond ik met eene betrekkelijk ligte berekening de

parallaxis volgens de maans-theorie van iiansen, en uit diens

tafelen den daarmede overccnstemmenden straal der maan.

Daarbij uit de tafelen van burckhauut den straal der maan

berekenende, waartoe de argumenten reeds bij de vorige be-

rekening waren noodig geweest, vond ik dadelijk het ver-

schil tussehen den straal der maan naar iiansen en naar

liURCKlIAllDT *).

) Ua.ar het mij slechts uui dit verschil te doen wus, was het onnoo-
ilij; (Ie Ai'giimciitcn voor Evcctie, Aiiomalic en Variatie voor de sto-
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De bepalingen nu, ilie ik vooi dit onderzoek te hulp

riep, waren de volgende:

A. STEEREBEDEKKINGEN.

1. Bedekking der Pleiaden, 29 Augustus 1 820, berekend

door uosENBEKGEE, *). Daar de waarneming dezer bedekking

ringen te verbeteren, welke vcrwaarloozing op beide de bepalingen den

zelfden geringen invloed oefende, doeh ik moest dan bij het Argu-

ment der Evectie telkens 30' bijvoegen, waarmede het door bdkck-

niKDT opzettelijk verminderd is, ten einde al de 32 zoogenoemde aequa-

ties positief te kunnen maken.

Als een voorbeeld zal ik hier laten volgen de berekening van het

verschil der porallaxen naar du-rckhardt eu adamiï voor 28 Maart

1830 te 20 uur, burgerlijken tijd te Parijs.

Ars. 1 7 12 13 16 23 2.5

1S30 00035 4212 4193 9715 0447 5950 9723 7G11 422 450 211 39 49

.\lrt. 2S 23544 5890 4679 8830 199G 4902 33Ö5 2089 60 939 148 71 54

20". 228 542 239 280 310 48 325 20 58 28 31 8 3

23807 0C44
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tf Koningsberg builengcmccn gücil guliikt, was, eii do jilaat-

scii der stcrrc-n als zeer naiiuwkeurig kunnen aangennnieii

worden, IjrproclUe uosenbergeu er ook de correctie van den

straal eler mnan uit (e bepalen. Hij vond, enkel uit de vier

in- en zes uitgangen, te Ivi'niigsberg waargenomen :

C'orreelie luaans-straul naar burckiiaudt . . . -\- 0",07

Ik vind :

Straal naar buiickhaiidt — straal naar hansen. — O ,9:5

Derhalve :

Correctie maans-straal naar hansen — O ,St!.

2. Bedekking van b' Tauri, deu 2S>tcn Maart ]S3ü, door

den Heer kaiseii aangewend tot de bepaling van de Lengte

der sterrewacht te Leiden *j. Van deze bedekking was te

Leiden, Dorpat en Manhcini in- en uitgang verkregen. De

eindvergelijking

Corr. stra.ll = 2",'.)1. — 0,U023 e» ((i— i) + 0",000 1 i jr

is zeer geschikt voor ons doel wegens de kleine coëfficiën-

ten van ö(i?

—

b) en ö tt. Hier is 'dd^— b) de correctie van

het verschil der Breedten van maan en ster, O u is de cor-

rectie der aangenomenc ]jarallaxis. Wij kunnen de twee

laatste termen gerustelijk =0 stellen, daar O (('^

—

b)endn

altijd slechts weinige secunden bedragen, en verkrijgen op

die wijze

:

Correctie maans-straal naar muiCKHAKDT.. . . -|- 2",9t

Maar wij vinden :

Straal naar burckuakdt— straal naar iiansin. — 3 ,iS

Dus:

Correctie maans-straal naar hansen — O ,49.

3. Bedekking van « Tauri, deu lO^en Februarij 1832,

insgelijks door den heer kaiseu bij Jietzelfde onderzoek ge-

) Memoirs uf ihe li. A. S., Vol. X, M, 3n;i.
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briiikt. ])e bedekking «as te Miuibcim, Ciimbridge, AbiT-

deen en Givenwicb volledig Maargenoinen, cu de vergelij-

kiugen, uit de waarnemingen der in- en uitgangen afgeleid,

konden zelfs in zoo ver opgelost worden, dat verkregen werd :

Corretrie straal =^ + O '',3-^ — 0,055 O ^

Ik vind nu :

() JT = Farallaxis aüams— DURCKnAiiDT = — 0",1.6,

derhalve

:

Correctie maans-straal

naar bukckhakdï . . . + 0",33 -\- 0",ü:3 = + 0",3Ö

Maar voor 10 Februarij 1832 vind ik weder:

Straal naar burckhaedï — straal naar hansen. — 1 ,47

Derhalve

:

Correctie maans-straal naar jiansex — 1 ,11.

4. Bedekking der Pleiaden den 10''"' Augustus 1841,

berekend door den heer lejelne *). Deze pleiadenbedek-

king gaf eone der scherpste bepalingen van den straal dor

maan, wegens het groot getal der waargenoraene in- en uit

gangen. Uit niet minder dan twee en vijftig vergelijkingen

werd door de methode der kleinste kwadraten gevonden

:

OZ = "l"
1",33— 0,259 ÖT, niet eene waarsch. fout ± O'Oll.

Nu is ö^ alhier eene verkorte schrijfwijs voor iïi)k, zijnde

n de parallaxis en h de verhouding (0,2725) van de sinus

van de halve middellijn der maan tot de sinus der horizon-

tale aequatorialo parallaxi.s. De correctie der maans halve

middellijn is echter:

= TTcU + him = i^l + 0,2725 Jji =4-1'V33 + 0,0135 cl^r.

Nu vind ik weder door berekening :

ö 1= Parallaxis adams— eurckhardt= -f- 3",44

,

*) Dissertatio asirononuca inauguralm^ Lugd. Bat., jidcccxlv.
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ilcrhalvc rlüor substitutie in büvcnslaaiiile vergelijking :

Correctie inaaus-straal naar BURCKiiAii.Dï . . . -t- 1",^^^

Echter wordt voor 10 Augustus 1S41 gevonden :

Straal naar burckhakdt — straal naar kansen. — 2 ,49

Correctie maans-straal naar hansen — 1 ,!'•

15. TOTALE ZON-ECLTPSKN.

I. De totale zun-eclips van 7 Julij 1812. De waarne-

mingen dezer eclips zijn door oltji'sen aan de berekening

onderworpen *). Hij vindt:

TTOi = — ^''.IS — 0,3!lli Oti .

Voegt men hier weder bij

:

ki)7t^ + 0,2725 Ott,

dan komt er:

Corr. maans-straal 11. buuckhardt = — 2",05— n,02o5 O".

Volgens de tafels van adams in den A'autical Almauac van

185G is voor 7 Julij 184.2:

drr = — 0",4;

derhalve

:

Correctie maans-straal naar burcivHaudt =^ . . — 2",0i

Ik vind weder voor het oogeublik der eclips :

Straal naar birckhakdt — straal n. hansen =- — 1 ,40

Correctie maans-straal naar hansen — 3 ,50.

Ook CAitLiNi heeft de waarnemingen dezer eclips onder-

zocht, en zijne verhandeling daarover moet afgedrukt staau

in het Giornale deU' Instituto Lombardo, vol. IV dat ik

tot mijn leedwezen niet kan raadplegen. Ik vind haar aan-

gehaald in liet bcrigt van santini over de eclips van 28

Jalij 1851, waarover straks nader. Santini geeft (en op-

*) AstroiiomiM-lir. Naclir/'clilcn. XX!I, lil. 21 T.
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zigte der stralen tier zou en der maan de resultaten van

cAiiLiNi aan, en het blijkt, dat zijn resultaat betrekkelijk

den straal der maan nog al van dat van olui-sen afwijkt.

Hij zegt namelijk: ;/ // semediametro lunare poi corrispott-

fi ileiite alla jiarallasse equatoriale di 00' fü dal siyn. Car-

II lini asscffnato = 16'20",4" etc. De horizontale aequatoriale

parallaxis was bij de totale zon-eclips van 7 Julij I84'~

= 59'3S",8 naar de tafelen van burckhakdt, die zonder

twijfel ook door caelini gebruikt werden. De discussie der

waarnemingen heeft caulini dus voor den straal der mann

tijdens die eclips opgeleverd IC'30",07 en daar de tnfeli-n

VAn BüRCKHARDT geveu 10'20",7 zoo is dus volgens de be-

rekening van CaELINI :

Correctie maans-straal naar BrucKiiAEDT. ... — 0",6.3

llicr weder bij:

Straal naar burckiiakdt — straal naar hansen. — 1 ,4.0

Correctie maans-straal naar HANSE>f — 2 ,09.

3. De totale zon-eclips van 38 Julij 1851. Deze belang-

rijke eclips, waarvan een zoo groot aantal waarnemingen

zijn bekend gemaakt, is. voor zoo ver mij bekend is, nog

niet volledig behandeld geworden. Santini leidde uit de

waarnemingen, op tien sterrewachten ^olbragt, de fouten der

uiaanstafels in Lengte en Breedte af, doch onder die tien plaat-

sen was alleen te Königsberg de eclips totaal geweest *).

De waarnemingen te Danzig worden nog door hem aange-

haald, doch alleen gebruikt om de Lengte van Danzig beter

te bepalen. Uit de vergelijkingen, die de vier waargenomene

phasen te Danzig gaven, kunnen echter zeer ligt de correc-

ties der stralen van zon en maan worden afgeleid, en hier-

voor vind ik, in de tweede vergelijking de drukfout lier-

stcllende, en — .5",.'5fi in plaats van -\- ö",oG lezende;

•) Astroiioim'sche Naclniclilai, XXXIV, bl. 289.
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Correctie sfra.il di'r /.oii — O'',05,

„ „ ,/
in.uiii naar bukckhaiiüt . . — ü ,75.

De door santini gebruikte waamciuiiigcn te Königsberg geven

:

('orrcetie straal der zon — 3 ,07,

„ „ „ maan naar burckhardt . . — O ,70.

De onwaarschijnlijke grootte der eerste correctie, en de

slechte harmonie met de waarde, zoo even uit de üanziger

waarnemincpen voor de correctie van den straal der zon ver-

kren-en, maakt de tweede twijfelachtig, maar het onderzoek

vau wiCHMANN, die ook de metingen van de afstanden der

spitsen in zijne berekening opnam, gaf *J

Correctie inaans-straal naar burckhaiidt....— 0",79,

hetgeen met het door mij gevondene resultaat uit de waar-

nemingen te Danzig zoo goed als geheel overeenstemt.

De jiarallaxis naar bürckhakdt was, volgens

de opgave in den Naulical Mmanac. . . .
00' .'50",:i

CürrectievolgensAüAMs(yVaii(. .•)///ia)((i(?, 1S5G) — O ,-i

Parailaxis naar de theorie van hansen . . . 00 39 ,9.

Hiermede straal der maan uit de Tables de

la Lune van hansen 16 30 ,75;

De straal der maan volgens de tafelen van

BURCKHARDT, door SANTINI gebruikt, was Ifl 29 ,2 .

Derhalve

:

Correctie maans-straal naar burckhardt ... — 0'',75

Straal naar burckhardt — straal naar hansex. — 1 ,55

Correctie maans-straal naar hamsex — 2 ,30.

C. RINGVORMIGE ZON-ECLIPSEN.

I. ]> ringvormige zon-eclips van 7 September 1820. Ver-

schillende sterrekundigen als waldeck, santini, uüjikei!,

) Aslronnmischi: i\uclirii:hteii, XXXIII, hl. :]0<).
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WDBM en BURG wijdden zich aan de berekening van de waar-

nemingen dezer eclips.

Walbeck berekende den cünjunctietijd uit de waarneuiin-

geu op zeven plaatsen gedaan, en uit de waarnemingen te

Göttingen, Cuxliaven, Bremen en Manheim, waar de eclips

ringvormig geweest was, de correctie der halve middellijnen

der zou en der maan *). Hij vond voor de correctie der

uit de tafelen van burckhardt ontleende halve middelHjn

der maan

:

uit de ' nemingen van



+
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Hij lia<l gebruikt: Maaas halve middelliju 881 ",0

eii vond: Correctie + O ^^

Ware maans-straal voor 7 September 18-20... 881 ,14,

Nog omvangrijker was de berekening van büro, die 51

waarnemingen op 21 verscbillende plaatsen volbragt, aan

de berekening onderwierp *). Hij had de elementen der

maan aan zijne eigene tafels ontleend, en onder anderen voor
^

den straal der maan te 2" Midd. Tijd Parijs gebruikt 883",l.

Uit de gezamenlijke waarnemingen vond liij :
Corr.— 2 ,3

Ware maans-straal voor 7 September 1820— 880 ,8-

Ook WURM, aan wien zoo vele plaatsen de naauwkeurige

kennis harer geographisohe Lengte verschuldigd zijn, onder-

nam de berekening van de waarnemingen dezer verduiste-

ring t)- Hij verzamelde 172 waarnemingen op 79 plaatsen

verkregen, en, alhoewel hij bij den eersten toets een groot

aantal waarnemingen, vooral van het begin der eclips, moest

verwerpen, zoo hield hij toch verreweg meer waarnemingen

over, dan een der andere berekenaars.

Wtjkm zegt, zijne elementen voor de berekening der eelips

uit de zonstafels van delambee en de maanstafels van buuck-

HAEDT ontleend te hebben, en hij voegt er bij dat hij ze

met geeling's en eaily's elementen vergeleken heeft. Nog-

tans verschillen de Lengte, Breedte, parallaxis en straal der

maan, die hij gebruikte, nog al sterk van de getallen die

WALBECK aanwendde (in Lengte -\- 0'',9, in Breedte

4- 5",35, in parallaxis + l",5 en in straal -f 1",8S.)

Dit lieeft nogtans op het resultaat geen' invloed. Hij vindt:

Correctie aangenomene waarde van maans-straal — 2",1 S

Hij had gebruikt 882 ,90

Ware maans-straal voor 7 September 1820— 880 ,72.

*) Dclinr Aslronuimsdies JuhrburJ,, 1824, bl. 119.

t) Berliner Astronomisclies Jahrbucli, 1S25, bl, 89.

VEÜSL. ES MKDED. ATD. NATlIUnK UKEr, X. 2
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Nu vind ik met behulp vau de tafels van adams:

Ware inaaus-straal voor 7 Sept. lS2n ii. iiat;sen .. .88:i ,3.").

Dus Correctie

:

volgens WALBECK 1'Vi)

„ SANTIKI — o ,94 ,

I,
liÜMKER — 2 ,2] ,

,/
BURG — 2 ,55 ,

,/
WURM — 3 ,G3

,

zijnde van deze uitkomsten Je laatste het meeste vertrouwen

waardig, als berustende oj) het grootste aantal waarnemingen.

2. De ringvormige zon-eclips van 15 Mei 1836. Een

aantal waarnemingen dezer eclips zijn door küsikeb bere-

kend *), d. i. hij beeft er de gewone uitdrukkingen voor

de conjunctietijden uit afgeleid, zonder er nogtans resulta-

ten uit af te leiden.

Is ergens het begin en het einde der eclips waargeno-

men, dan geeft de voorwaarde, dat de conjunctietijd uit

beide deze waarnemingen afgeleid, identiek moet zijn, eene

vergelijking tusschen x, y, ^ !f
en 'd ", zijnde:

X = correctie straal der zon -j- correctie straal der maan,

y = correctie straal der zon — correctie straal der maaii,

^[J = correctie Breedte der maan,

^n = correctie der maansparallasis.

Deze vergelijkingen heb uit het stuk van rümker afge-

leid en volgens de methode der kleinste kwadraten opge-

lost. Ik vond:

X = — 1",18
-I- 0,106 öi

2, = _ O ,69 -f- 0,026 öi

t^jï = — O ,73 -f 0,586 ^n.

*) Astronomische. Nnchrich>rn, XIV, lil, 07-
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Nu geeft weder de afleiding der parallaxis volgeus de

tafels van bukckhaedt en adams :

ÖTi = + 1",90,

derhalve

X = ~ 0,98 gewigt 73,11

y = — 0,64 „ 95,06

Ö/J = + 0,39 „ 8,62.

Maar eüjiker had reeds aangewend

:

ö. (Kad. O + Ifad. ([) = — 1"

ö. {Ead. O — EaJ- C) = — 2"

ö. ^ = - 7 ,63;

en dus vinden wij ten opzigte van den NauticaL Alinanac,

dien rümker gebruikte

:

correctie straal der zon -f- correctie straal der maan =— 1",98

correctie straal der zon— correctie straal der maan = -— 2 ,64..

correctie Breedte der maan = — 7 ,24.

Hieruit, daar in den A'aiUkal Almanac van 1836 de

gegevens, de maan betreffende, uit de tafels van bukckhaedt

ontleend werden

;

Correctie maans-straal naar buuckhaedt -j- 0",33

Maar de berekening heeft mij gegeven :

Straal naar btjrckhardt — straal naar kansen. — 1 j97

Correctie maans-straal naar hansen — 1 ,64.

De waarnemingen van deze eclips komen slecht overeen.

Ik vind uit de proef op al de vergelijkingen de waarschijn-

lijke fout van elke waarneming + 'i%9, derhalve

;

waarscliijnlijke fout van x = d: 0",58

ri ff // ^/ = ± O ,50

f » // l\> = d: 1 j67 ;
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enliieruif, tlnar de corrffdic: van den iiiaaus-straal == i
.-r — J y

is, de waarschijnlijke fout van \x— iy

= ,/{0",29^ + 0",25^) = ±n',3V

D. HEUOMETEnMITTISGEN *).

]) on 2). Twee malen heeft bessel de middelliju der

maan met den heliometer gemeten f) en wel op 2 Sep-

tember 1830 en 26 December 1833, beide dagen waarop

eene totale maan-eclips plaats had, terwijl zij boven den

horizon te Königsberg was. Gedurende de totale eclips

was beide koeren de lucht bewolkt. Bessel mat beide

malen zes middellijuen die onderling hoeken van 30' maak-

ten, en vond gemiddeld :

2 Scpt. 26 nee.

Correctie maans-straal uit het i^ao. iss.i.

Serliner Jahrbuch (buuckiiaedt) . . . 0",0Ü O",73

Ik vind weder:

Straal naar btiiickhakdt — straal

naar hansen — 1 ,43

Correctie maans-straal naar hansen . — 1 ,42

Bessel merkt ten opzigto van het verschil der beide uit-

komsten 0",00 en 0",73 aan : „ der ünterschied beider Rei-

II hen hot, mehier Meinung nacJi, seinen Grund in einer Un-

II
vollkommenkcil der Tafdn in Bezielmng auf die Paral-

11 laxe." Men ziet dat, door de naauwkeuriger tafels van

HANSEN te gebruiken, het verschil tusschen de beide resul-

taten nog half zoo groot blijft.

3) Ileliometermeting van wichmann den 8=''^" Julij

1S46 §). Wichmann mat de middellijnen der maan iu

*) Het vcrcischt bijna gecnc vermelding dat de oudere heiiometer-

of zoogenaamde objectief-mikroraetermetingen van triesnecker, enz

hier in het geheel niet iu rel;ening gebragt zijn.

t) Astronomische A'aclirichten^ XI, bl. 411.

I) Aslronomisrhf Nachrkhten, XXIX, bl. 1.
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pusitiehoekoii, die met elkander hoekeu van vijf graden

maakten ; hij verbeterde de gemetene middellijnen voor re-

fractie en naar formules, die hij zelf daarvoor ontwikkelde,

ook voor phase, en leidde op die wijze de correctie van

den scliijnbaren straal der maan af, zoo als het Berliiier

Astronomiaches Jahrbuck, en dus de tafelen van bueck-

HAKDT dien opleveren. Zijne uitkomsten gaven duidelijke

afwijkingen van den bolvorm aan; ja, het grootste verschil

t-usschen twee der gemetene middellijnen was 2",48, welk

verschil onmogelijk aan de waarnemingen toegeschreven kan

worden. Het gemiddelde resultaat is

:

Correctie maans-straal naar burckhaudt -|- 1",26

Ik vind weder

:

Straal naar burckhardt — straal naar kansen . . — 2 ,66

Correctie maans-straal naar hansejj — 1 ,40.

4) Heliometermeting van peters, gedurende de totale

raaan-eclips van 6 Jauuarij 1853 *). Deze metingen wer-

den ouder zulke ongunstige omstandigheden genomen, dat,

naar mijn oordeel, het resultaat niet met de reeds aange-

haalde vereenigd kau worden. De totale eclips begon te

19" sa™ Midd. tijd te Königsberg, terwijl de maan 12° bo-

ven den horizon was, 38 minuten viji'r zonsopgang, ,/ Der

f/ Mond," zegt peters zelf, // ersclden um diese Zeit wegen

1/ seiiies tiiedric/en Statides hinter Diinsten des Horizonts, und

if wegen der eintretenden Morgendammerung so schlec/d er-

II hucJitet dass ich nur die schwachste Vergrösserung amoenden

ff konnie. Mit dieser sah ich indess den Nord- mid Sïidrand

II
deutlicli," u. s. w.

') Aslrommische Nuclirwhten, XXXIV, bl. 11.
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Het rc.siiHaat was

:

uit 5 met. bij positieliock O', Coit. buuckhardt = — l",l

„ O » „ u 90', „ ,/ = + O ,8

Gemiddold — O ,15

Straal uaar burckiiauüï— straal naar HA^•SEN . — 3 ,09

Correctie maans-straal naar iiansen — 2, 24.

KECAPITULATIB.

Voegen wij nu de verkregen uitkomsten bij elkander,

dan hebben wij voor de correctie der maans halve middel-

lijn naar iiansen :

A. Uit sterrehedekkingen.

1) Pleiadeu, 29 Augustus 1820 — 0",86

2) O' Tauri, 28 Maart 18.30 —O ,49

6) « Tauri, 10 Februarij 1832 —1 ,11

4) Pleiadeu, 10 Augustus 1841 —1 ,11

— . 0",S9;

B. Uit totale Zon-eclipsen.

fnaaroi.UFSEN — .S'Vïül
l)Van7Julijlöl2 ^ ^ — 2",80

' '

\ „ CARUNI —2 ,00'

3) Van 28 Julij 1851 -2 ,30

2 ,55;

C. Uil ringvormige Zon-eclipsen.

1) Vau 7 September 1820 — a",63

2) Van 15 Mei 1830 —1 ,64

2 ,13;

T). Uit fieliometermetingen.

1) BESSEL, 2 September 1830 — 1",42

2) BESSEL, 2(3 December 1833 — 1 ,05

3) wiCHMANN, 8 Julij 1846 — 1 ,40

—1 ,29.
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Do totale zon-eclipseii moeten int den aard der zaak

den kleinsten straal der maan opleveren, daar de waarne-

mers het verdwijnen van het laatste en het verschijnen van

het eerste zonlicht aanteekenen, dat natuurlijk op die tijd-

stippen plaats heeft, waarop de zonnerand nog even in

de diepste dalen zigtbaar was of weder zigtbaar werd. Bij

de ringvormige zon-eclipsen zou het tegenovergestelde moe-

ten plaats vinden, en de grootst mogelijke straal gevon-

den worden, indien steeds het oogenblik werd aangetee-

kend waarop de rand der zon in zijn geheel zigtbaar was,

zonder den minsten schijn van afgebrokenheid door voor-

uitstekende bergtoppen der maan. Maar die waarnemers,

die voor het begin en het einde der ringvormige eclips het

eerste ontstaan en het laatste openen van den afgchrokenen

ring van lichtpunten nemen, zullen weder eenen zeer klei-

nen straal der maan vinden. Aan dit verschil in opvatting

schreef re*ds nicolai de groote verschillen toe, die zich in

de waarnemingen van het begin of het einde des rings op

dezelfde plaats openbaarden. Bij het afleiden van het eind-

. resultaat zal ik dus liever dat, hetwelk de zon-eclipsen ge-

geven hebben, afzonderen, doch de resultaten, uit sterre-

bedekkingen en heliometermetingen afgeleid, vereenigen. Op

die wijze verkrijg ik :

Correctie der maans halve middellijn uit hansen's Tables

de la Lune

ter berekening van sterrebedekkiugen — 1",09

,

// '/ * zon- eclipsen — 2 ,34 .

Het lijdt geen' twijfel of men zou, door de verslagen

van Leugteberekeningen uit sterrebedekkiugen na te gaan,

nog vele gegevens vinden, om er den straal der maan uit

af te leiden. Maar meestal is door de berekenaars het

resullaat aangegeven, zonder de vergelijkingen mede te dee-
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leii, clic (Ie af linnkelijkhcid uitdriikkeu tusschen de berekende

conjuiictietijden en kleino veranderingen in de Breedte der

maan en der ster, den straal en de parallaxis der maan. In

vele gevallen, bijv. in de talrijke door wuiui en tuiesnec-

KER arelevewle Lengtebepalingen uit sterrebedekkingen, zijn

waarschijnlijk de coëfficiënten dezer vergelijkingen niet eens

berekend geworden.

Om nu uit de mij ten dienste staande sterrekundige

tijdschriften die enkele verslagen vnn Lengtcbcrekeningen te

zoeken, waar de bedoelde coëfficiënten niet ontbreken, daar-

toe ontbreekt het mij ten eenemale aan tijd ; de bladwijzer

toch der Lengtebepalingen beslaat in het General- Register za

Band I—XX der Asirmioinisc/ie Kauhrlchten niet minder dan

14 biz. 4° in twee kolommen; en in het General-Register

zu Band XXI—XL nog 3 blz. in vier kolommen. Ook

zijn er uit de ongeveer 3600 waarnemingen van bedekkin-

gen, die in Band I—XLVIII, (1S23— 1858) der Astrono-

mische Naclirichteu bekend gemaakt zijn, bouwstoffen in

overvloed voorhanden om hoogst naauwkeurige bepalingen

van den straal der maan te ondernemen, om niet te ge-

wagen van de duizende waarnemingen van vroegere dagtee-

kening, die in het AslronomiseliesJa/irhucIi (171

H

—1830), de

Allgemeine Geoyraphisclie /yp/wmeriden (1798— 1800), de

MonaÜiche Correspondenz (ISÜO— 1813), het Zcitschrift

für Astronomie (ISIC— 1818) eu de Correspondance As-

irononiique (1818—182G) verspreid zijn. Maar de arbeid,

aan zulk een onderzoek verbonden, zou niet beloond zijn.

Ware de maan namelijk een zuiver bolrond ligchaam, dau

zou men nog kunnen wenschen hare middellijn met eene

hooge naauwkeurigheid te kennen, en, even als zulks met

alle grootheden gegaan is, die eene vaste en bepaalde waarde

hebben, men zou in de kennis harer getalwaarde van tijd

tot tijd vooruitgaan, Maar de rand der maan verraadt ün-

eil'enheden, die reeds door eenen kijker met middelmatige
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vergrootiiig duidelijk zigtbaar ziju, cii dat ouk de algemeeue

bolvorm wel wat te wensclien overlaat, dit bewijzen vooral

de heliometermetingen van wichmann, als ook de afwijkende

resultaten, door enkele sterrebedekkingen voor den straal

der maan gegeven. Dit in aanmerking genomen ben ik

van oordeel, dat de naauwkeurigheid der door mij gevon-

denecorrectie (— 1",09) voorde praktijk geheel voldoende is-

De verhouding tusschen den straal der maan eu dien

van den Aequator der Aarde wordt nu aldus

:

HANSEN neemt voor deze verhou-

ding aan 0,272957

Eeductie voor eene verandering

— 3181= — 1",09 —
,„ den straal...

I _ ^ .^^ _ ^^^

Derhalvemiddelb. straal der maan 0,272041 van den straal

Il kleinste ;/ ,/ n 0,27227 j des aardaequators,

twee getallen, waar de door bdrckhaedt aangenomene ver-

houding (0,2725) tusschen in ligt. Daar eindelijk de mid-

delbare horizontale aequatoriale parallaxis der maan volgens

HANSEN = 56'59'',57 is, zoo vinden wij hieruit:

Middelbare schijnbare straal der maan

uit bedekkingen en heliometermetingen . . 15'32",27,

uit zou-eclipsen 1531 ,02.

Batavia, 20 April 1859.
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VERHOUDING VAN DE BASES SODA EN POTASSA

TOT

ZOUTZUUR EN SALPETERZUUR.

DOOR

K. 91. voii ItAllMIIAliER.

De veölvuldige ;i)i;ilyseii van soda- en potasclisalpeier,

die ik voor den handul te doen luid, en de oraslagtigheid

dier analysen, vooral wanneer hel de vraag geldt, of pot-

asolisal peter sodasalpeter bevat, welke moeijelijkheid even-

zeer bestaat bij het bepalen van het sodagehalte der pot-

asch uit den handel, waren aanleiding dat ik voor eenige

jaren eene reeks onderzookingen in het werk stelde, die ten

doel hadden op eene eenvoudige wijze, de verhouding der

potassa lot de soda in mengsels van hare zouten te bepalen.

Deze proeven zijn door mij toenmaals niet bekend ge-

maakt, omdat het doel, waarmede zij waren ondernomen, niet

op eene voldoende wijze \\as bereikt.

De onderzoekingen echter van den laatsten tijd, waarbij

het raerkwaarilige vcrsciiil tusschen de potassa- en sodazouten

is gebleken, wat aangaat hunne vastlegging iu de bouw-

bare aarde en hunne opname in de planten, als ook de ver-

schillende inwerking van de potassa en soda op organische

stüH'on bij de vorming van znringzuur en ejaanverbindingen,
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door possoz *) aangetoonJ, geven luij aanleiding uit die

reeks van onclerzoekingeii eenige mede te doelen, waardoor

het groote verschil tusschen potassa en soda in hare ver-

houding tot zoutzuur en salpeterzuur blijkt; zij mogen

strekken tot uitbreiding onzer kennis van deze twee ge-

wigtige basen.

Bij deze onderzoekingen had ik scheikundig zuiveren

potasch- en sodasalpeter, chloorpotassium en chloorsodium

noodig; het eerste zout alleen kau men gemakkelijk door

herhaalde kristallisering zuiver verkrijgen, de andere echter

niet. De sodasalpeter toch kau, wegens den kubischen

kristalvorm, niet door kristallisatie van keukenzout worden

bevrijd; zoo als echter uit mijne proeven blijken zal, is

bet zeer gemakkelijk hem daarvan te zuiveren door hem

een paar malen met salpeterzuur uit te dampen; de ge-

ringste sporen zoutzuur worden op deze wijze volkomen

verwijderd.

De chloruren werden zuiver verkregen door de zuivere

salpeterzure zouten in een stroom zoutzuurgas te verhitten

;

dat de omzetting hierbij volkomen geschiedt, blijkt uit de

volgende proeven

:

In eene glazen Uvormige buis, die gewogen was, werd

zuivere salpeter in een droogen luchtstroom tot even smel-

ten verhit, en na bekoeling weder gewogen. Daarna werd

ouder verhitting droog zoutzuurgas door de buis gevoerd en,

nadat geene roode dampen zich meer vertoonden, steeds

onder verhitting, drooge lucht. Na bekoeling werd de buis

op nieuw gewogen

:

0,779 potaschsalpeter gaven 0,575 chloorpotassium, bere-

kend 0,575.

0,5435 sodasalpeter gaven 0,3745 chloorsodium, berekend

0,3740.

*) Annales de Chiiine el Je Physique, Julij 1S57.
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0,r>18 van het op drae wijze verkregen cliloorpotassium

werden in gedestilleerd water opgelost tot 100 CC.

] O CC dezer oplossing hadden noodig 29,45 CC der zilver-

oplossing, terwijl de rekening vordert 29,36 CC *).

0,6S7 van eveneens behandeld chldorpotassium tot 100 CC

opgelost, en daarvan 10 CC verzadigden 32,75 CC zilver-

solutie, terwijl de rekening vorderde 32,65.

Oj'tT'l' uit sa!j)eterzure soda verkregen chloorsodium werdeu

tot 100 CC opgelost; daarvan 10 CC genomen, verzadig-

den 2S,S CC, berekend 28,76.

0,355 eveneens verkregen chloorsodium en tot 100 CC
opgelost:

5 CC verzadigden 10,6 CC zilversolutie, berekend 10,7.

20 CC " 43,0 CC * 1 43,0.

Ik achtte lut vai\ gcwigt te onderzoeken, of de salpeter-

zure Züuteu, in water opgelost en met overvloedig zoutzuur

uitgedampt, even gemakkelijk en volkomen in chloruren

werden ouigezet. Daartoe werden in porceleinen kroezen

de salpeterzure zouten tot even smelten verhit; na bekoe-

ling iu den exsiccator gewogen, op een waterbad in water

opgelost en met overvloed van zoutzuur ingedampt, terwijl

•) De zilversolutie, die in dit onderzoek is gebruikt, was zoodanig

gemaakt, dat 1 CC voorstelde I milligr. chloor. De titrering gcsehiedde

met clironias potassae. Het komt er bij deze titrering zeer op aan, dat

de solutie niet zuur zij, terwijl ecne kleine overmaat van alkali de

titrering insgelijks onjuist maakt. Daarom werd steeds bij de solutie

gedaan een paar drupjtels lakmoestinctuur, en zoo deze rood gekleurd

werd, zoo als meestal het geval was, van eene zeer verdunde oplos-

sing van zuiveren carhona-; sodae een drup]<el bijgevoegd, die voldoende
was om de blaanwu kleur te herstellen. Daar de zilversolutie van
neutrale nitras argcnti was gemaakt, bleef, na toevoeging van de zil-

veroplossing, 'ie solutie blaauw of liever groen door de bijvoeging vnn

den chvomas potassae. liet praeeipitaat beeft in.sgelijks eene groene
kleur, en de overgang van deze kleur in rood is nog scherper te zien

dan die van geelwit in vood.
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]3e inocijelijke üiiizeUing op natten weg der salpeterzure

«outeu in clilorureii *), ia vergelijking met tic tegenover-

gestelde omzetting, die door deze proeven was gebleken,

gaf mij aaideidiiig om na te gaan de inwerking van het

zoutzuur op de salpeterzure zouten vau potassa en soda

en van het salpeterziiur op de chloruren vau potassium en

sodium, wanneer zij in reden van aequivalenten op elkan-

der inwerken.

Voor deze proeven werden zeer verduude oplossingen van

zoutzuur en salpeterzuur genomen, en door middel cencr

getitreerde sodaloog met juistheid het gehalte aan CIH en

KOjH bepaald. Als gemiddelde uit bijna overeenkomende

bepalingen werd gevonden, dat

1 CC van de zoutzure oplossing bevatte 98,55 mgrClH

ICC // "Salpeterzure n n 209,16 mgr NO,. H.

Bij deze proeven is het zout in -iO CC bevattende por-

celeinen kroezen bij 160° Celsius gedroogd, na weging in

water opgelost en daarbij met eene verdeelde burette het

zuur toegevoegd; na roering met een glazen staafje werd

de solutie op een waterbad uitgedampt, en de kroes daarna

in eene droogstoof bij 160' C. gedroogd. Na weging werd

liet zout in water opgelost tot 100 CC en daarvan 10 CC

door de zilversolutie setitreerd:

*) I'enkt (P/«Y. Transactions, Vol. 129. 1835, p, 13) heeft Je omzetting

der salpeterzure zouten van potassa en soda in chloruren, en van

(ie chloruren van potassium en sodium in salpeterzure zouten gebruikt

tot de bepaling van het aequivalent gcwigt van het chloor, het potas-

sium en het sodium, en heeft voor de omzetting der nitraten in chlo-

ruren den natten weg gevolgd. Ik geloof dat hij beter had gedaan

ract den droogen weg te gebruiken; de door mij mcdegedeehle proe-

ven zijn niet met die voorzorgen gedaan, die bij het bepalen van een

aequivalcut-gewigt noodig zijn; ik hoop ze later nog met dit doel

te hcriialen. Pkn.nv vnnil Cl = 35,454. Ka = 39,0600, Na = 2:i,04.'>,

Ag = 107 97: ik heb bij de berekening mijner proeven <lc tegenwoordig

algemeen aaugcnoineu Cl =i 3.".,6, Ka = 39.2, Na = ^3.0, Ag -^ 108.0

en N = 14,0 gebruikt.
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Biihauilelilmet gaven de Cl bepaling

5)0,663 NO^Ka 2,43CCoflaeq.ClH0,6]55. = 6,5 CC.

6) 0,437 „ 1,60 ,/ „ 0,4065. = 3,95 //

7) 0,4645 NOfiNa 2,02 „ // 0,413. =0,7 «

8) 0,3895 ,/ 1,70 /' „ 0,345. = 5,6 „

Wanneer men, zoowel uit het verlies door de substitutie

van NO, door Cl als uit de directe cliloorbepaliug, de

verhouding tusschen de chloruren eu nitraten op 10 aequi-

valenten berekent, vindt men:

L'it het verlies Uit de chloorbepaling

5) 2,77 ClKa 7,23 NO„Ka. 2,79ClKa 7,2lNO„Ka.

6) 2,66 ^> 7,34 ,/ 2,57 „ 7,43 „

7) 3,55CINa 6,45NOsNa. 3,45 ClNa 6,55 NOoKa.

8) 3,66 „ 6,34 ,/ 3,44 ,/ 6,56 „

Omgekeerd weiden

Bcliandcld met gaven de Cl bepaling

9)0,3495ClKa 1,41 CC of 1 aeq.NOcH 0,443. = 4,0CC.

10) 0,495 „ 1,99 „ „ 0,623. = 6,2 ,/

11) 0,336 ClXa 1,73 „ „ 0,438. = 6,7 „

12)0,6945 ,/ 3,57 y ,/ 0,8995.=14,8 „

Wanneer men ook hier uit de aanwinst door de substi-

tutie van Cl door N0„ eu uit de directe chloorbepaling

de verhouding tusschen de chloruren en nitraten op 10

aeq. berekent, vindt men

Dit de aanwinst Uit de chloorbepaling

9) 2,46 ClKa 7,54NO,Ka. 2,41 ClKa 7,59NOcKa.

10) 2,71 „ 7,29 „ 2,63 „ 7,37 „

11) 3,30 QNa 6,70 1X^0 ^Na 3,29 ClNa 6,7lN06Na.

12) 3,48 „ 6,52 „ 3,51 „ 6,49 ,/

Deze laatste proeven werden nog herhaald, met dit on-

derscheid, dat de nitraten en het terug blijvende zout niet

op 160° C werden gedroogd maar zacht gegloeid; uit het

geheele residu werd het chloorgehalle bepaald;
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Dulüiiirlflil met gaveu doelbepaling

13)0,1705CIKa U/il) GOoi) aeq NO jH 0,216. =20,0CC.

14)0,225 „ 0/Ji " „ 0,286. =24,7 „

15)0,4.21. ClNa 2,1.S „ „ 0,5425.=97,.S „

16)0,.31.25 „ 1,70,/ ,/ 0,4375.=-81,0 „

Op dezelfde wijze l)crekeiul, vinden wij hier op 10 aeq. :

Uit ile nauwinst Uit de chloorbepaling

13) 2,47 ClKa 7,53 NO^Ka 2,47 ClKa 7,53 NO^Ka.

14) 2,35 „ 7,65 „ 2,36 „ 7,64 „

15) 3,83 ClNa 6,17NOjNa 3,80ClNa 6,20 NO ^Na.

16) 3,86 „ 6,14 „ 3,89 „ 6,11 „

Daarna werden op dezelfde wijze chloorpotassiura en

chloorsodium met 2 aeq. salpeterzuur behandeld, waardoor

zij geheel in nitraten werden omgezet

:

Behandeld niet gaven berekend

17) 0,280 ClKa 2,26 CC of 2 aeq. NO^H 0,3795. 0,3793

18) 0,2405 „ 1,94 „ „ 0,3255. 0,3258

19) 0,7125 ClNa 7,33 „ „ 1,0345.1,0352

20) 0,557 „ 5,73 „ „ 0,809. 0,8093

Het in water opgeloste residu werd door de zilversolutie

onderzocht

:

Had noodig

17) 0,8 CO dusop 1 aeq. NOgKa waren 0,06 aKaovergeW.

18) een druppej » ,/ ,/
" 0,00 // ,/

19) 2,0 CC „ „ NO^Na „ 0,05 ClNa „

20) 1,5 „ „ „ ,/ „ 0,06 „ „

Het blijkt uit deze prorven, dat 2 aeq. salpeterzuur 1 aeq.

chloorpolassium of cliloorsodinm volkomen ontleden; liet

uiterst kleine residu aan chloruren, dat hier gevonden is,

bewijst, bij proiveii als (\c7.e, hoegenaamd niets.



( 33
)

Vervolgens werden proeven genomen om te zien of ile

nitraten door zoutzuur iu chloruren volkomen kunnen wor-

den omgezet; daartoe werd oene zaclit gegloeide en afge-

wogene hoeveelheid van het salpoterzure zout eerst met 1

aeq. CIH behandeld; na uitdamping zacht gegloeid en ge-

wogen; dit residu weder opgelost in water en op nieuw I

aeq. CIH, dus dezelfde hoeveelheid als de eerste maal, toe-

gevoegd; na uitdamping en zachte gloeijing weder gewo-

gen, en deze behandeling zoo dikwijls hci'haald tot dat het

verlies aantoonde, dat a! het salpeterznre zout in chloruur

was omgezet

.

Behandeld Omgezet

met gaven in ClKa

21) 0,912 NOjKa 3,32CCof 1 aeq. HCl 0,851 van 10 aeq.NO^ Ka waren 2,55

22) het residu V. 21 „ „ 0,793 /, // 5,00

„ 0,747 /, // 6,90

I, 0,711 H II 8,41

,1 0,683 „ „ 9,59

„ 0,6735 „ „ 10,00

Dit laatste residu, dat volgens berekening moest zijn

0,ü732, werd tot 100 CC opgelost; 5 CC daarvan hadden

16,3 CC zilversolutie noodig; de rekening geeft lö,0 CC.

Deze proef werd herhaald:

Behandeld Omgezet

met gaven in ClKa

27) 0,780 NOjKa 2,85 CCol'1 aeq. CIH 0,7295 v.m 10 aeq.NOjtaw.iven 2,47

28)hetresiduv.27 u ,i 0,6805 „ ,/ 4,87

I, 0,636 „ „ 7,04

II 0,005 II II 8,56

* .0,582 „ „ 9,69

;/ 0,5755 ;, . II 10,00

Dit laatste residu, dat volgens berekening O, .5757 zijn

moest, werd weder tot 100 CC opgelost; 5 CC dezer op-

lossing hadden 13,6 CC der zilveroplossiiig noodig, terwijl

de rekening eischt 13,67 CC.

VEnSL. EN SIEDED. AFD. K.\TUDJtK. DEEI, X. 3

23)
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Hieruit blijkt dat 1 aeq. NO„Ka zes achtereenvolgende

malen met 1 aeq. ClII moet worden uitgedampt eer het

ten volle in chloorpotassium is omgezet; wij zullen later

zien dat 6 aeq. CIH echter niet in staat zijn om, bij 1

aeq. NO„Ka gevoegd, dit in ClKa om te zetten.

Dezelfde proef werd ook met salpeterzure soda genomen

:

Behandolil ()m{;czct

mot gaven in ClNa

33) 0,8045 NOjNa 3,50 CCof 1 aeq. IICl 0,7085 van 10 aeq.NOjNawarcn3,82

34.)lietresiduv.53 ,, // 0,(i325 „ // 0,55

35) „ ,1 34 // // 0,5775 ,/ „ 0,05

36) „ // 35 „ „ 0,551 „ „ 10,00

Dit laatste residu, dat volgens berekening 0,5536 moest

zijn, werd tot 100 CC opgelost; 5 CC dezer solutie had-

den 16,7 CC der zilveroplossing noodig, terwijl do bere-

kening 16,72 CC cischt.

De herhaling dezer proef gaf de volgende cijfers

:

Behandeld Omgezet

met g.iven in ClNii

37)0,8145 NO jNa 3,55 CC of laeq.ClH 0,716 van 10acq.NO,Nawarcn3,87

38)hetresidav.37 // // 0,6415 „ // 6,81

39) „ „ 38 „ „ 0,5875 „ „ 8,04

40) „ «39 ;; I, 0,5615 ,/ „ ]0,0U

Dit laatste residu, dat volgens berekening moest zijn

0,5606, werd tot 100 CC opgelost; 5 CC dezer oplossing

hadden 16,9 CC zilversolutie noodig, terwijl de rekening

vordert 17,03 CC.

Wij zien dat 1 aeq. NO„Na slechts vier achtereenvol-

gende behandelingen met 1 aeq. CIH noodig heeft, om
geheel in chloor.'iodium te worden omgezet.

De op deze wijze verkregen resultaten, bij welke op den

graad van concentratie der zoutoplossingen geen acht was
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geslagen en bij welke toch reeds vrij goed overeenkomende

cijfers \\-aren gevonden, gaven mij de hoop dat, wanneer

de proeven zoodanig werden gedaan, dat de zoutoplossin-

gen bij het instellen der proeven steeds denzelfden graad

van concentratie bezaten, de wet zoude worden gevonden,

volgens welke het salpeterzuur op de cliloruren van potas-

sium en sodium en het zoutzuur op de salpeterzure zouten

van potassa en soda werken; ik oordeelde dat zeer ver-

dunde oplossingen voor deze proeven, waar alles door maat

moest worden bepaald, de verkieslijkste waren. Daarom en

om alle berekening onnoodig te maken, ging ik uit van

de zilveroplossing die, zoo als gezegd is, op iederen CC.

4,79155 mgr. NOgAg bevatte en waarvan dus 1 CC
gelijk stond aan 1 mgr. chloor. Er werden mot groote

naauwkeurigheid gemaakt de volgende oplossingen

:

bevatte

Eene van zoutzuur dieop 1 CC 1,02817 mgrClH

// " salpeterzuur n n i n 1,77465 n NO^H
'/ 1 clüoorpotassiura n n \ t, 2,10423 » ClKa

// '/ chloorsodium „ „ \ « 1,647S9 " CINa

// » salpeterzure potassa » " 1 « 2,85070 n NO^Ka
" * salpeterzure soda n n \ n 2,39437 " NO^Na

Deze zeven soluties aequivaleerden dus aan elkander.

De burette, die tot het afmeten der soluties werd ge-

bruikt, was in millimeters ingedeeld, en vervolgeus door kwik

de inhoud van CC tot CC bepaald. Op 400 mm waren

ongeveer 25 CC, zoodat ieder miliiraetcr ongeveer -^^ CC
aantoonde. De soluties werden in porceleinen kroesjes eerst

met een roerstaafje gemengd, het roerstaafje afgespoeld, en

de kroesjes op een waterbad uitgedampt ; daarna in een

luchtbad met aspiratie bij 160" C gedroogd. Het residu

werd vervolgens in water opgelost en het chloor op de

vroeger beschrevene wijze bepaald :
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Hadden noodig acq. Ctll

190) (iClKrt +M.ClNa4-10NO„I112,5 Nü^Ag . ^ / 7,5

191)
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Ofschoon de meeste dezer proeven ten vourdeele zijn der

tweede formule, die 2,5 aeq., terwijl de eerste 2,ü aeq.

vordert, geloof ik tocli, in verband met de andere proeven,

de eerste formule voor de ware te moeten liouden.

3°. Dat wanneer 1 aeq. zoutzuur op 1 aeq. salpeterzure

soda inwerkt, de omzetting plaats viudt volgens de formule

3 NOeNa + 3 CIH = 2 NOcNa+ ClNa + NO„H + 2 CIH

In onze proeven hebben wij op 1 aeq. residu gevonden :

7) 3,55

8) 8,66

33) 3,82

37) 3,87

83) 3,5

84) 3,5

85) 3,5

140) 3,3

147) 3,3 terwijl de formule 3,3 vordert.

4°. Dat het residu der omzetting hetzelfde is of men 1

aeq. zoutzuur met 1 aeq. salpeterzure potassa of soda, of

wel 1 aeq. salpeterzuur met 1 aeq. cliloorpotassium of

cldoorsodium heeft behandeld. Door de inwerking toch

van 10 aeq. salpeterzuur op 10 aeq. ClKa en op 10 aeq.

ClNa zijn

ggeblevcn
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neer het salpeterzuiir en liet zoutzuur vooraf iii reJcu van

1 aeq. op 1 acq. worden zaïiieugcbragt en deze ü aeq.

alsdan met 1 aeq. potassa of soda worden uitgedampt. De

proeven toch leeren ons, dat wanneer 10 aeq. NO^iï met

10 aeq. CllI worden zaracngebragt en met 10 .leq. lIO^Ka

of HOjNa worden uitgedampt, in het residu gevonden

worden :

150) 1,9 aeq. ClKa 161.) 8,2 aeq. ClNa

151) 1,!) // 165) 3,2 //

zoodat als algemeene formulen kunnen worden aangenomen

:

Ka
,

n = 4NO,Ka+ClKa+NOJI+4.ClHof
^^"«H'^"' Ka=4N0,Ka+ClKa+N0Cl, +5H0

Na , H= 2NO,.Na+ClNa+NO„H+2ClHof
3 N0„ j^

+3 Clj^^^
2 NOoNa+ClNa+NOjCl j+ 8 HO

6". Dat wanneer 1 aeq. salpeterzuur op meerdere aeq.

chloorpotassium of chloorsodium inwerkt, de inwerking

steeds geschiedt volgens deze formulen, zoodat 5 acq. sal-

peterzuur 4 aeq. salpeterzure potassa en 3 aeq. NOjH
2 aeq. NO^Na vormen, hoe groot het aantal aeq. chloor-

potassium eu chloorsodium ook zij; de proeven 100— 111

en 114— 125 bewijzen zulks voldoende. Op de proeven

112, 113, 126, 127 is deze formule niet van toepassing,

dewijl aan 1 aeq. NOjH slechts | aeq. ClKa of ClNa werd

aangeboden.

7°. Hoewel de proeven 128—147 het tegendeel schij-

nen te bewijzen, geloof ik dat hetzelfde geldt wanneer 1

aeq. Cl II op meerdere aeq. NOjKa of NO„Na inwerkt;

namelijk dat 5 aeq. CIH slechts 1 aeq. ClKa en 3 aeq.

CIH slechts 1 aeq. ClNa kunnen vormen. De oorzaak

echter, waarom in de proeven bij het toenemen der aequi-

valenten salpeterzuur zout dezelfde hoeveelheid CIH meer van

dit zout in ehkiruur heeft omgezet, schrijf ik toe aan het
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verschil in oplosbaarheid der chloruren eu nitraten in wa-

ter; bij de indamping bij ongeveer JOO''C. zullen de chlo-

ruren uitkristalliseren, terwijl de nitraten bij die tempe-

ratuur nog in oplossing blijven; het uitgekristalliseerde is

natuurlijk aan de inwerking onttrokken; aan deze oorzaak

is ook toe te sclirijven dat in bijna alle proeven de hoe-

veelheid chlorureu te hoog is gevonden en dat de proeven

niet die overeenstemmende resultaten hebben kunnen ople-

veren, die tot verkrijging eener volkomene zekerheid noo-

dig zijn.

8°. Wanneer op 1 aeq. chloruur of nitraat meer dan 1

aeq. NO„H of CIH inwerken, zoo moeten wij aannemen dat

vooreerst de werking geschiedt volgens de in 5° aangege-

ven formulen ; het overvloedige zuur werkt op nieuw vol-

gens deze formule op het onaangetaste deel van het zout

enz, waaruit zich de moeijelijkheid laat verklaren om de

nitraten door zoutzuur geheel in chloruren om te zetten.

9'. Uit de proeven 176— 196 schijnt te blijken, dat

wanneer salpeterzuur inwerkt op een mengsel van chloor-

potassium en chloorsodium, de inwerking eerst plaats vindt

op het chloorpotassium, zoodat, zoolang op 1 aeq. NOjH 1

aeq. ClKa voorhanden is, alleen het Clta wordt ontleed

volgens de sub 5^ opgegeven formule, en het ClNa buiten

de inwerking blijft; van proef 176— 186 is de door 10

aeq. NO^H verjaagde hoeveelheid CIH steeds 8: van proef

187 af begint die hoeveelheiij te vermindereu, dewijl op

10 aeq. NOjH niet meer 10 aeq. ClKa aanwezig zijn.

Ik had verwacht dat het salpeterzuur het zoutzuur zou

hebben verjaagd in reden van de aanwezige hoeveelheden

ClKa en ClNa en dat op deze wijze eene eenvoudige be-

paling van de relatieve hoeveelheden jjotassa en soda had

kunnen worden verkregen.

10°. Of men bij de potassazouten de vorming van de

verbinding NOCl^ en bij de suduzoutcn van de verbinding
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NOjCl^ moet aannemen, zoude door opzettelijke proeven

moeten worden bewezen.

Dat er bij de inwerking van zoutzuur en salpeterzuur

op de nitraten en chloruren tusschen liet potassium eu het

fjodium een bepaald verschil beslaat, hebben niijne proeven

volkomen bewezen. Ik acht de voortzetting dezer proeven

zoowel met andere basen als ook met andere zuren van

gewigt, dewijl, zoo verre mij bekend is, in deze rigting nog

geene proeven zijn genomen, en de medegedeelde ons de

hoop geven dat wij op deze wijze eenig meerder licht zul-

len verkrijgen over de wijze waarop, eu de verhouding waarin

de zuren elkander bij aanwezigheid van verschillende basen

kunnen verplaatsen.

Ofschoon ik wat de zwavelzure zout^'u aangaat nog slechts

enkele proeven heb genomen, zoo kan ik echter reeds dit met

zekerheid mededeelen, dat de meeste sulfaten, zoo als die

van potassa, soda, kalk, barj't, strontiaan en magnesia, in

een stroom van zoutzuurgas verhit, in chloruren worden

omgezet, van welke omzetting de industrie mogelijk groot

voordeel kan trekken. Daarenboven is het mij gebleken,

dat, wanneer 1 aeq. SOjKa met 1 of meer aeq. CIH

of NO 5 11 wordt uitgedampt en het residu hard gedroogd,

er terug blijft een mengsel van dubbel-zwavelzure potassa

en chloorpotassium of salpeterzure potassa in de verhou-

ding van

SOjKa + SO,lI + j^^^Ka,

terwijl bij de zwavelzure soda eene geheel andere verhou-

ding, die mij nog niet genoegzaam duidelijk is geworden,

wordt gevonden.

i



GEWONE VERGADERING

DEB AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

CEnOUDES DEN W^"" SEPTEMBER 1S59.

Te(/enKoordi(/ de Hcercii: g. simons, p. hakting,

C. n. D. BUTS BALLOT, P. J. STAMKART, J. VAN GEUNS,

J. G. S. VAN BREDA, W. C. II. STARING, R. LOBATTO,

H. C. VAN HALL, M. C. VERLOREN, J. VAN DER HOEVEN,

D. J. STORM BCTSING, W. VROLIK, O. J. MATTHES,

C. A. J. A. OUDEMANS, G. E. VOORHELM SCHNEEVOOÜT,

J. L. C. SCHROEDER VaN DER KOLK, R. VAN REES'j

P. ELIAS, A. W. M. van HASSELT, E. H. VON BAUMHAÜER,

en van de Letterk. Afd., de Heer h. j. koenen.

Het proces-vei-bnal der gewone vergadering van

den Sö^'*^"^ Junij wordt gelezen, goedgekeurd en \ ast-

gesteld.

De Secretaris berigt van de H.II. J. f. delprat

en VAN GORDT mededeeling ontvangen te hebben,

dat liet Imn, wegens dienstpligt, onmogelijk is deze

vergadering bij te wonen.

Worden gelezen brieven ten geleide van boekge-

schenken: 1°. van den Minister van Binnenlandsche

Zaken ('sGravenh., 18 Julij 1859, N^ 2C9, 6« Afd.;

33 Augnstns 1859, W. 124, 3'= Afd.; 2Sept. 1859,
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N\ 102, ü'= Afd.; 5 Sept. 1859, N>. li)l, -.V-MA.;

7 Scpt. 185», N'. 144, G^ Afd.; 14 Sept. 1S59, N'.

173, G" Afd.); 2°. van den Minister vfin Koloniën

('sGravonh., 4 Julij 1859, A. N°. 17); 3". vanden

Minister van Buitenlandsclie Zaken ('sGravenh., 27

Junij 1859, N'. 15, en 20 Augustus 1859, W. 25);

4o. van den Commissaris des Koninp;s in de Prov.

Friesland (Leeuwarden, 13 Julij 1859, 4'^ Afd., N'.

81); 5". van den Heer ali cohen, Secretaris der Com-

missie voor de Statistieke beschrijving der Provincie

Groningen (Groningen, 1 Sept. 1859); G". van den

Heer andrau. Directeur der Afd. Zeevaart van het

Koninkl. Nederl. Meteorologisch Instituut (Utrecht,

12 Sept. 1859, N\ 233 J); 7°. van den Heer ii. w.

DE GRAAF, Secretaris van het Entomologisch Genoot-

schap (Leiden, 11 Julij 1859); 8°. van den Heer

DE WAL, lid der Koninkl. Akademie van Wetenschap-

pen, Afd. Letterkunde (Leiden, 25 Aug.1859); 9°.

van den Heer d. bierens de haan, lid der Afd. Na-

tuurkunde (Deventer, 5 Sept. 1859); lO». van den

Heer hageman (Soerabaya, 20 Sept. 1S5G); 11°.

van den Heer J. de bosch kemper (Amsterdam, 22

Jiüij 1S59); 12°. van den Heer a. c. reuthen (Delft,

15 Augustus 1859); 13°. van den Heer th. lacor-

daire, Sécrétaire général de la Soeiété royale des

Sciences te Luik (Luik, 4 Julij 1859); 14°. vanden

Ministre de rAgrieulture, du Commerce et des Travaux

publics in Frankrijk (Parijs, 1 Aug. 1859) ; 15°. van den

HeerT". babington mac.wl.vt te HollylodgeKensing-

ton; 1G°. van den Heer kraüss, Secretaris van het

Verein fur vaterliindisehe Naturkunde in AVürttemberg

(Stuttgart, 25 Julij 1859); 17°. van den Heer wied-



( 47 )

MANN, Bibliothecaris van dojs^öii. Bayerisclie Akiulemie

der Wissenschaften (München, 15 Mei 1859); 18°.

van den Heer caflisch. Secretaris van het Natur-

historisch Verein in Augsburg (Augsburg, 17 Julij

1859); 19°. van den Heer eggen, Secretaris van de

K.K. zoologisch-botanische Gescllschaft in Weenen

(Weenen, Mei 1859) ; 20°. van den Heer i. pfeegker.

Secretaris der Naturforschende Gesellschaft in Baniberg

(Bamberg, 10 Mei 1859); 21°. van den Heer a. bog-

DANOW, Secretaris der Société imperiale d'Agriculture

de Moscon (Moscou, ,3- Julij 1859); 22°. vanden Heer

RENARD, Secretaris der Société impériale des Natu-

ralistes de Moscou (Moscou, -3 Junij 1859); 23°. van

den Heer j. henry, Secretaris der Smithsonian Insti-

tution (Washington, 2 Mei 1859); 24° van den Heer

spencer j. baird (Washington, 20 April 1859).

Wordt besloten tot plaatsing der boekgeschenken

in de boekerij en tot schriftelijke dankzegging.

Wordt gelezen een brief van de Société impériale

d'Agriculture de Moscou (Moscou, ^ Junij 1859),

waarin genoemd Genootschap verzoekt in ruil te mo-

gen ontvangen tegen zijne werken, die van de Ko-

ninklijke Akademie te Amsterdam.

De Secretaris wordt uitgenoodigd om naar den aard

en den werkkring van dit genootschap, en naar de

verhandelingen, die het uitgeeft, eenig berigt in te

winnen, en gemagtigd om iia het ontvangen daarvan

naar bevind van zaken te handelen.

Wordt gelezen de volgende brief van den Heer
23

uricoechea, (Bogota y 1859).
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Monsieur

!

Apimlc par mes coufrèrcs u, la présidencc de la Sociétc

de Naturalistes de la Nouvelle Grenada, je m'empresse de

vous faire part de soii iustallation.

Cüinpüsée d'amateurs et de quelques hommes distingués

qui out bien voulu nous honorer de leur coopération, elle

ne pretend pas faire de grandes ofFrandes a la science, mais

plutut elle se montre comme une rL%nion qui désirc étudicr

et contribuer au progrès des seiences naturelles; comme un

centre protecteur des voyagcurs naturalistes au milieu des

Andes.

Aidez-nous, cucouragez-nous surtout, et dans quelques

années, j'espère que nos travaux vous feront voir que vos

conseils et votre encouragement n'ont pas été inutiles.

Pondéc uniquenient sous la proteotion des amis de la

science, la Société ne comple pas avcc les fonds nécessaires

pour l'acliat d'une bibliothèque et pour completer ses col-

leotions, auxquelles elle travaille assidument. Elle espère

donc, que vous et votre Société lui prêteront un appui pa-

lernel a eet égard en lui envoyant toutcs vos publications.

Elle sera lieureuse de pouvoir récompenser vos bontés,

quoique insuffisamment, par l'envoi des collections faites ïi

l'Aniérique tropicale.

Nous ne faisons que commencer, si vous nous protégez

peut-être nos travaux seront-ils utiles a la science; si vous

retirez cette protection que nous souhaitons tant, peut-être

finirons-nous faute d'cncouragement. C'est i vous, pères

de la science, h nous faire vivre, et ^ nous, simples ama-

teurs, a nous iiiontrcr digiies de votre ])roteetion.

J'espère, Monsieur, que vous aurez la bonté de faire part

de nos désirs a votre société dans sa proehaine séance.

Agréez, Monsieur, les considérations rcspcctueuses etc.
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Wordt besloten, dat de Akademie zich bereidvaar-

dig zal verklaren, om hare werken te schenken aan

genoemde Soeiété de Naturalisks de la Nouvelle

Grénade, en daarvoor in de plaats zal vragen zoo-

wel de door genoemd genootschap uit te geven wer-

ken, als natuiirvoortbrengselen uit Nieuw-Grenada.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken: 1°. van den HeerDEKOCK,

Directeur van het Kabinet des Konings ('sGraven-

hage, 4 Julij 1859); 2°. van den Minister van Bin-

nenlandsche Zaken ('sGravenh., 5 Julij 1859, N°.143,

5e Afd.) ; 3°. van den Heer snabili:é, Inspecteur van

de geneeskundige dienst der laiidmagf('sGravenh., 13

Julij 1859, L'. 0,N\261);4». van den Heer w. c. bac-

KER, Secretaris van Curatoren van het Athenaeum

Illustre te Amsterdaiu (Amsterdam, 30 Junij 1859); 5°.

van den Heer w. g. pluygers, eersten Bibliothecaris

der Hoogeschool te Leiden (Leiden, 2 Julij 1859);

6°. van den Heer p. c. molhutsen. Secretaris van

Curatoren vau het Athenaeum te Deventer; 7°. van den

lieer w. a. enschedé. Bibliothecaris der Hoogeschool

te Groningen (Groningen, 31 Julij 1859); 8°. van den

Heer ?. j. verheulen. Bibliothecaris der Hoogeschool

te Utrecht (Utrecht, 1 Julij 1859, N". 6); 9». vanden

Heen. telting, Secretaris van het FrieschGenootschap

van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde (Leeuwarden,

Junij en 28 Aug. 1859); 10°. van den Heer sijpesteijn.

Secretaris van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

'"sGravenhage, 21 Julij 1859, N'. 67) ; 11°. vanden

Heer j. pijnappel. Secretaris van het Koninklijk

Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van

VERSL. EN JIEDED. AFD. NATUCRK. DEEL X. 4
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Necrlaiidsch Iiuliii (Delft, 25 Julij 1859); 12o. vanden

Heer F. A. SNELLAERT, Voorzitter van het Willemsfonds

(Gent, 18 Julij 1850); 13°. van den Heer J. munnich,

Bil)liotliccaris van het Bataviaascli Genootscliap vnn

Kunsten en Wetenschappen (Batavia, April IbOUj;

14°. vau den Heer a. van naamen, Secretaris der

Directie van de OverijsselscheVereeniging tot ontwikke-

ling van Provinciale Welvaart (Zwolle, 25 Junij 1859)

;

15°. van den Heer quetelet, Sécrétaire perpétuel de

l'Académie royale des Sciences, des Lettres et dcsBeaux

Arts de Belgique te Brussel, (zonder dagteekening)

;

16°. van den Heer sauveur, Secretaris der Académie

royale de Médecine de Belgique (Brussel, 25 Julij

1859); 17°. vau den Heer lacordaire. Sécrétaire

général de la Société royale des Sciences te Luik (Luik,

4 Julij 1859); 18°. vau den Heer vi. n. miller,

foreign Seeretary of the Royal Society of Loudon,

(Londen, 27 Mei 1859); 19°. j. henry. Secretaris van

de Smithsouian Institutiou (Washington, 12 Novem-

ber 1858).

Aangenomen voor berigt.

De Secretaris berigt, onder dagteekening van Hel-

der, 20 Julij, 3 September, Amsterdam, 8 Jidij,

9 Augustus en 8 September, vau de Heeren c. en

p. van dek sterr ontvangen te hebben. Tabellen

van waargenomen waterhoogten, welke hij der Com-
missie over de daling van den bodem in Nederland

ter hand heeft gesteld.

De Secretaris berigt, dat voor de Verslatjen en Me-
iMeelingen aangenomen zijn de aangeboden Verhan-
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delingen van de H.H. j. a. c. en c. a. j. a. oude-

MANS, VAN DER WILLIGEN en J. VAN DER HOEVEN,

en dat over de ingezonden aanteekeningen van den

Heer swaving nader zal worden beslist.

Wordt gelezen een brief van den Minister van

Binnenlandsche Zaken ('sGravenliage, 14 Jidij 1859,

N". 154, 5" Afd.), in substantie inhoudende, dat Zijne

Excellentie met veel belangstelling kennis nam van

het voorloopig verslag van de Commissie over den

Paalworm, en dat op voorstel des Ministers, door

Koninklijk Besluit van den 9<i<=" Julij, N'. 58, tot

het dekken der kosten van de Commissie het gewoon

jaarlijksch subsidie van de Akademie verhoogd is

met een bedrag van ƒ1000.

De Secretaris berigt, dat deze zoo welwillend toe-

gestane gelden inmiddels ontvangen zijn, en dat met

een gedeelte daarvan de kosten, gemaakt tot aan 1

Julij j.1., zijn vergoed. Wordt besloten den Minis-

ter schriftelijk dank te zeggen voor deze onder-

steuning.

Wordt gelezen een brief van den Minister van

Koloniën ('sGravenhage, 12 Julij 1859, Litt. A.

16), inhoudende, dat Zijne Excellentie in het kopije-

lijk medegedeeld verslag omtrent het gebruik der ka-

pokvezeleu, waarvoor dank wordt gezegd, heeft ge-

lezen, dat voor eën twaalftal jaren Mr. a. loudon,

tegenwoordig algemeen Secretaris der Indische rege-

ring, zich zoude verstaan hebben met den Heer t.

w. DE viRiEU te Zalt-Bommel, omtrent het nemen

van eene proef met de papierbereiding uit kapok-
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|)luis. Het oorspronkelijk denkbeeld van die proef is

echter uitgegaan van den Heer h. hope loudon, te

'sGravenliage woonachtig. De Minister heeft gemeend

deze opmerking aan de Afdeeling niet te moeten ont-

houden. Zijne Excellentie twijfelt geenszins of de

Heer noPE i.oudon zal gaarne aan de Afdeeling al de

inlichtingen geven, welke zij ten deze mogt verlangen.

De Secretaris berigt dat, door de welwillende zorg

van den Heer stamkart, als waarnemend Secretaris,

in der tijd dadelijk aan de Commissie over de

papicrmaking kennis is gegeven van den inhoud van

dezen brief. Wordt besloten deze kennisgeving van

den Minister van Koloniën in dank aan te nemen.

Wordt gelezen een brief van den Minister van

Koloniën ('s Gravenhage 2 September 1859, Litt.

A. N'. 25), inhoudende, dat Zijne Excellentie in der

tijd met de meeste belangstelling kennis nam van

den brief der Natuurkundige Afdeeling, betreifende

het door wijlen alexander von hujiuoldt uitge-

drukte verlangen, dat de magnetische en meteorolo-

gische waarnemingen, bereids over een groot gedeelte

van den aardbol ingesteld, ook zouden worden uit-

gestrekt tot Nederlandsch Indië. De Minister berigt

alsnu, dat tot het doen van zoodanige waarnemin-

gen benoemd is Dr. p. a. bergsma, onder den titel

\an Geographisch Ingenieur. In overeenstemming

met de wenken, door de Afdeeling gegeven, is de

Heer bergsma bereids eenige weken in Engeland,

onder de leiding van den Generaal sabine, werkzaam

geweest, terwijl hij nog, vóór zijn vertrek naar Indië,

cenc reis naar Duitschland zal doen, in het belang
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zijner verdere practische oefening. De Minister zegt

ten slotte der Afdeeling dank voor de door liaar ver-

strekte voorlichting in deze voor de wetenschap zoo

gewigtige zaak. Wordt besloten dezen brief aan te

nemen voor berigt.

Wordt gelezen een brief van den Heer h. J. f.

JANSSEN, lid der Letterkundige Afdeeling van de Ko-

ninklijke Alvadeniie van Wetenschappen (Leiden, 22

Sept. 1859), ten geleide van eenige specimina van

fruit en' zaden, welke in tamelijk groote hoeveelheid

gevonden zijn tusscheu de onde overblijfselen van

nieerwoningen in het meer van Constanz, nabij Wan-
gen (Groothertogdom Baden), met gereedschappen van

steen, been en gebakken aarde; welk een en ander on-

langs door den Heer Janssen werd medegebragt en

tot mededeelingen in de jongste vergadering der Let-

terkundige Afdeeling aanleiding gaf. De oudheid dier

gereedschappen, zoowel als van de overblijfselen uit

het plantenrijk, zou, volgens de meening der Zwit-

sersche geleerden, Hen en misschien meer eeuwen voor

de christelijke jaartelling opklimmen. Tot voortzet-

ting zijner onderzoekingen deswegens wenscht de Heer

JANSSEN zeer eeue uaauwkeurige bepaling dier over-

blijfsels uit het plantenrijk te bezitten, weshalve hij

beleefdelijk verzoekt ze ter kennis van de Zuster-Af-

deeling te brengen, met bede om hare welwillende

voorlichting.

Wordt besloten den brief van den Heer janssen

met de daarbij gevoegde plantenzaden enz. in handen

te stellen van de H.H. van hall en odüemans, met

lieleefd verzoek om daarop zoo mogelijk de Afdeeling
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in de ccrstkoincnde vergadering te dienen vnn Lcrigt,

voorlichting en rand.

Komt ter tafel eene voor de Versluyun. eu Mededce-

l'myeu door den Heer j. p. delprat ingezonden Ver-

handeling over den toederstand van holle cilinders of

buizen legen inwendiye normale drukkinyen . Zij wordt

gesteld in handen der Commissie van Redactie.

De Heer j. van der hoeven leest in eigen naam

en in dien van den Heer w. vrolik het volgende

verslag voor op de in hunne handen gestelde verhan-

deling van den Heer harting.

In de vergadering van Junij der Wis- en Natuurkundige

Afdeeling van de Akademie der AVetenschappen, bood ous

geacht medelid hauting eene Verhandeling aan over cenige

gedeelten van twee groote voorwerpen van Cephalopoden,

waarvan het eene in het Akademisch Kabinet der Natuur-

lijke Historie te Utrecht, het andere in de verzameling van

het Dierkundig Genootschap te Amsterdam bewaard wordt.

Uw'e Eapporteurs hebben de eer, thans over deZe voor de

Werken der Akademie aangeboden Verhandeling hunne raee-

ning voor te dragen.

Het verslag over dezen arbeid kan kort zijn. Er be-

staan sedert vele jaren, ja, reeds bij de oude schrijvers, ver-

halen omtrent reusachtige Ceplialopoden. Dat zij, hoezeer

met fabelen vermengd, echter ook gedeeltelijk op waarne-

mingen berusten, bewijzen enkele overblijfsels, die men nu

en dan beschreven heeft, en die in sommige Musea worden

bewaard. Die voorwerpen zijn evenwel zeldzaam, en de bij-

zondere beschrijving daarvan heeft voor de wetenschap eene

onmiskenbare waarde. Nog onlangs werd door den be-

roemden Deensehen uatuuronderzoeker Prof. stbenstrup te
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Koppeuhageu daarop de aandacht der beoefenaars van de

natuurlijke geschiedenis door zijne behiugrijice uiededeelingen

gevestigd.

De in de Frausche taal opgestelde beschrijving der in

Utrecht en Amsterdam aanwezige voorwerpen levert eene

nieuwe bijdrage tot dit punt des dierkundigen onderzoeks.

Dat die beschrijving met naauwkeurige zorg is opgesteld,

behoeft naauwelijks vermeld te worden; reeds de naam des

onderzoekers is hiervan een waarborg. Ook zijn de be-

schrijvingen van talrijke afteekeniugen vergezeld, die hare

waarde verhoogen en de vergelijking gemakkelijk maken.

Het voorwerp in het Utrechtsche Museum brengt de Heer

HAUTiNO tot dezelfde soort, welke steenstrup onlangs onder-

zocht en waaraan hij den naam van Archileulhis dux gaf;

terwijl de voorwerpen uit de verzameling van het Dierkundig

Genootschap te Amsterdam, die, behalve uit den pharyux,

ook nog uit twee armstukken en een oog bestaan, tot het

geslacht Enoploteuthis van d'oebigny behooren, de Sepia

unguieulata van molina, waaraan de Heer haktinb den naam

van Knoploteuthis Molinae wil gegeven hebben. Het spreekt

van zelve, dat deze groote voorwerpen niet dan na langdu-

rigen groei die afmetingen verkregen hebben; het is dus

waarschijnlijk, althans mogelijk, dat zij reeds bekend zijn

in jeugdiger toestand, als kleinere voorwerpen. Haiiting

gist, dat Arc/uteuthis dux met Ommastrephes todanus vau

d'okbigny overeenkomt en daarvan het oude dier is. De

Enoploteuthis Moliuae komt het meest met Enoplot. Lesiceurii

overeen, doch verschilt er echter te veel van, dan dat de

Schrijver beide tot eene soort zou durven brengen.

Hier blijft een ruim veld voor nader onderzoek. Men
moet nagaan, welke de vormveranderingen zijn, die door

tien leeftijd in de soorten van Cephalopoden worden veroor-

zaakt, welke karakters blijvende zijn en standvastig, welke

daarentegen met den tijd gewijzigd worden.
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Dat de opname der beschrijvingen, door ons medelid

HAETiNG aangeboden, in de Werken der Akademie in het

belang der wetenschap wenschelijk is, blijkt uit het boven-

gemelde. Wij stellen daarom voor den Heer hakting voor

de aanbieding daarvan dank toe te brengen, en zijn' arbeid

aan te nemen, zuó nogtans, dat wij de afbeeldingen, die

gekleurd zijn, in zwarte platen meenen te moeten doen over-

brengen.

De Heer w. vrolik voegt daaraan de volgende

aanteekening.

•

Gaarne vereenig ik mij met het gunstig oordeel over deze

Verhandeling, door den Heer van der hoeven uitgebragt,

en voeg er zelfs bij, dat hare waarde mij toeschijnt aan-

zienlijk verhoogd te worden, door de histiologische opmer-

kingen, aan de kennismaking met de fragmenten dezer reus-

achtige Cephapoloden, toegevoegd. — Het zij mij echter

veroorloofd eene enkele vraag te rigten tot den geëerdeu

schrijver. Zij geldt het oog. — Hij zegt dat daarvan slechts

overbleef la cavité orbitaire, Ie globe de l'oeil proprement

dit ayant complelement disparti. Deze redactie laat eenige

duisterheid over. Door den term van cavité orbitaire zoude

men ligt in de war kunnen geraken en meenen, dat daar-

onder de kraakbeenige oogkas der Cephalopoden wierd ver-

staan, hetgeen de bedoeling niet kan wezen. — Ware het

niet beter te spreken van een achterste fragment van het

oog, zonder meer. — De bijvoeging van Ie globe de Voeil

ayant completenient disparu kan, naar mijne bescheiden

meening, wegblijven. Een oogbol toch, in de beteekenis van

hetgeen men daaronder bij de gewervelde dieren verstaat, is

er eigentlijk niet bij de Cephalopoden, welke, strikt geno-

men, alleen het achterste segment van het oog der gewer-

velde dieren bezitten. — Begrijp ik de teekening goed, daa



( 57
)

is daarvau het aolitersle gedeelte overgebleven met de plek,

waarin de fibrillen van den zonderlingen gezigtszenuwknoop

indringen. — Ik- onderwerp deze bedenking aan het oor-

deel van den schrijver, en laat ZEdele daaromtrent gaarne

de beslissing over.

Na eene korte wisseling van gedachten, waaraan

de H.H. HARTING, J. VAN DER HOEVEN en W. VROLIK

deelnemen, vereenigt de vergadering zich eenparig-

lijk met de conclusiën van het verslag.

De Heer e. h. von baumhauee spreekt over de

verhouding van de bases soda en potassa tot zout-

zuur en salpeterzuur en biedt daarover eene Verhan-

deling aan voor de Verslagen en Mededeelinyen. Tix^

wordt in handen gesteld van de Commissie van Re-

dactie.

De Heer van breda draagt het volgende voor

:

In de vorige vergadering had ik de eer een stuk lood,

dat door insecten doorboord was, en dat in de omstreken

van Haarlem was gevonden, ter bezigtiging mijner mede-

leden over te leggen. Het kwam mij ter oore, dat sommige

hunner de in het lood aanwezige openingen geenszins als

het werk van insecten aanzagen, maar ze veeleer voor

spijkergaten meenden te moeten verklaren. Aangenaam was

het mij daarom van den volijverigen gemeente-architect te

Harderwijk, den Heer j. vïehoeven. Lid van het Konink-

lijk Instituut van Ingenieurs, eene vurenhouten plank te

mogen ontvangen, bedekt met het doorboord lood, en waarin

de gang van het dier in het hout, die in eene in het lood

geboorde opening eindigde, aanwezig is. Daarbij waren twee

larven van insecten gevoegd, waarvan de Heer veehoeven
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mij sclirctf, dat zij iii liet hout worden arviigcti'otleii, en dat

zij volgens de verzekering der werklieden van dezelfde soort

zijn als die, welke de gaten in hrt lood maken.

In de unzekerlieid, of dit inderdaad zoo is, besloot ik

in de gezonden plank eene groef te maken, waarin de

larve juist paste; in deze uitholling plaatste ik eene der

beide larven, waarna ik haar met een plaatje tlieelood be-

dekte. Gedurende eene buitenlandsche reis bleef de larve,

aldus bedekt, eenige weken onaangeroerd. Bij mijne terug-

komst vond ik het tlieelood niet doorboord, maar de groef

gedeeltelijk gevuld met eene soort van fijn houtzaagsel van

denzelfden aard als dat, hetwelk op vele plaatsen in de

plank wordt waargenomen, en dat buiten twijfel door insec-

ten werd lijn gezaagd. De larve was in de groef gebleven,

en werd in eene tor gemetaraorphoseerd teruggevonden.

Ik meen hier te moeten bijvoegen, dat ik door het een

en ander geenszins de overtuiging heb bekomen, dat het

insect, dat ik in den volkomen ontwikkelden toestand en

in dien van larve heb bekomen, hetzelfde is, dat het lood

heeft doorboord.

De ter tafel gebragte plank en het lood worden

door de vergadering in oogenschouw genomen, eu

daarna vat de Heer verloren het woord op, zeg-

gende, dat de in de jongste gewone vergadering hem,

door den Heer van breda ter hand gestelde larve,

hem voor de soortbepaling veel moeite baarde. In

den eersten oogopslag had hij gemeend, dat zij de

larve was van Saperda carcharias, welke zich bij

voorkeur ophoudt in het versche hout van populie-

ren. Hij gaf dit tot voedsel aan genoemde larve,

maar zag dat zij er wel eenigzins aan knaagde, maar

het geenzins gretig nam. Hierdoor kwam hij tot de

overtuiging, dat zijn vermoeden ongegrond was, en
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na raadpleging van hel, algemeen geachte werk van

KATZEBüRG, die Forsihisecten, enz., hetwelk intusschen

weinig over de zoogenaamde Boktorren bevat, meende

hij te moeten beproeven of de larve ook welligt die

van Asfynomm aedilis konde zijn. Deze houdt zich

bij voorkeur in het dennenhout op. Werkelijk zag

de Heer verlorex, dat de hem tot onderzoek gege-

ven larve dit hout gretig verslindt. Hij heeft haar

daarin nog geplaatst gehouden, en zal nader onder-

zoeken, of zij zich ook tot eene tor heeft gemeta-

morphoseerd, maar herkent nu in de door den Heer

VAN BREDA mcdegebragte tor, Hijlotrupes bajulics. De
vraag is, of de beide larven ook van verschillende

soort kunnen zijn.

De Heer verloren voegt daarbij, dat hij in den

jongsten zomer zeer gelukkig is geweest, in het on-

derzoek van verschillende insecten-larven, als ook in

het uitmaken van het vraagpunt, of Insecten lood

doorboren. Na namelijk beproefd te hebbeu of men
de larven van Cossus tyniperda, van Saperda car-

charias in glazen buisjes kan bewaren, met kurk of

ingestopte proppen papier gesloten, zag hij, dat de

larven daarin volkomen goed blijven leven, vermits

kurk en papier eene voldoende hoeveelheid lucht tot

de ademhaling dezer dieren doorlaten, maar hij be-

merkte tevens, dat de larven eindigen met kurk en

papier door te knagen, ten einde zich een' uitweg

te banen. Hij besloot nu om de glazen buisjes

met loodplaatjes te dekken, zoodanig gesneden, dat

hij er eenig papier tusschen konde plaatsen. Hij

heeft waargenomen, dat het papier eerst en daarna

het lood door de stevige kaken dezer larven vermeld
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werd CU liceft derhake deze doorljoring van lood

door enkele insecten met eigen oogen kunnen zien.

De Heer van bred\ zegt den Heer verlorkn dank

voor deze belangrijke mededeeling, waardoor nu de

mogelijkheid van dergelijke doorboring van lood, door

insecten uitgemaakt is. Wat het soortelijk verschil

betreft der beide aan de proefneming onderworpen

larven, meent hij te moeten doen opmerken, dat zij

oorspronkelijk geheel met elkander overeen kwamen.

De Heer w. vrolik doet de misgeboorte van een

kalf zien, in den aanvang dezes jaars te Rustenbnrg

geboren tegelijk met een welgevormd kalf, en hem

ten geschenke gegeven door den Heer J. smit, ge-

neeskundige aldaar, aan wien hij hti openlijk zijnen

dank voor dit merkwaardig geschenk herhaalt.

De koe, welke deze misgeboorte ter wereld bragt, was

reeds meermalen van tweelingkalveren verlost. Gemelde

misgeboorte behoort tot den alleronvolmaaksten vorm van

lioofdelooze misgeboorten, waaraan guklt den niet wel te

verdedigen geslachtelijkeu naam van amorphus gaf, onder

toevoeging van den soortelijken van globosus, hetgeen zoude

moeten aanduiden een gedaanteloos wezen met eene kogel-

ronde gedaante en aldus eene allerzonderliugste contradictio

in adjecto levert. De voorbeelden dezer onvolkomen dier-

lijke wezens zijn niet menigvuldig. Spreker wijst op die-

gene, w'elke door zijnen hooggeschatten vader vroeger wor-

den bekend gemaakt *) ; op diegene, waarvan men de ken-

•) G. VROLIK, Mémoires sur quelqaes stijels interessants d'Anatomie et

de l'ln/sioloijie. AmstcrcLim 1822.
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nis aan i'. euijsch *), robeet bland f), c. h. ehrmann §),

E. F. GUELT **) en aan Spreker zelven ft) verscliuldigd is. Hij

doet opmerken, dat alle deze misgeboorten, hetzij die tot het

menschelijk, hetzij tot onderscheidene dierengeslachten hehoo-

ren, daarin met elkander overeenkomen, dat zij eene rondachtige

massa vertoonen, van meestal geriugen omvang, met eene vol-

maakte en bij dieren (kalf, geit) sterk behaarde huid bekleed,

en gewoonlijk met onregelmatige knobbels bezet. Eene volle-

dige navelstreng dringt er in en somtijds is er digt bij hare

inplanting of een kleine uitwendige, vliesachtige zak, of

eene geringe inwendige holte met eene blind aanvangende

en blind eindigende darmlis. — In de menschelijke mis-

geboorte, door den lioogleeraar g. veolik beschreven, wordt

gesproken van de aanduiding eener rudimentaire wervel-

kolom, met een ruggemerg er in; blanb vermeldt zelfs on-

volkomen hersenen; maar de mogelijkheid bestaat ook, dat

er geene sporen van centraal zenuwstelsel worden aange-

troffen, of dat, zoo er zenuwen zijn, deze slechts behooreu

tot een enkel werktuig, hetwelk zich op volledige wijze

ontwikkelde. Spreker herinnert daaromtrent de merkwaar-

dige door hem op PI. LXII, fig. 4, 5. 6 van zijne Tabulae

afgebeelde kaKsmisgeboorte, waarin zich, behalve de huid,

slechts een werktuig voltooid beeft, en wel de tong, die

ook hare zenawen bezit. Hij doet daarbij opmerken, dat

GUELT in zijn veelbevattend Lehrbuch der pathologischen

Anatomie der Haus-Süuget/nere, dl. II, blz. 60, uitdrukke-

») F. EUIJSCH, Thes. Anal. VI, N°. 25, Tab. VI.

t) R. BLAND, in Philos. Trans. 1781, Vol. 71, p. 363. London 17S1.

§) c. n. EHRMANS, Repcrt. gén. <tAnato7nie ctc. Paris. 1827, T. IV, p. 1.

**) E. F. GURLT, Lehrb. d. path. Anatomie der Haus-Savgethiere. T. II.

p. 60. Berlin 1832.

ft) Tabulae ad illustr'andam embri/ogenesi'n hominïs et mammalium, tam

naluralem qnam abnormen, Am.stclo(larai 1849, Tab. XLVI.



( 02 )

lijk 7,vrit, (lat liij in iln kalfsmisgebüoi'te, welke hij Amorplius

globosus noeint, herhaaldelijk geene zenuwen vond.

Na deze voorafspraak gaat de Heer vrolik tot de beschrij-

ving over der door hem onderzochte misgeboorte. Zij doet

zich voor als eene onregelmatige, rondachtige massa, bedekt

met eene sterk behaarde, zwartbonte huid. Aan hare eene

vlakte, welke Spreker met den naam van buikvlakte be-

stempelt, vertoont zich eene vrij diepe huidsleuf, in het

midden waarvan, met eene duidelijke opening, de navel-

streng dringt. Hij spoot haar met gekleurde lijm op,

en vond er duidelijk drie vaten in, waarop hij meent de

aandacht te moeten vestigen, vermits de Heeren c. vrolik

en GURLT, in de door hen onderzochte misgeboorten, slechts

twee vaten vonden. Aan de tegenovergestelde oppervlakte

der ligchaamsraassa,' welke Spreker rugvlakte noemt, ont-

moet men eene rondachtige opzwelling, welke, als met een'

steel, uit het ligchaam voortkomt, en daar rondsom eenen

kalen luiidrand aanbiedt. Deze opzwelling is niet ge-

heel met haar bedekt; de behaarde huid gaat er, als met

eenen scherpen kant, in eene roodachtige huid over, waarin

wratachtige tepels, eene meer harde uitpuil ing en eene

dwarse sleuf zigtbaar zijn. Spreker heeft begrepen bij de

ontleding dezer zonderlinge misgeboorte te moeten uitgaan

van het intreden der navelstreng, en van deze plaats af de

uitwendige huid en de geheele ligchaamsmassa te moeten

doorklieven. Hierdoor werd hem duidelijk, dat er geen

het minste spoor van ligchaarasholte bestaat, maar dat het

mes iu eene vormlooze zelfstandigheid dringt, hoofdzakelijk

uit vet. en uit dnartusschen in gestrooide spiervezelen, zon-

der eenige aanduiding van zenuwen, zaamgesteld. Eij mi-

kroskopisch onderzoek vertoonde zich daarin de zoo eigen-

aardige vetcellen en dwars gestreepte of gelede spiervezelen.

In deze vormlooze ligchaamszelfstandigheid verspreiden zich

de drie vnalstaiiimcn, door de vorming van vaatbogen, waaruit
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weder door splijting, eeiie taksgewijze verdeeling voortkomt.

Er is jiiets dat belet, om een dezer vaten als navelader, eu

de beide andere als navelslagaders te beschouwen.

liet eenige wat, belialve de uitwendige huid, nog eenig-

zins naar een gevormd deel gelijkt, is een zonderling beeu

met zijne aanhangsels, dat zich in de opzwelling aan den

rug bevindt. Dit been komt door een paar libreuse stroo-

ken uit de vormlooze ligchaamsmassa voort, eu is zoo-

doende daarmede, op bewegelijke wijze, verbonden. Al-

dus treedt het in den steel der opzwelling en van daar in

de opzwelling zelve. Het been bestaat uit twee segmenten
;

het achterste doet zich als een pijpbeen voor, dat zich, hoe-

wel op bewegelijke wijze, met een zonderling voorst segment

verbindt, aan welks uiteinde men moeijelijk te bepalen ver-

lengsels vindt, welke in de vroeger besclrreveu tepels der

opzweUing aan de rugvlakte dringen. Een van deze ver-

lengsels doet zich in den vorin geheel als een buitenste

kalfssnijtand voor, maar, bij miskroscopisch onderzoek, blijkt

dat er niet een der kenmerken van tandweefsel in voor-

komt, maar dat er wel duidelijke beeuligchaampjes in zijn.

Het is derhalve een been en geen tand. De beide segmen-

ten van het been bieden ook voor het overige geene de

minste overeenkomst aan met kaakfragmenten, maar wel iets

of wat met de onderdeelen eener extremiteit. Op die flijze

zoude deze misgeboorte, hoenel in mindere voltooijing, eenige

overeenkomst aanbieden met eene menschelijke misgeboorte,

door den Heer G. vkolik t. a. p. beschreven en afgebeeld.

Als gevolgtrekkingen, uit de beschrijving en aanschouwing

dezer misgeboorte af te leiden, wijst Spreker op het merk-

waardig verschijnsel der vorming eener geheel voltooide en

volkomen natuurlijke huid, en der wording van been en

van spiervezelen, zonder eenig het minste bewijs van zenu-

wen. Hoe naauwkeuiig hij toch ook de ligchaamszelfstan-

digheid raogt onderzoeken, het was hem onmogelijk er eenig
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spoor van zeiiunstulsel, hetzij centraal, hetzij periplierisch

in te vinden. Hij meent in deze feiten op nieuw een be-

wijs te mogen vinden voor de stelling, dat de ligchaams-

deelen zich bij de vrucht, zoo wel van den mensch als van

de dieren, op zelfstandige wijze ontwikkelen, en dat hunne

eerste vorming, zoo wel als hunne latere voltooljing geheel

onafhankelijk zijn van het zenuwstelsel. Hij sprak daar-

omtrent zijne overtuiging reeds uit in den jare 18.86, dus

vóór meer dan twintig jaren *) tegenover het vormend en

regelend beginsel van den beroemden i'. tiedemann, en ver-

heugt zich, aan hetgeen toen door hem gezegd en in 1840

herhaald werd f) niets anders te behoeven te ontnemen,

dan hetgeen hij aan eene vormkracht toeschreef, waarover

de tegenwoordige wetenschap de banvloek uitsprak, en waar-

omtrent zich zijne zienswijze ook aanmerkelijk gewij-

zigd heeft.

Op deze voordragt volgt eene beraadslaging, waar-

aan de H.H. SCHROEDER VAN DER KOLK, J. VAN

DER HOEVEN, IIARTING, VAN GEÜNS en V,'. VROLIK

deelnemen.

De Heer sciiroeder van der kolk verwondert

zicli over de aanwezigheid van spiervezelen zonder

zenu^ven. Naar zijne meening kan geene spier zon-

der zenuwen ontstaan ; hij beroept zich daaromtrent

op de werkwaardige waarnemingen van weber, lee-

rende, dat als de zenuwen ontbreken, wel de pezen

maar geenzins de spieren gevormd worden. In de

ter beschouwing gegeven kalfsmisgeboorte was het

*) W. vjtOLIlc, Oi:er den aard en oorsprong dtr Cjclopie, in N.
Verh. van het Kuninkl. Nederl. Inst., Dl. V, bl. 86 en volgg. Amster-
dam 1836.

t) W. TKOLiK, Jltmdhuek der ziektekundige ojilhcdkunde, Deel I, biz.

287. Amstenlam 18 K).
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hem onmogelijk, zelfs met de loupc, spiervezeleii te

herkennen. Hij verlangt daaromtrent een nader on-

derzoek en stellige Ijewijzen van het bestaan van

spiervezelen.

De Heer van der hoeven deelt geenzins in deze

bezwaren van den. Heer schroeder van der kolk.

Bij de eerste wording van elke dierlijke vrucht, is

er oorspronkelijk eene indifferente massa, waarin zich

onderscheidene deelen uit eene algemeene grondlaag en

door regelmatige metamorphose van cellen ontwikke-

len, lang voordat er nog eenige aanduiding is van

zenuwstelsel. Hij wijst daaromtrent op de onderzoe-

kingen van REMAK, volgens welke de vierkante Ugcha-

men, die zich ter weerszijde van de chorda dorsalis

reeds zoo vroeg bij het embryon der vogels vertoonen

(de zoogenaamde Urwirbel), zoo wel den eersten aan-

leg van de wervelen als van de ruggemerg-zenuwknoo-

pen en van de ru//spiereii bevatten, en herinnert hoe

zich in eijerstoksgezwellen, geheel op zich zelve, zonder

eenigen invloed van vooraf bestaande zenuwen, niet

slechts vet en haren, maar ook tanden, kunnen vor-

men. Van de ter beschoiiwing gegeven misgeboorte

acht hij echter verder onderzoek noochg. Zij is eigen-

lijk slechts nog maar opengekliefd, en alleen werden

de vaatverdeehng en het zonderlinge been onderzocht.

Het is niet onmogelijk, dat er zich in de overige hg-

chaamsmassa ai\dere deelen bevinden, welke nu nog

verborgen bleven.

De Heer harting noemt het vraagpimt, door deze

belangrijke misgeboorte ter sprake gebragt, hoogst

gewigtig. Hij stemt den spreker en den Heer van

DER hoeven toe, dat men vroeger, wat de oorspron-

VERSI.. EN MEDED. AFD. NATÜCRK. DEEL X. 5
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kclijkt! wording der ligchaamsdeelcii lintreft, ewi' h'

grootcu invloed aan liet zcnuwstelsfl tocsflireef. Veel

schijnt ook hem te pleiten voor ceiie zelfstandige

ontwikkeling der ligchaamsdeelen, zonder cenige de

minste regeling van de zijde van het zcnuwstelüel,

waartoe hij op de planten en op de lagere dieren

wijst. Tlij vermeldt ook de waarnemingen van T,r;-

BERT, aantoonende, dat er in de oorspronkelijke

grondlaag der spieren nog geene aandiu'ding is van

zenuwen. Volgens zijne overtuiging ontwikkelen zieli

de spier en hare zenuwen gelijktijdig, gezamenllijk,

pari pasm en niet de eene door de andere. Gaarne

geeft hij toe, dat voor de spierwerking gave zenu-

wen gevorderd worden. Maar dit neemt niet weg,

dat er oj) zich zelve spiervezelen kunnen gevormd

worden, zonder voorafhestaan van zenuwen. Hetgeen

hem in de beschrevene, afgebeelde en ter aanschou-

wing gegevene misgeboorte het meest verwondert is

de gave, voltooide huid, bij het gemeld volslagen gemis

van zenuwstelsel. De huid toch, hoewel ook .tot an-

dere verrigtingen bestemd, is hoofdzakelijk zintuig, en

een zintuig zonder zenuwen komt hem hoogst vreemd

voor. Hij wenscht dat de huid nader, zoo althans

zullis niet geschied is, op de bekende wijze door

caustische potasch mikroskopisch onderzocht wortle,

opdat blijkc, of er zich in haar geene zennw versprei-

ding bevindt.

De Heer van geuns meent, dat men, bij de beoor-

deeling van' dergelijke zoogenaamde hoofdelooze mis-

geboorten, haar het naast met zaamgesleldc ovarieu-

cysten moet vergelijken. De aanwezigheid van de na-

velstreng staat natuiu'lijk in verband niet de |)laats
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waar en de omstandigheden tuaaronder de wording van

dit vormsel geschiedt. Hij acht het van belang dat

bij de nadere ontleding, op die overeenkomst gelet

worde, en men zich vergeflisse, in hoeverre de type

van een foetus daarin herkend kan worden. Houdt

men die vergelijking in het oog, dan is de ontwik-

keling der weefsels door analoge gevallen beter toe

te lichten.

De Heer w. vrolik dankt de sprekers voor deze

welwillende en belangrijke, juist door hem bij deze

mededeeling beoogde, wisseling van gedachten. Hij

verheugt zich over de groote zamenstemming met

hem, welke hij bij de HH. van der hoeven en

HARTiNG mogt ontmoeten, welke beiden zijne ge-

heele overtuiging omtrent het vraagpunt van den

invloed des zenuwstelsels op de ontwikkeling der

ligchaamsdeelen, en omtrent hunne zelfstandige wor-

ding TÜtdrukten. Den Heer scheoeder van der

Koi.K meent hij te gemoet te mogen voeren, dat

hier niet sprake is van spieren, maar van spierve-

zelen als ingestrooid in eene vormlooze massa. Hij

stelt zich intusschen voor, om zijnen geachten ambt-

genoot nader te overtuigen, dat hij deze met volle ragt

gelede spiervezelen noemde. Gaarne zal hij gehoor

geven aan den wenk tot nader onderzoek van den

Heer van der hoeven. Wat de mikroskopische

nasporingeu der huid betreft, door den Heer har-

tin g aanbevolen, ook deze zal hij ongetwijfeld be-

werkstelligen. Hij mpent intusschen te moeten doen

opmerken, dat al vond men in die huid ook zenuw-

verspreiding, deze voor het gegeven vraagpunt, vol-

gens de toestemming zelve van den Heer harting,
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weinig zniidc afdoen. Do zenuwen toeh waren er

dan maar, omdat het weri<tuig bestaat, waartoe zij

behooren, om dezelfde reden en op dezelfde wijze

nis de zenuwen in de tong van het door spreker

vroeger genoemde kalf, waarin deze met de huid,

het eenig voltooide werktuig is. Den Heer van geuns

meent spreker te moeten antwoorden, dat de he-

schrevene kalfsmisgeboorte, naar zijne meening, niet

wel met de zamengestelde cysten kan vergeleken

worden. Het bestaan eener eigene navelstreng (om-

trent den moederkoek kan hij niets mededeelen) be-

wijst toch op voldoende wijze dat men hier met eene

onvolledig ontwikkelde vrucht, of met eene zooge-

naamde hoofdelooze misgeboorte te doen heeft. Hij

herinnert daarbij, dat de hoofdelooze misgeboorten

schier altijd door tweelinggeboorte en niet eene vol-

komene, voldragen tweede vrucht ter wereld komen.

De Heer van rees biedt, in naam van den Heer

G. F. w. BAEHii te Groningen, eene Verhandeling

aan voor de Vcrslcujen en Mededeelimjen, onder den

titel van (JidwilckeUvc/ van Sin. n.v en Cos. nx naai-

de mafftcn van Sinu<s x en Cosinus x voor rjeheele

u-aarden van n. Zij wordt in handen gesteld der

Commissie van redactie.

De Heer van hasselt deelt, als een bijvoegsel

tot zijne jongste voordragt over de giftige boog-pijlen

der Poggy-eilandun mede, dat de hem vroeger toe-

gezondene bladeren, welke een ingrediënt zouden op-

leveren van het Poggy-pijlvergift, afkomstig zijn van

Ileligma javanica. De Heer blume heeft de goed-
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lieid gehad deze bladeu als zoodanig te determineren

.

De Hcliyma javanica is een struik, behoorende tot

de Familie der Apocyneae (Tribus Echitene endl.),

die bij de bergbewoners, onder den naam van Aroy

pufjint Jiajam bekend staat. In overeenstemming met

het deswegens reeds vroeger vermelde, kan nog gezegd

worden, dat deze struik i/eene vergiftige bestanddeelen

oplevert, maar een zeer kleverig, veel caoutchouk-

houdend melksap bevat. Laatstgenoemde eigenschap

kan deze plant geschikt maken tot haar gebruik als

bijmengsel van het bedoelde pijlgift, ten einde de

lijvigheid en het aanklevingsvermogen daarvan te

verhoogen.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

vergadering wordt gesloten.



OVKR J)E>i

WEDERSTAND VAN HOLLE CILlNUEltó OF BUIZEN

INWENDiaB NORMALE BKUIvKi N'CiKN.

I. P n E I. P B A T.

fk't meer en luecr toeuemeud gebruik vaii de /,ooge-

iiaaiiide liydraulische of waterpersen tot het voortbreugen

van zeer aanzienlijke (bukkingen heeft tot het verzwaren

hunner afmetingen doen overgaan, zonder dat daardoor

altijd het beoogde doel is bereikt; nog onlangs zijn bij

het te water brengen van het bekende ijzeren schip Levia-

than bijna al de hydraulische persen bezweken. Ook het

noodlottig bersten van ijzeren kanonnen in latereu tijd heeft

de aandacht meer bijzonder doen vestigen op de regels,

waarnaar de afmetigen van ijzeren cilinders of buizen, wier

zijden of wanden aan groote normale drukkingen moeten

wederstaan, worden geregeld. Het zal dus niet geheel en

al ongepast te achten zijn, omtrent die regels cenige be-

schouwingen in het rniddeu te brengen.

Li de hydraulische persen oefent het water normale druk-

kingeu op het binnenoppervlak van dcu cilinder uil, die

incii alle als even griuil op de vierkante eenlieid kan slel
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leiij althans wauneer meu eukf.1 zulk een gedeelte van den

cilinder beschouwt^ begrepen tussclicii twee evenwijdige,

niet ver van elkander verwijderde vlakken loodregt op de

as van den cilinder. Men kan den geheelen cilinder be-

scliouweu als bestaande uit eene opvolging vau ringen als

door de genoemde vlakken in den cilinder worden bepaald,

zoodat men alleen de Averking vau gelijke normale krach-

ten, gelijkmatig over den binneuomtrek van zulk eenen

ring verspreid, bij den wederstand van dien ring heeft te

onderzoeken. Gewoonlijk neemt men daarbij aan, dat de

ring, bij ongenoegzamen wederstand, zal vaneen scheuren

volgens vlakken, gerigt door de as van deu ring, en dat

elk even groot deel van het oppervlak der scheur even

grooteu tegenstand tegen het afscheuren oplevert , zoodat

wanneer men stelt, dat eene vierkante eenheid van het op-

pervlak der scheur eenen wederstand q oplevert, en d de

dikte en /* de hoogte van den ring aanwijst, er tot het

voortbrengen van de scheur, of tot het doen bezwijken van

den ring eene kracht qhd loodregt in het zwaartepunt

van liet afscheuringsvlak moet worden aangebragt. Werkt

er nu op elke vierkante eenheid van het binnenoppervlak

van den ring eene normale kracht of drukking p, dan

kunnen die drukkingen op eeuig segment van den ring,

begrensd door twee vlakken gerigt door de as, ontbonden

worden in twee krachten pAr loodregt op de genoemde

vlakken, als daarbij r den straal aanwijst van den binnen-

omtrek; zoodat men voor het evenwigt tusschen de nor-

male krachten en den wederstand in de afscheuringsvlakken

heeft

q d = p r,

of wel zoo r, en r^ deu binnen eu builenstraal vau den

cilinder of ring voorstellen eu p„ de drukking aan de

binnenzijde, men ook heeft
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1 (»•, — '•„) = Po '„ (")

Neemt men ook tevens normale uitwendig zainen(lrui<-

kende krachten p, op den buitenomtrek aan, dan geeft

dezelfde redenering

'1 (''i
—

'"o) = Po ''o
— 7'i ''i C')

Het zijn deze formulen waardoor meu gewoon is de af-

metingen van buizen of holle cilinders bij de werking van

inwendige en uitwendige normale krachten te berekenen.

Zoo lang nu bet verschil r^ — r^ der stralen in verge-

lijking dier stralen zelve klein is, kunnen de uitkomsten

dezer formulen met vertrouwen gebruikt worden, de we-

derstand tegen het afscheuren aan de buiten eu binnen-

zijde kan dan \veinig verschillen ; de ouderviudiug heeft

dan ook voor die gevallen de bruikbaarheid dezer formulen

bevestigd. Zoodra echter de normale drukkingen p zeer

groot worden tegelijk met de dikte r
^
— r^ van den

uitgeholden cilinder, kau men de geldigheid dier formulen

betwijfelen. De onderstelling namelijk, dat het afscheurings-

vlak even groeten tegenstand biedt in punten op ongelijkou

afstand van de as gelegen, is wel aangenomen maar niet

bewezen: stelt men zich eenen zeer dikken ring voor, dan

is het zeer denkbaar dat de normale drukkende krachten

op het afscheuringsvlak ongelijke werkingen uitoefenen en

dat alzou bijv. de wederstand der binnenste deelen wordt

overwonnen, vóór dat de uitrekking, die het buitenste op-

pervlak ondergaat, groot genoeg wordt om daar ter plaatse

eene afscheuring te veroorzaken.

Beschouwt men de -stof, waaruit de cilinder of ring be-

staat, als veerkrachtig, of liever, neemt men aan dat de stof-

deelen van dit ligchaani aan elkajider verbonden zijn door

inwendige krachten, alleen afhankelijk van bunnen ouder-

lingen afstand, dan zijn op den wederstand tegen uitwen-

dige krachten, toepasselijk de bekende formulen door POISSON
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en Uil hem door nndcreii uil tli(.'. onderstelling afü'eleid.

Eeno onderstelling, die veel meer met den waren aard der

ligchamca, die de natuur oplevortj overeenkomt dan de

onderstelling waarop de gewone formule is gegrond.

De Heer lajiÉ *) heeft het meer algemeene geval van

eenen hollen cilinder, aan de einden al of niet afgesloten,

waarop ssoo wel aan de buiten- als aan de binnenopper-

vlakte gelijke normale drukkiugeu werken, behandeld vol-

gens de zoo even aangehaalde theorie van poisson, later

door CAüCHY verbeterd. Bij deze toepassing vindt men

niet alleen de grootte van den wederstand tegen de wer-

king van normale krachten in het algemeen, maar ook de

werking dier , krachten op elk willekeurig punt van liet

inwendige van den ring. Stelt men zich alzoo een zeer

klein plat vlak voor, gelegen tusschen den binnen- en bui-

tenomtrek van den ring, dan zal door de uitwendig aan-

gebragte normale drukkingen eene kracht op dit vlakje

ontstaan, verschillend naar mate van de stelling van dat

vlakje in het ligchaam. Neemt men het vlakje loodregt

op de beschrijvende lijn van den cilinder of evenwijdig aan

zijne basis, dan 'zal dit vlakje, voor het geval dat de ci-

linder aan beide einden door een plat of gebogen vlak ge-

sloten is, waarop in- en uitwendig gelijke normale druk-

kiugeu werken, eene loodregte drukking of spanning onder-

gaan, die voor eene vierkante eenheid zal bedragen :

waarin de letters dezelfde beteekenis hebben als in de voor-

gaande uitdrukkingen. Deze kracht is dus standvastig

voor een even groot vlakje, waar ook in het ligchaam ge-

nomen, mits blijvende loodregt op de beschrijvende lijnen.

*) Legoitn sur la theorie mal/iemaUrjuc de Vétastidtii (hs corps solides.

Paris 1852, p. 188 en volgg.
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stelt men het vlukju loudregt op ceneii straal san lUni

ring eii wel op den afstand x uit de as, dan ondergaat

het vlakje eeao loodrrgte drukking, gerigt van liinnen naar

liniten, die op de vierkante eeidieid bedraagt

r] — rl {r\ — rj) x"

Blijkbaar moet hier .r tusschen r^ en ;•, genomen

worden.

Is het vlakje gerigt door de as van den cilinder op

eenen afstand x uit die as, dan ondergaat liet i-ene druk-

king op de vierkante eenheid, aangewezen door de uit-

drukking

Po ''S
— p. ^i 1 'i >•;

(/'o
— ?'.) *)

^] — ^l {''l
— 'D '«^J

Uit deze drie krachten kau men ook de drukking af-

leiden, die een klein vlakje in eeuigen wilkkeurigen stand

of rigting op de vierkante eenheid zal ondergaan; doch

daar die drukkingen altijd begrensd blijven tusschen de

kleinste en grootste der hier aangewezene dnikkingen, zul-

len wij er ons niet bij ophouden.

Het is overigens gemakkelijk in te zien, dat van de hier

aangewezene drie krachten, de laatste de grootste is, althans

zoo lang y»„ > p, blijft, hetgeen wij hier altijd blijven

aannemen. liet is dus die kracht, die het eerst den we-

derstand van den ring zal overwinnen, aainiemendc dat

het ligchaam uit eene gelijkslagtige slof bestaat, waarvan

de wederstand in elke rigting dezelfde is. De onderstel-

ling alzoo bij de gewone formulen aangenomen, dat de

*) Du beide laatste aitdriikkiugun gelden oük vour het geval dut

de beide eindcu vau den hollen eilinder niet üijii afgesloten, maar
geopend blijven.



( 75 )

ul'scheuriug- lift curst plaats lieeil in vlakken, gerigi door

fle as vau den cilinder, wordt hier bevestigd.

Daar verder de afscheurende kracht toeneemt naarmate

X kleiner wordt, zal dus de wederstand het eerst overwon-

nen worden aan den binnenomtrek, alwaar x = r^ is,

en vindt men dus bevestigd het vermoeden, dat in het

vlak van afscheuring de afscheurende krachten niet overal

dezelfde zijn, maar het grootst aan den binnenomtrek, en

alzoo aldaar den ring het eerst doen bezwijken.

Voor X = r„ wordt de afscheurende kracht op de vier-

kante eenheid

Pojn, —_p^ A , '•ÏJPo —P i)

2 .. 'T o , '

'

1

'o 1 O

is dus q de grootste kracht, die men op de vierkante een-

heid van de stof, waaruit de cilinder bestaat, met veiligheid

mag doen werken, dan zal de vergelijking

' ».2 „2 I „4 _ „1 - ~ï „2 \ )

1 O 1 O 1 O

de betrekking aanwijzen, die er tusschen de normale druk-

kingen op den binnen- en buitenomtrek van den cilinder

en zijne afmetingen moet bestaan, om tegen het vaneen-

scheuren bestand te wezen.

Onder de werking dier krachten en in de onderstelling

dat de cilinder niet aan de einden gesloten is, zal de straal

X van eenigen cirkel, begrepen tusschen den binnen- en

buitenomtrek van den cilinder, waarvan het middelpunt in

de as en het vlak loodregt op de as van don cilinder staat,

eene uitrekking u ondergaan, aangewezen door de uitdrukking

„ _ ^JL'>A:^P±n) ^ ,
^JPo-P^)'oA ,m *,

n{r- — r^) on{r-,— r^) x

waarin n den modulus der veerkracht voorstelt.

*) Hierbij is tooi' de bepaling van den modulus aangenomen de be-

trekking )i= 2f*, tusschen de twee coëfficiënten ). en ft, die volgens
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Werken er eukcl iiönimlc drukkingwi oji dcii biiinen-

umtrek viiii den cilinder, ol' is p, = O dan geeft (i)

= EoJlil' (XU)

en (II) voor de uitrekking van den stra;d van den bin-

nejistcn omtrek, alwaar a; = rj is

'~JL.^.±±'^ ,,, ,„,
2,ii\r\—r\\

alsmede voor die van den buitenomtrek, alwaar ;(; = »•, is,

l£^ '•S '•'
(V)

n {r\ — rl)

Het zijn uit deze formulen, dat wij hier ecnige gevolgen

willen afleiden, die voor de toepassing niet zonder belang zijn

.

Al dadelijk blijkt uit de formule (I) dat, als de straal

van den buiteuondrck zeer groot wordt, de drukkingen

p^ en p,, die men op den cilinder mag doen werken, niet

in dezelfde mate toenemen: stelt men r, zoo groot, dat in

vergelijking daarvan r^ verdM'ijnt, dan geeft (I) voor het

evenwigt

H = Po — 2/',

of

als men geenc tegendrukking aanneemt. De^ normale druk-

king aau den binnenonitrek mag dan do waarde van q

(Ie aaufjcnomene theorie dev voerkracht, m de daartoe betrekkelijke

formulen voorkomen. Welligt echter gelilt die betrekking niet voor
elke soort van stof waaruit het ligchaam bestaan kan, doch schijnen

4

3w " 3/1'

1 2 f + i
, y- + > „ k(2k+3>.)

y.ijn niccr alKcmccn -. -- ,,cn ? --'--J- - - of n = '^ ^ '^ ' — .
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iiiftt oversclirijdeii ; terwijl daarentegen- voor dit geval de

gewone formule (o) eene oneindig groote drukking zou toe-

laten. Hieruit blijkt al dadelijk hoe deze laatste formule

geheel onbruikbaar wordt, zoodra de dikte van den uitge-

hulden cilinder eenigzins aanmerkelijk wordt. Stelt men bijv.

iii de gewone formule (a) r^=2 en r^ i= 1, dan vindt men

po = 29;

liTwijl in die onderstelling de formule (III) geeft

3
Po = - q-

o

Indien evenwel de dikte r, — 7-^ in vergelijking van den

inwendigen straal r^ niet' zeer groot is, wijken de beide

foriiiulen weinig van elkander af. Yoor r^ = 1,2 r^ geeft

de formule (a)

r, -- 1^,20 <;,

en de formule (III)

0,44?„='/ = 0,1S ,,;

2 44.

Voor r^ = 1,1 ?•„ geeft (a)

Po =-• 0,1007

(11 (III)

p, = 0,09.3 5."

Zoodra dus de dikte van den uitgeholden cilinder niet veel

meer dan één tiende gedeelte van den inwendigen straal

bedraagt, kan de gewone formule zonder bezwaar worden

toegepast, hoewel eigenlijk de afmetingen dan toch altijd

iets te zwak -worden genomen.

IJit de meer naauwkeurige formule (III) blijkt al verder,

dat men buiten zekere grens den wederstand van holle cilin-

ders of buizen weinis vermeerdert door het verzwaren van
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(Ie iliklc (Iw waiuk'ii. Stolt mcii bijv r„ = ] en r, --- 100,

iliiu vindt men

9999
„ = „ = 0,9098 o,'"

10001 ''
^'

Jus al zoer nabij liet maximum of p^ = q, dat cclitci-

eerst bij ei'ne oneindige dikte bereikt wordt: zelfs vooi

», = .10 )•„ vindt men reeds

p„ = 0,9992?,

goen nooiiK'iiswaardia: vorscbil met de voorgaande uitkomst,

lioewel de dikte van dezen cilinder sleclits de helft bedraagt

van den voorgaanden.

Bij zeer dikke buizen zal dan de weerstand van den

buitensten omtrek «einig invloed hebben, de zaraeidiang

der deelcn aan en nabij den binnenonitrek zal eerst ver-

broken W'orden vdór dat het wederstandsvermogen van de

buitenste dccilen met zijne volle kracht in werking komt.

Tilijveii bij zulk cenen cilinder de normale krachten aan

ilen binnenonitrek voortdurend drukken, dan zal eerst na

de verbreking van den zamcnhang der binnenste deelen Je

wederstand der opvolgende in werking komen, daarna zal

dan ook de wederstand van dezen verbroken worden, tot

dat eindelijk ook de buitenste deelen vaneen scheuren.

Uit deze achtervolgende afscheuring kan men verklaren, hoe

bij hydraulische persen eene kortstondige hevige drukking

kan wederstaan worden, terwijl, bij aanlioudonJe werking,

Je cilinders eindelijk bezwijken. Vooral laat zich hierdoor

verklaren hoe bij het geschut weerstand kan Lieboden worden

aan de werking van een bepaald aantal schoten, waarbij

telkens een deel van den wederstand van het metaal wordt

vernietigd en i\aarbij eindelijk het stuk bezwijkt, hoewel

het vroeger herhaalde proefsehoten, zelfs met verzwaarde

lading, heeft uitgehouden.

Bij het Nederlandseh geschut bedrnagl de metaaldikte
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ter ()liiatse, alwaar de lading is aaiigcbragt, 'ougevoev hut

dubbel van dcu straal der ziel, of wel is daarbij r, -= 3 r^,

liieniicde geeft de formule (III)

Po = 0,8 q.

Voor gegoten ijzer, de Nederlandsche duim als ecuheid

nemende, is 5 = 1000 ponden ongeveer, en zou dus de

inwendige normale drukking 8U0 j)onden op den vierkanten

duim niet mogen overschrijden. Dewijl nu de drukking va7i

ilen dampkring op 1 pond op den vierkanten duim kan

gesteld worden, zoo zou dus het ijzeren geschut ongeveer cene

spanning van SOO dampkringen kunnen verdragen: de ge-

wone doch onnaauwkeurige formule (a) zou geven 2000

dampkringen.

De nioeijelijkheid om de v.'erkelijke spanning van het

buskruidgas bij de ontbranding te bepalen, laat niet veel

meer dan gissingen toe omtrent de grootte dier sjianning;

de gematigste onderstellingen brengen die spanning op meer

dan 1000 dampkringen; het treurige verschijnsel van het

unverziens springen van ijzeren gesehut vindt dus hier eene

gereedo verklaring. Door eene versterking der metaaldikfe

zou weinig gewonnen worden: stelt mou bijv. r^ =4^r^,

hetgeen bij het geschut eene moeijelijk te verwezenlijke ver-

zwaring zou wezen, dan geeft de formule (III)

15

Po = ^^ '1 = '^''^^^ '?

De wederstand zou dus, door eene verdikking in reden van

3 : 3, slechts vermeerderen in reden van nog niet 8:9.

Eene veel krachtigere vermeerdering van weerstand zou

men verkrijgen, door den uitgeholden cilinder te ond<lem-

men door eencn tweeden, die vooraf uilgezet zijnde, in

dien st;iat om den binnensten geschoven werd. Want deze

zijnen oorspronkelijken vorm trachtende (e lu-vncmen, zou op
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ilcii hiiim^iistcii cilinder loodregtH (Irukkiiigoii, f;pvigt v;iii

buiten naar binnen, uitoefenen, waardoor blijkbaar di: we-

derstand van den binnensten eilinder moet toenemen.

T<alen de buiten- en binnenstralen van dien tweeden cilin-

der zijn r^ en r,, dan zal volgens de forninlc (III) die

cilinder inwendige normale drukkingen 71, kunnen verdra-

sen, aangewezen door de formule

'' "^ P' --rZr-^'
('^

' ï '1

wordt uu zulk een cilinder werkelijk door de drukking ;j,

uitgezet eu dan over den binnensten cilinder geschoven, dan

zal liij op den buitenomtrek van deze, uitwendige normale

drukkingen p, voortbrengen, zoodat wij nu voor den bin-

nensten cilinder zullen hebben, volgens de fonmdo (Ij

„ _ Po ('"L+i'ÏL— ~ Pi ''i

.

,.>,

7 — j 2
' ^~/

T T
I O

<ii hierin voor /), zijne waarde uit (1) gesteld, komt er

T' ..2

,,, = 9 -^ ° 4. 2or-;
"

. . . (yj
'•; + '; (»• + '•;)('•' +'•;)

De tweede term van het tweede lid dezer vergelijking

wijst de vermeerdering aan, die door den tweeden cilinder

aan den eersten wordt gegeven. Daar nu een enkele cilin-

der, waarvan de dikte zou zijn r^ — r^, eeue inwendige

normale drukking p'^ kan verdragen, aangewezen door de

vergelijking

r; — rl

rl + r;

I \) *U * i/Oi )\/'>i >\/'ii Oi /

(': + '•0) (»•: + ';) ('; + '•;)
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en dit verschil, lietwelk blijkbaar altijd positief is, zal dus

de vermeerdering van wederstand aanwijzen, die men, zonder

vemieerdering van materiaal, door de verdeeling in twee

cilinders kan verkrijgen.

Stelt men r„ = 1, r, = 2 en r'
.^
= 3, dan geeft (3)

79 .,, .. , .

Po = — 5, terwijl WIJ niervoren uit (IIT) bij denzelfden
65

onverdeelden cilinder gevonden hebben p„ = 0,8 q, welke

beide waarden tot elkander staan als 79:52, zoodat men

den wederstand van den enkelen cilinder op deze wijs na-

genoeg met de helft zou vermeerderen.

üe waarde van po in (3) wordt een maximum voor

rj = r^r.^ ; de straal r, der afscheiding moet dus middèa-

evenredig zijn tussoheii den buitensten en binnensten straal,

om de voordeeligste verdeeling tusschen de beide deelen van

den cilinder te geven. Met deze waarde voor r, geeft de

vergelijking (3)

(^ ^i + ''o) (^2 — r„)

en dus voor r^ = 3 en ?•„ =1, p„ ^ 1,25 (j, weinig

79
verschillende van - q = 1,215 o, alwaar r. =^ 2 ?•„ in

65

plaats van r, = 1,732 r„ is genomen.

Zoo als reeds is aangemerkt, wordt de wederstand door

het aanbrengen van den tweeden cilinder of hoepel daardoor

vergroot, omdat de deelen van den hoepel vooraf zijn uit-

gerekt en alzoo grooter wederstand bieden dan het geval

zou wezen, indien de hoepel of tweede cilinder met den

binnensten cilinder één ligchaam uitmaakte. Het is dus ook

blijkbaar, dat men den hoepel weder zou kunnen versterken,

door hem wederom in twee concentrieke deelen te verdeelen

en het buitenste deel wederom, na vooraf te zijn uitgespan-

TERSL. EX 3IEDED. AFD. NATCURK, DEEL X. 6
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nen oiu het binuonslc te doen klemmen. Zoo voort Q-nande,

zou men dan eigenlijk den grootsten Mpderstand bij eenen

hollen cilinder tegen inwendige normale drukkingen ver-

trijgeu, door deze 7-amen te stellen uit eene reeks van in

elkander passende dunne buizen, die ieder, behalve de bin-

nenste, vooraf door uitspannende krachten zoo veel waren

uitgezet, als hunne veerkracht zou toelaten ; want dan zoude

elk der achtervolgende ringen den grootst mogelijken weder-

stand uitoefenen. Men zou dan eigenlijk de onderstelling

verwezenlijken, die men bij het afleiden der gewone formule

voor den w'ederstand der buizen aanneemt, dat elk der con-

centrieke cirkelvormige vezels, waaruit men aanneemt, dat

de holle cilinder is zamengesteld, tot op zijn uiterste ver-

mogen wordt uitgerekt, of wel, dat de betrekkelijke uit-

rekking dier vezels voor alle even groot is. Bij eenen hollen

cilinder, w^aarbinnen normale drukkingen werken, en die op de

beschrevene wijze uit dunne om elkander klemmende cilin-

ders of hoepels was zamengesteld, zou dan de gewone for-

mule (a) mogen worden toegepast, en men zou liebben voor

de grens P der inwendige normale drukkingen binnen zulk

eenen cilinder

P = q
~' 5

(6)
r
o

terwijl men voor eenen enkelen massieven hollen cilinder

zou hebben
'-2— '•q

P = 1 —;—

•

'"2 + '•o ,

Wil men dus de betrekking der stralen r, en r^ of

r., = )?( r zoodanig regelen, dat men van de grens P

slechts - P verwijderd blijve, dan moet men hebben
«
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of omdat - P = _ ^ —
is,

a

1
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staaf van de stof, waaruit de cilinder bestaat, kan onder-

gaan op elke eenheid liarer lengte, zonder dat de veerkracht

benadeeld wordt, men kan dan ook stellen voor de grens

der uitrekking in deu cilinder

Sirl + r]) '.

is nu r^=mr^, dan is de uitrekking

Za + Zm^
r, 0.

Neemt men bij 3 »•„ = r„, r^ = f r., of m= ?, dan wordt

de uitzetting

^^
X—

- r, o.

39 '

Voor gegoten ijzer is S nagenoeg -—_, alzoo voor die stof

de uitzetting van den straal r, ongeveer ; wil men° ° 1200

dan door verwarming den uitwendigen cilinder zoodanig uit-

1 38
zetten dat zijne straal . — grooter werd, dan zou

*
1200 39 ^

de verwarming iets minder dan 100° van den honderd-

deeligen thermometer moeten bedragen.

Voor eenen cilinder, aan de beiden einden door platte of

gebogen oppervlakken gesloten en waarop ook normale

drukkingen p^ en p, werken, is de uitrekking van eenen

straal x

3 n (r\ -rl) '^ 3 n {r\ - rj) x
'

en alzoo de uitrekking aan Let binnenoppervlak, alwaar

X = )„ is.
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, ^ p. ^l — p, K , Mpo_zi_Pi1Jjj%*
" 3 n(T{-rl) '

"^ Sn{r\ _ rj)

Voor eenen hollen cilinder, waarvan de stralen zijn rj en

r, en alwaar _ alleen aan de binnenoppervlakte drukkingen

p> werken, is

, _ Pi »'? • 4p, r, r] Pij\Jr\_+^j;l)
"'
""

3 {rl~r\)'^S n {r\—T\)~ 3 n {t\ - r\)

Is nu hierin



ONTWIKKELING

VAN

Siit. nx en Cos. nx NAAE DE MAGTEN VAN Sin. x en Cos. x,

VOOR GEHEELE WAARDEN VAN a.

DOOH

«. F. W. BAEIIB.

Korter dan zulks elders aangetroffen wordt, verkrijgt men

die ontwikkelingen op de volgende wijze, waarbij men alleen

de formule voor (a + 6)" behoeft te kennen.

De identieke vergelijking

Co8. nx ± [/—1. -Sm. nx = iCos.x± j/

—

l.Sin.x)"

geeft, zoo als men weet,

Cos. nx = Cos." X — nj Cos."—- x Sin.- x

-\-n^Cos."-'^xSin.^ X— , (a)

Sin. nx = n^ Cos."—^ x Sin. x— w 3 Cos."—^ x Sin. ^ x

+ n j Cos."-^ X Sin. ^ x— ,

n n{n—1)
waarin 7;, = —

, n, = , n, de achtervclE'en-
' 1 ' ' 1.2' '^

de binomiaal coëfficiënten voorstellen. De algemeeiie, of

p'. term van Cos. k x is alzoo

:

(— 1 )Pn'ipCos."-^PxSin.-Px={— 1 )Pn2pCos.'>—^Px[\—Cos. ^ x)P^

waaruit het zigtbaar is, dat Cos." x na herleiding niet dan

n — Zp -{- Zq^ magten van Cos. x zal bevatten, terwijl de

coëfficiënt van Cos." x zal zijn

:
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2 "

^Vil iiieii dus Cos. nx naar de afdalende magten van

Cos. X herleiden, zoo stelle men, volgen? eene bekende schrijf-

wijze :

('os.nx = ^ X^ipCos."-'^J' X , (6)

waarin p achtervolgens gelijk O, 1, 2, .... gesteld moet wor-

den, totdat n — 2/) negatief zoude worden. Door nu de

beide leden der vergelijking (è) twee achtervolgende malen

ten opzigte van x te differentiëren, verkrijgt men

:

n Sin. nx ^ S {n — 2p) Aap (?os.«—2/*— i x Sin. x ,

n- Cos. nx = 2:[{n — 2p) Ajp Cos."—^P x

— (n — 9.p — 1) (n _ 2p) Agp Cos.''-^P-^xSi,i.^x]
;

of

tt- Cos. nx = 2 \_{7i — 2p)^ Alp Cos.^-^P x

— [n_ 2p) (n — 2p — 1 ) A2p Cos.»-2p-2 x] ;

het tweede lid van deze laatste moet identiek zijn met dat

van (è), nadat men dit met ra^ heeft vermenigvuldigd, zoo-

dat de gelijkstelling der coëfficiënten van Cos.'^—^Px uit

beiden geeft

:

«2 Aap = {n— ^2pYA2p—{n— 2p— Z) {n— Zp+ \) Agp-o,

Maaruit

:

{n-2p+%){n~Zp + \)
Mp = — -— A2;,_2

;

*p [n — p)

ï^telt men hierin achtervolgens p = 1, 2, 3, .... p, en ver-

menigvuldigt men de overeenkomstige leden der komende

\ergelijkingen, dan verkrijgt men

:

^^ _ n[n-\).{n-1){n-^ („-2p-f 2) (,i-2/;+l) A^
"

-''
' ' 1 (n—l).2(n-2) p(n—p) '

A>l''
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uf, uit teller en noemer het piuduct {n — 1) (ïi — 3)

(tl — p) weglatende, en in aanmerking nemende, dat de

coëfficiënt van Cos." x, of A^ = 2"~' is

:

n(n—p—1) (n—ü— 2).... (n—2n+ l) „ ,

Ao„ = (—1)P— ' ^?,"-2/'-i,
-'^

^ ' 1. -2. 3 p

mits men oplette, dat voor p = 1, n — p = n — 2p -\- l

i'jijnde, in den teller alleen de factor n moet genomen wor-

den. Dewijl nu tevens A^ niet begrepen is in den algemee-

nen vorm Aap, brengt men dien coëfficiënt in de vergelij-

king (b) buiten het teeken 2, zoodat men dan, iu plaats

van (i) heeft

:

Cos. nx = 2»-i Cos." x + JS Ao;, Cos."-^P x , . . [b')

waarin men p achtervolgens gelijk 1, 2,...., totdat n— 2p
negatief zoude worden, moet nemen.

Door de beide leden van (6') ten opzigte van x te dif-

ferentiëren, verkrijgt men dau :

Si?i.nx=Sin.xl2,n-^ Cos."-'^ x+2"^^^A2pCos."-^P-ix] ,

of

n—2p „ ,
(ji—p— lUn—p—2)....fn_2p)

n 1. 3 p

stellende

:

Sin. nx = Sin. x [2"-i Cos."-' x ^ 'S, k'^p Cos."-'^P-'^ x]. . . (i")

De formulen {b') en (6") gelden nu zoo wel voor evene

als voor onevene waarden van nj substitueert men in de-

zelve ^ n— X in plaats van x, dan worden hare tweede

leden respectievelijk

:

M= 2"-! Sin." x + 2 Asp Siu."--P x ;

N = Cos. X [2"-i 6'm.«-i x ^ 2 A'2p Sin."--P-i x] ;

neemt men nu in aanmerking, dat, als ti even is:
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Cos. f
^^ — ïia;

]
= (— 1)- Cos. nx

,

mt
o

— — }iz\ = (— 1)" isin. nx ,

2 j ' '

eii dat, voor onevene waarden van n:

fnn \ nni
Cos. nx\^[—l)2 Sin. nx

,

mt 1
"-1

Sin. —
- — na; = (_ 1) 2 Cos. nx ,

dan verkrijgt men:

n "-'

als n even is, Cos. nx — (— 1)'- M , Sin. nx =
{
— 1)" N;

n-l "—

1

2°. als n oneven is, Cos. nx = (—1)2 N , Sin. nx = {—\)- M.

Om dezelfde fnnctiën naar de opklimmende magten van

Sin. X of Cos. X te herleiden, moet men al aanstonds in

aanmerking nemen of 7i even dan oneven is. Is n even, dan

is het zigtbaar uit (a), dat Cos. nx na herleiding niet dan

evene magten van Sin. x zal bevatten, en dewijl voor x=
Cos. nx = l wordt, stelle men :

Cos. nx =^ 1 + 2 A.2p Sin.^P X, (c)

waarin p achtervolgens gelijk 1,3, 3, gesteld moet worden,

totdat 2p = n is, zijnde voor den coëfficiënt van Sin.^ x,

of voor Afl reeds zijne waarde 1 gesteld.

Men verkrijgt dan weer, door tweemaal te differentiëren:

1» Sin.nx = — ^ ZpAipSin.^P—'^ x Cos. x ,
(C)

n^Coa.nx^2[ZpAip Si7i.^Px—(Zp—l)9,p A^pSin.^P-^xCos.^x],

of

n^Cos.nx^.:E[{2py AspSin.^Px— (2p — l) ip A^p Sin.^l'-" x] ;
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en door de cuollioiuuten van Si7i.'^l'~i x ia deze laatste fu

iii (c), nadat deze met n^ is vermenigvuldigd, te vergelijken

:

n^ Aop_o = (2p — 2j2 Ao/,_2 - {9.p — 1) 2p A2;, ,

waaruit:

n'-(2p-2)-
Aip = — —7- —

—

iVa,,_2 ,

(2p - 1) 2p

en hieruit weer, in aanmerking nemende, dat A„ ^ 1 is,

"'
^ ^ 1.2.3.4.5.6 {Zp — 1) 2p

Tevens volgt nu uit (c') :

Sin. n X --= n Sin. x Cos. x 2 Ao,, Sin.-P—^ x ; (c')

of

2p (u^_4)(»'-16) («-'-(2p-2)-^)
--A2,.= (-l)

. 1.2.3.4.5 (2p-i) =^^"-= '

stellende, en in aanmerking nemende dat A'^ niet in den

algemeenen vorm A'2^_2 is begrej^en, omdat voor p = 1,

ook de factor n^ — (2p— 2Y = n'^ uit den teller van A2/1

weggaat, zoodat A'„ = 1 is, verkrijgt men door dezen laat'

sten coëfficiënt buiten het teeken 2 te brengen, in plaats

van ((;"]

:

Sin. nx = n Sin. x Cos. x [l + SS A'^p—i Sin.^p—2 j;] ^
(g'")

waarin p van 2 af aan tot 2p = n genomen moet worden.

Schrijft men i n—.'c in de plaats van x, zoo geven (c)

en (c'"), oplettende dat 71 even is

:

n

Cos. nx = ( _ l)ï[l + ^ Aop Cos.^P x] ;

"-1
Si7i. nx={ — l)- Si7i.x Cos. X [1 + 2 A'op Cos.^i'-^ x] .

Is n 07ieven, zoo ziet men uit (a), dat Sin. nx na her-

leiding niet dan oncvene magten van Sin. x bevat. Dewijl

J
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nu voor a;= {), Sin. nx : Sin. a; = 1, eu teveus voor n = O,

Sin.nx = O moet worden, zoo stelle men:

Sin. nx = n Sin. .r [1 -[- — -^ip+i Sin.-P a] . . (cl)

waarin p van 1 af aan tot 2p + 1 = n genomen moet

worden, zijnde de coëfficiënt van Sin. x, of de waarde van

Aap+i voor p = O, A , = 1 . Men heeft dan wederom

:

Cos. nx = Cos. a; + :r (2p + 1) kij,+\ Sin.^PxCos.x; [d')

n Sin. nx = Sin. x -{ 2 [(2p + 1) Aap+i Sin.^P+^ x —
— 2p (2p + 1) k2p+\ Sin.^P-^ X Cos.^x] ,

of

n Sin. na; = Sin. a; + ^ [(2p + 1)^ A2p+i Sin.S/'+i x—
— 2p (2p + 1) A2;,+i Snï.Sp-l .r]

;

dus, door gelijkstelling der coëfficiënten van Sin.^P x uit

deze laatste en uit (a), nadat deze met n is vermenigvuldigd:

n^A2p_i = (2p— l)'A2/,_i— 2p(2p + l)A2^+i,

waaruit

:

)i^— {2p— 1)^

^^^-^'=- 2p(2p+l) ^^-^

en, in aanmerking nemende dat A , =1 is,

(n^ -\){n^- -^)...(n^ -{%p-iy-)
A2p+, = (- 1)P

2.3.4.5...2p(2p + l)
"

Stelt men verder:

(2p4- 1) A2p+1 = A'2;,+ l,

zoo geeft (d')

:

Cos, nx = Cos. ^ [1
-f"

-2' A'ap+i Sin.^P a;] ; . . {d")

terwijl men door dé substitutie van i re—<x in plaats van

x, uit {d") en (d) nog verkrijgt, oplettende dat n on-
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ii-i

Sin. ri A' = (— ] ) 2 Sin. x[l + :i X'-2j,+i Cos.^P s] ;

n—

1

Cos.nx = (— 1) 2 nCos.x[l + JS: A2/,+i Cos.^P/r].

Omdat Cos.— nx = Cos. n x en Sin.— nx = — n Sin. x

is, zullen alle gevondene formulen ook geldig zijn voor ge-

heele negatieve waarden van n. Men zal alleen in de tweede

leden der ontwikkelingen (6') en (h"), eii de twee die daar-

uit afgeleid werden door x in \n— x te veranderen, voor

n zijne absolute waarde moeten substitueercDj en het tee-

ken van Sin. n x omkeeren.

Jl



GEWONE VERGADERING

DER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEN 29"=" OCTOBER 1859.

Tegenwoordig de Heeren: g. simons, r. harting,

C. H. D. BUYS BALLOT, F. J. STAMKaRT, J. VAN GEUNS,

E. H. A^ON BADMHAUER, G. E. VOORHELM SCHNEEVOOGT,

D. J. STORM BÜYSING, C. J. MATTHES, F. W. CONRAD,

J. G. S. VAN BREDA, 1Y. C. H. STARING, W. VROLIK,

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

R. VAN REES, A. W. M. VAN HASSELT, M. C. VERLOREN

en van de Letterk. Afd., de Heeren h. j. koenen

en L. J. F. JANSSEN.

Het proces-verbaal der gewone vergadering van

den 24^'*" Sept. j. 1. wordt gelezen, goedgekeurd en

vastgesteld.

Worden gelezen brieven van de H.H. van den

BOSCH, OUDEMANS, DELPRAT, BRANTS, ELIAS, VAN

DER KUN, VAN DER BOON MESCH, alle Strekkende tot

verontschuldiging om verschillende redenen, wegens

het niet bijwonen dezer vergadering. Aangenomen

voor berigt.'ö'

Worden gelezen brieven ten geleide van boekgeschen-

ken van de volsfende Heeren: 1'. den Minister van Oor-
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JogCsGrav. 37 Scpt. 1S5'J, Bureau Socrctiiriaat N'. 55

B) ; 2". j. w. GUNNING, Secrctans van het Provinciaal

Utreclitsch enootschap van Kunsten en Wetenschap-

pen (Utrecht Scpt. 1859); 3°. van ejide, Luitenant-

Kolonel, 1" Regiment Infanterie (Utrecht, 23 October

1859); 4°. BRiAN, Biljliothecaris der Académie Im-

périale de Médecine (Parijs 23 October 1858); 5°. van

het Bestuur van het Observatoire Physique Central

de St. Petersbourg (St. Petersbourg — Dcc. 1858 en —

Sept. 1859); G°. van den Heer a. schrötter, alge-

nieenen Secretaris der Kaiserliche Akaderaie der Wis-

senschaften (Weenen, 5 Julij 1859); 7°. van den Heer

E. H. WEBER, Secretaris der Mathem.—Phys. Classe

der Königlich Siichsische Geselschaft derWissenschaften

te Leipzig (Leipzig 3 Sept. 1859); S°. van den Heer

H. L. FLEiscHER, geschiiftführeuder Secretar d. K.

Siichsischen Gescllschaft der Wissenschaften te Leipzig

(Leipzig 23 Aug. 1859) ; 9°. van den Heer g. a. korn-

nuBER, Secretaris van het Verein für Naturkunde te

Presburg (Presburg 20 Maart 1859).

Wordt besloten tot plaatsing der boekgeschenken

in de boekerij cu tot schriftelijke dankzegging.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken van de Heeren: 1°. J. w. r.

TiLANUs, algemcenen Secretaris van het Genootschap

ter bevordering der Genees- en Heelkunde te Am-
sterdam (Amsterdam 10 -Julij 1S59) ; 2°. j. a. grothe,

Secretaris van het Historisch Genootschap te Utrecht

(Utrecht 13 September 1859); e. h. weber, Secre-

taris dor Mntliciiiatisch-Physische Classe der Königl.

I
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Siichsischen Gesellschaft der Wissenscliaflen (Leipzig

1 April 1859); 4". g. a. kounhübek, Secretaris van

liet Verein für Naturkuncle te Presburg (Presburg

20 Maart 1859).

Aangenomen voor berigt.

De Secretaris berigt, onder dagteekening van den

Helder en van Amsterdam 5 en 8 October 1859,

van de H.H. c. en p. van der sterk tabellen ont-

vangen te hebben, van waargenomen waterhoogten,

welke hij der Commissie over de daling van den

bodem in Nederland heeft ter hand gesteld.

De Secretaris leest een door den Heer j. m. la-

FRAGNA (Parijs, 4 October 1859) toegezonden decreet

voor, van den President der Vereenigde Staten van

Mexico, waarin wordt vastgesteld de oprigting van

een standbeeld van a. von hdmboldt in de school

der mijnen te Mexico.

Wordt besloten tot plaatsing van. liet decreet in

het Archief der Akademie.

Wordt gelezen een brief van den Heer J. van gogh,

medelid der Afdeeling, gedagteekend aan boord van

Zijner Majesteits schroef-stoomschip liet Loo, reede van

Cadix, 10 October 1859, strekkende tot berigt, dat het

hem, wegens zijne benoeming tot kommanderenden

officier van bovengenoemd stoomschip, onmogelijk zal

wezen, om voor het oogenblik de vergaderingen der

Afdeeling bij te wonen. — Aangenomen voor berigt,

onder toewensching aan het geacht medelid van eene

gelukkige reis en van eene blijde terugkomst.



( 9" )

De Secretaris berigt, dat de voor de lernUif/cn ea

Mededeelmt/en aangeboden Verhandelingen van de

H.H. DELPRAT, voN BAUMHAUER en BAER aangeno-

men en reeds voor het grootste gedeelte afgedrukt

zijn.

Wordt gelezen een door de H.H h. c. van haij,

en c. A. J. a. oudemans ingezonden verslag, op den

in hunne handen gestelden brief van den Heer Jans-

sen, waarin zij de hun ter beoordeeling gegeven

plantaardige zelfstandigheden nader determineren en

daarin wilde appelen, zaden van de groote bramen

of brummels, stukken van doppen van beuknoten, en

verkoolde tarwe herkennen.

Wordt besloten tot toezending van dit verslag fn

afschrift aan den Meer janssen.

De Heer w. veolik leest in eigen naam en in dien

van de H.H. van gordt, stoem buysing, harting

en VON BAüMUACER ccne niededeeling voor der uit-

komsten van de proefnemingen, genomen te Nieimen-

dam, te VlKuwc/cn, te IIarl'm(/en en te Stavoren met

onderscheidene middelen, aangeraden tot wering van'O O

Paalwormen uit eiken-, greenen-, vuren- en dennenliout.

Na eene korte inleiding, waarin het standpunt

wordt vastgesteld, waaruit deze proefnemingen, in

verband met het voorloopig verslag van 25 Junij

j. 1., moeten worden beoordeeld, en de handelwijze

Avordt uiteengezet, gevolgd op de onderscheidene sta-

tions van proefneming, wordt de bewerking van het

hout tot wering van den Paalworm tot drie groepen

zaamgebragt

:
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1. Bedekken der oppervlakte of daarin te weeg gebragte

verandering.

2. Inpersing van verschillende zelfstandigheden in hout,

waardoor het, zoowel aan zijne oppervlakte als in-

wendig, veranderd- wordt.

S. Aanwending van vreemdsoortig hout, verschillende van

het gewone constructie-hout.

Onder het eerste hoofd, bedekken der oppervlakte of

daarin te toesff gebragte verandering , worden vermeld

;

1. Middel uitgedacht door den Heer claassen tot be-

dekking van het hout met eene vrij dikke zwart-

achtige korst. — Dit werd op 64 blokken hout

beproefd; het bleek echter ondoeltrellend te zijn. —
Zij werden alle door den paalworm aangedaan.

2. Metaalverwen door den Heer claassen uitgedacht. —
De uitkomst daarvan is even ongunstig.

3. Middel uitgedacht door den Heer brinkekink, bestaande

uit een mengsel van russische talk, koolteer, hars,

zwavel en fijn gestampt glas. Het heeft den paalworm

niet kunnen weren.

4. Het parafBne-vernis uit de fabriek van de H. H.

HAAGES en C°. Ook dit bleek vruchteloos aangewend

te zijn.

5. Aanwending van koolteer. Daaromtrent worden de

omstandigheden beschreven, waarin dit middel bleek

den paalworm geweerd te hebben, als ook diegene,

waarin het vruchteloos werd gebezigd.

C. Het verwen van het hout op verschilleude wijze. Het

bleek den paalworm niet te weren.

7. Het inbranden of verkolen der oppervlakte van het

hout. Nergens heeft dit den paalworm uit het hout

verwijderd gehouden.

VERSL. EN MEDED. AFD. NATCL'RK. DEEL -X. 7
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Onder liet tweede lioofd, worden besproken il<- tiU-

komsten van het inpersen van verschillende zelfstun-

dit/heden in het hout. Daartoe behooren:

1. Inpersing van kopervürionl {sulphas cupri], van zwa-

velzuur ijzeroxydul of groene vitriool (sulphas ferro-

sus), van azijnzuur loodoxyd (^acetas plumbi); het eer-

ste, zoowel in de fabriek van de H.H. van dek elst en

sjirrs, als in die van den Heer boucherie te Parijs.

Op de uilzondering na van eene enkele paal te Har-

lingen, bleken deze zouten nergens het hout voor den

paalworm beveiligd te hebben.

2. Inpersing van creosoot in de fabriek van den Heer

HOOGSTRATEN. In het breede worden de omstandig-

heden vermeld en beoordeeld, waaronder dit middol

bleek het hout beveiligd te hebben, als ook diegene,

waardoor znlks het indringen van grootere paalwor-

men niet belet heeft.

3. Inbrengen van teerolie in hout door de H.II. haa-

ges en C°. Hierdoor bleken een eiken, twee greenen e)i

drie vuren palen, gedurende vijf en eene halve maand

bijna volledig bewaard te zijn gebleven.

Onder het derde hoofd worden gebragt proefne-

mingen niet Groenhart, uit Suriname, Bulletrie en

amerikaanscheu Eik. Zij bleken door den paalworiu

niet versmaad te zijn geworden.

Als slotsom van al hare bevindingen, gestaafd door

de ter tafel gebragte en aan het oordeel der \er-

gaderiug onderworpen bewijsstukken, meent de Com-

missie te mogen vaststellen, dat voor het beoogde

doel, dat is voor het beveihgen van hout tegen Paal

-

worm, onbruikbaar zijn bevonden

:

) . De middelen door den Heer claasen uitgedacht,— d. i.



( 99
)

de zwartachtige korst (ot dekking van liel liout, —
en zijne melaalverf.

2. Het mengsel van russisclie talk, koolteer, hars, zwa-

vel CU fijn gestampt glas, uitgedacht door den Heer

BKINKZEINK.

3. Al de in het verslag opgegeven verfsoorten.

4. De parafine-vernis, bereid in de fabriek van de Hee-

ren haages en C".

5. Het inbranden of het verkolen der oppervlakte van

het hout.

6. Het inpersen van verschillende zouten in het hout,

volgens de methode van boucherie, namelijk van

sulphas cupri, sulpltas ferrosus en acetas plumbi, ge-

schied in de fabriek van de H.H. van der elst en

SMIT, als ook in eene fabriek van boucherie te Parijs.

De Commissie vertrouwt, dat, omtrent al deze middelen

de ondervinding beslist heeft en dat zij, althans voor het

beoogde doel van beveiliging van het hout tegen den Paal-

worm, ter zijde behooren gesteld te worden, zonder dat zij

intusschen daarmede eenig ongunstig oordeel wil uitgespro-

ken hebben over het nut, dat zij, voor houtbewariug tot

andere doeleinden mogen hebben.

Over de aanwending van koolteer, van creosoot en van

teerolie velt zij geen zoo ongunstig oordeel. Haar verslag

geeft rekenschap van de omstandigheden, onder welke deze

drie zeer verwante middelen zich, altlians gedurende een vijf-

tal maanden, proefhoudend voordeden. De Commissie be-

slist niet, of hunne werking standvastig zal wezen. Maar

hunne onderlinge verwantschap en de gelijksoortigheid der

uitkomsten van alle drie, schijnen haar te pleiten voor de

noodzakelijkheid, en vermoedelijk ook voor de doeltreffend-

heid van voortgezet onderzoek, dat welligt, op grond van

de reeds verkregen ondervinding, eenigzins gewijzigd zoude

raceten worden.
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liet blijvc der Regering overgektcn tlaaromtreiit te be-

slissen eu Ie bepaleu door wien, waar en hoe dat onderzoek

zal geschieden. De Commissie stelt derhalve voor, dat, on-

der begeleidend schrijven, deze uitkomsten harer proefne-

mingen in afschrift aan den Minister van Binnenlandse] u;

Zaken worden medegedeeld, en dat tevens de Secretaris gc-

magtigd worde later tot Zijne Excellentie eene aanvrage te

riglen tot ontvangst van eene nader te bepalen som, gevorderd

tot dekking der overblijvende kosten. Het is haar geble-

ken, dat de verstrekte / 2000 daartoe niet geheel voldoende

zijn, maar dat zij intusschen de aanvraag nu beneden/ lOOÜ

zal kunnen ramen.

Het drukken dezer mededeeling, meent zij, behoort te

worden uitgesteld, tot dat haar verslag in zijne volledig-

heid gereed zij. Het in haar gestelde vertrouwen geeft het

regt van de Commissie te verwachten

:

1. Eene beschrijving der levens- eu der voedingswijze

van den Paalworm.

2. Zijne anatomische beschrijving.

3. De resultaten der onderzoekingen omtrent het zout-

gehalte van het water, waarin de Paalworm leeft.

4. Het historisch overzigt der verwoestingen, in vroeger'

en later' tijd door den Paalworm aangerigt.

Voor een en ander liggen de bouwstoffen grootendeels

gereed. Omtrent de levens- en voedingswijze van den Paal-

worm schonk de Heer kater haar zijne schier dagelijks

voortgezette waarnemingen, welke zij bijeenbrengt, aan die

van anderen toetst en in de volgende vergadering hoopt aan

te bieden. Eene ontlcedkundige beschrijving van den Paal-

worm is haar door de Heeren verloren en sasse toege-

zegd. De Heer ton batjmhatiee zal haar de uitkomsten

van zijn onderzoek mededeelen, omtrent het zoutgehalte van

het water, waarin de Paalworm leeft. De rapporteur der Com-

missie bereidt zich voor tot het opmaken van het historisch

i
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uverzigt, uit de bouwstoffen reeds der Akademie gezonden

CU welligt nog te verkrijgen. Zoodra dit alles gereed en

aan het oordeel der Vergadering onderworpen is, zal eerst

de tijd daar zijn, om het omvangrijk, uit al deze onder-

deelen zamengesteld rapport der Commissie wereldkundig

te maken.

Na eene korte beraadslaging, waaraan de H.H.

SCHROEDER VAN DER KOLK, VERLOREN, HARTING,

STORM BUYSiNG en voN BAUMHAUER deelnemen, en

waarin vooral ter sprake wordt gebragt de wijze,

waarop de scboi's het liout meer of min heeft be-

veiligd, worden de voorgedragen conclusiën aange-

nomen en wordt derhalve met eenparige stemmen

besloten, dat deze mededeeling in afschrift, onder

begeleidend schrijven, den Minister van Binnenland-

sche Zaken zal worden aangeboden ; dat aan Zijne

Excellentie eene nieuwe geldelijke toelage, tot verdere

dekking der kosten, zal worden gevraagd ; dat met

het drukken en uitgeven dezer mededeelingen zal

worden gewacht, tot dat de verdere onderdeelen van

het verslag gereed zijn; en dat daarom ook een

breedvoerig uittreksel dezer mededeeling in het Proces-

verbaal der vergadering zal worden opgenomen.

De Heer van getjns spreekt over beenvcrminff

CU herstelling der leenzelfsta)idi(/heid en licht zijne

voordragt toe door praeparaten en teekeuingen.

Spreker gaat van de groote beteekenis der weefsel-

leer {Imüologie') uit, en wijst in de eerste plaats op

de algenieene beginselen waardoor de vorming van

het weefsel van planten en dieren tot hetzelfde be-
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ginscl herleid wordt; hij doet opuierken hoc iki de

grondvesting van de leer der celvorming die algc-

meene beginselen voor de dierlijke weefselleer ont-

wikkeld en vervormd zijn, en vermeldt hierbij hoc

door iiENLE en reichert een nienw tijdperk werd

voorbereid; liierna ontvouwde hij meer bepaald hoe

door DONDERS en virchow eene gewigtige onikeering

in de theorie der weefselleer gemaakt werd, terwijl

laatstgenoemden den celwand, de celkern en celinhoud

in hunnen invloed óp eu beteekenis vóór de weefsel

-

vorming onderscheidden; waarna de Spreker op de

tegenwoordige theorie van het biiidweefsel meer be-

paald de aandacht vestigcje. Na eene verwijzing op de

algemeene beginselen over de leer van hetbindweefsel,

en eene aanduiding van de strijdpunten die in onzen

tijd de histiologen in zoo hooge mate verdeeld houden,

vestigde de Spreker de aandacht op het beenweefsel,

en de vraag omtrent de identiteit van been- bindweef-

selligchaampjes, en zette hij hierbij de gronden uiteen,

die vóór de identiteit pleiten; van hier uitgaande deed

hij opmerken hoe meer en meer de algemeenheid van

den grondslag van verschillende weefsels in het bind-

weefsel en met name voor het beenweefsel wordt be-

vestigd. Om de naauwe verwantschap van been-

weefsel, kraakbeen weefsel, vezelig weefsel en bind-

weefsel aan te toonen, wees hij op het onderzoek der

Enchondromata en vooral van de specimina che, door

Carmijn geimbibeerd waren. Terwijl men liier die

verschillende vormen van weefsel naast elkander aan-

treft en in elkander ziet overgaan, vergeleek hij

daarbij hetgeen het onderzoek van beenvorming bij

fractui'cn vooral in proeven op dieren kan leeren.
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en brengt (lanrniede in verband de beenvorming bij

de vrucht: daaruit ontwikkelt hij, hoe zelfs daar waar

de kraakbeenvorming de beenvorming vooraf gaat,

de overgang door middel van bindvveefselvorniing

plaats heeft. Door dit beginsel wordt naar zijne mee-

ning menig strijdpunt in de leer der beenvorming

opgelost. Hij treedt nu in eene nadere beschouwing

van de callusvorming, die hem tot het resultaat

leidt; dat de vereeniging van de beenbreuken door

middel van spongieus beenweefsel plaats heeft, zoodat

men hier de schors-laag van het been in een spon-

gieus weefsel ziet overgaan, evenals dit bij het nor-

male been aan de zijde der mergholten plaats heeft.

Door die vorming van spongieus beenweefsel met

mergholten wordt het compacte beenweefsel voorbe-

reid. Deze opmerkingen geven hem aanleiding om
op den invloed van het periosteum op de beenvor-

ming opmerkzaam te maken. Het is niet enkel het

periosteum, maar ook het beenweefsel zelf, namelijk

liet .spongieuse weefsel, waarvan de ontwikkeling van

nieuw beenweefsel kan uitgaan; nog verder hebben

de laatste ontdekkingen van olliek geleerd, dat

ook andere weefsels zoo als het vezelig weefsel der

dura mater den grondslag van nieuwe beenvorming

kunnen uitmaken. Hij vermeldt hierbij in eenige

bijzonderheden de proeven van ollieii met over-

planting van periosteum en beenstukken, proeven

door den Spreker herhaald èn bevestigd. Terwijl hij

nog daarenboven de overplanting van kraakbeen in

het onderhiiidsch bindweefsel met goed gevolg verrigt

heeft, wijst hij op deze proefneming als vooral be-

langrijk om de teruggaande vormverandering van
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het kraakbcemveefscl in vezelig weefsel na te gaan.

Hij vertoont verscheidene praeparaten van bccnvor-

miiig bij overplanting van periosteum, en van been-

stukken bij konijnen, alsnaede van bcenkernen in spie-

ren en omringende weefsels bij beenbreuken van den

mensch, wijders van bcenkernen in de huid enz.

Op het histiologisch onderzoek van deze voorwerpen,

alsmede op dat der callusvorming, stelt liij zich voor

de aandacht der Akademie in eene volgende ver-

gadering te vestigen.

De Voorzitter noodigt den Heer van geuns daar-

toe uit, en verklaart, in naam der vergadering, dat

deze zich daartoe ten zeerste aanbevolen houdt.

De Heer büys ballot spreekt over den ring om

de zon door de astronomie vermoed en door de me-

teorologie nader aangewezen, licht zijne voordragt toe

door afbeelding op het bord, en biedt daarover eene

verhandeling aan voor de Verslagen en Medcdeelin-

gen, welke in handen wordt gesteld van de Com-
missie van redactie.

De Heer staring draagt het volgende voor mier

de voormalige vereeniging van den Boven-E/iijn met

de Boven—Maas, en licht het voorgedragene toe door

medegebragte kaarten.

Ik ben dezen zomer in de gelegenheid geweest om eene

waarneming te verrigten, die, geloof ik, merkwaardig is,

omdat ze een nieuw licht verspreidt over onze alluviale eu

dihiviale gronden.

Het is namelijk eene bekende zaak, dat de rivieren, die
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noordwaarts stroomeiule, het noord-duitsclie diluvium door-

snijden, alle voormaals eenen meer westwaarts gerigten loop

gehad hebben; dat de Weichsel zich in de Oder, de Oder

iu de Elbe, de Elbe zelfs zich in de Wezer heeft uitgestort.

Daarom kwam het mij der moeite waard voor, om te onder-

zoekeu of dit zelfde welligt ook bij den Ehijn w aar te ne-

men ware; of die zich voormaals ook in de Maas had

uitgestort, op de hoogte van Goch en Gennep, door de

valleijen, welke 'de Spanjaarden en de Franschen gebruikt

hebben voor het trekken van de Tossa Eugenia en de

Noorder vaart.

Uit de waterpassingen voor het aanleggen deze vaarten

gedaan, blijkt het, dat buitengewoon hoog water te Neuss

(39,96 el -}- A. P.) anderhalf el hooger staat dan het water

in de Niers te Yeerssen (38,41 -\- A. P.) en dat er dus rhijn-

water door het Niersbedde in de Maas kan loopen, zijnde de

Niers te Gelder 25,41 el. De Landwehrbach schijnt ten hoog-

ste op 30 el te liggen. Buitengewoon hoog water te Meurs

kan tot 31 el klimmen; en alzoo kan ook deze vallei rhijn-

water naar de Niers en de Maas brengen. — Daarenboven

pleiten voor de meening, dat hier een oud rivierbed aan-

wezig is, ook de uitgestrekte kleilanden die om Goch,

Gelder, Crefeld enz. liggen.

Ik heb beproefd om mij op de plaats zelve ten dien

aanzien te overtuigen, en de meening bevestigd gevonden,

maar in eenen geheel anderen zin dan ik mij aanvankelijk

had voorgesteld.

De tegenwoordige Rhijn kan, bij buitengewoon hoogen

stand, wel water door de Niers en de Landwehrbach in

de Maas brengen, maar uit dit water kunnen de bedoelde

kleilanden niet bezonken zijn; want deze liggen zeer veel,

ten minste vijf el hooger dan de bedden en de oeverlanden,

of de stroomdalen dezer beiden riviertjes. Deze hooglig-

gcnde, vlakke kleilanden kunnen dus niet uit de tegenwoor-
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(lige rhijnwatereii bezonken zijn, iiiaar moeien door eeuen

vroegeren stroom aangevoerd zijn, die, van den llliijn naar

de Maas, lusscben de diluviale grindheuvels, geloopen heeft.

De beide riviertjes hebben zich strüoindaleu uitgespoeld

in deze liooge kleilanden, en

-—

^

Klei- Stroom- hunkli. ^-
'^._

.
>lal., /

ürindlicuvols. '
_

, / ,: . .
' GnnJhcuvcls.

hebben dit gedurende een zeer lang tijdsverloop gedaan, met

menigvuldige veranderingen in haren loop, zoo als reeds

uit eeu oppervlakkig beschouwen van de kaart blijkt.

Deze kleilandcn bestaan uit eene, 1 tot 3 el dikke laag

klei, min of meer met grind vermengd, die op wit, rhijngrind

rust. Het grind is grover omstreeks Crefeld dan bij (Joch.

Deze gronden komen dus in zamenstelling overeen met de

oeverlanden van den tegenwoordigen Rhijn ; maar ze onder-

scheiden zich van deze:

door hunne hoogere ligging, die de hoogste der tegen-

woordige Rhijn-vloeden niet bereiken kunnen. Bij Crefeld,

op den weg naar Uerdingen, is de grens tusschen beide gron-

den zeer in het oog vallend ; meer beuedenwaarts heb ik die

nog niet kunnen opsporen, dan alleen beneden Xanten

;

doordien ze veel vlakker liggen, en dus in stiller wate-

ren bezonken zijn ; met afspoeling, gedeeltelijk, van de aan-

grenzende diluviaal-heuvels. De kleiachtigo zandgronden

tusschen Boxmeer en Wanroj' kunnen welligt ook hiertoe

behooren; doch deze bevatten geene onderlaag met grind;

doordien ze geene rivierduinen bevatten, zoo als die van

Uerdingen en andere, een tweede teekeu dat zij in minder

sterk stroomend water bezonken zijn. De duinen, waar-

door ze bewesten Goch bedekt zijn, behooren tot de allu-

viën van de Maas;

doordien ze geene overblijseleu van rivierbedden verloo-
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ueu, zoo als ile oeverlanden van den tegenwoordigen Ehijn,

tusscheu Crefeld en Uerdingen, en elders. Misschien ech-

ter kunnen de broeken van Nieuwkerk en Aldekerk oorspron-

kelijk zulk een rivierbedde geweest zijn.

Van de tegenwoordige bezinkingen van de Niers en de

Laudwehrbach zijn deze kleilanden niet alleen onderscheiden

door hare hoogere ligging, maar ook door de zaraenstelling

;

want gene bevatten geen grind, alleen zand met eene dunne

laag zaudige klei bedekt, terwijl ze dikwijls veenen insluiten.

Van het meer zuidelijk liggend Loss zijn ze onderscheiden:

doordien ze niet óp de diluviaal-heuvelen liggen, zoo

als bij het Loss altijd plaats vindt;

doordien de klei grindig is, en het Loss de hoogst merk-

waardige eigenschap bezit van nimmer kiezels te bevatten.

Uit de zaraenstelling en de ligging blijkt het nu duidelijk,

dat deze kleilanden behooren tot de zoogenoemde Oever-

banken, de terrassen waarover mitchcock gesproken heeft

in zijn schoone werk over Surface Geology, dat door de

Smithsonian Institution uitgegeven is. Wij hebben zulke

oeverbanken ook langs onze rivieren; zooals bij Boxmeer,

waar behalve de tegenwoordige Oeverlanden, die uit zware klei

bestaan, nog twee oudere meer zandige, te herkennen zijn;

Zanddaincn. Zaïuligo klei. Zware klei.

Ook bij Brummeu zijn zulke voormalige „

oevers aanwezig

:
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Dat de kleigroiiden van üocli, Gelder, Civfeld en omstre-

ken zulke oeverbanken zijn, blijkt ook uit het tijdvak \>aarin

ze ontstaan zijn. Ze zijn namelijk diluviaal, want ze be-

vatten de beenderen van Eleplias priniigenius. Bos prinu-

genius, Ursus spelaeus en andere diereu uit het diluviale

tijdvak, dikwijls als gehcele geraamten, althans met de been-

deren van zeer verschillende ligchaarasdeelen bijeenliggende;

zoodat zij niet uit oudere lagen zijn weggespoeld. Ze zijn

jonger dan de grindheuvels, aan wier voet zij zich uitstrek-

ken; want ze bedekken dezen voet gedeeltelijk. Ze zijn dus

de overgangsvorming van deze diluviale grindheuvels tot het

liedendaagsche alluvium der rivieren, en alzoo gelijktijdig

ontstaan met die zandgronden van Kederland, welke ik het

Zanddiluvium genoemd heb, en die dümont, in België on-

derscheiden heeft onder den naam van Sable campiniën.

Het zanddilivium in Nederland en België bestaat genoeg-

zaam alleen uit zand; maar hier is 't integendeel klei, die

op een grindlaag rust.

Dit zanddilivium is nog niet opgemerkt door de Duit-

sohers, onder anderen ook niet door Prof. HüN.tEUs te Han-

nover, welke zich bezig houdt met het vervaardigen der

geologische kaart van liet diluvium en alluvium van Haunover.

In 1858 meende deze geleerde dat het in Hanuover niet

bestond; maar het ligt daar wel degelijk, en is zeer duidelijk

te herkennen langs de oevers van de Eems : van Aurich

af aan tot Bentheim toe.

Het is niet onwaarschijnlijk dat de voormalige, westelijk

gerigte stroomdalen van de Weichsel, de Oder, en de Elbe

ook tot dlenzelfden tijd van het zanddiluvium behooren

;

en dat 't geene liedendaagsche, alluviale, maar diluviale

stroomen geweest zijn, welke daar geloopen hebben.

Naar mijn inzien is het aldus duidelijk, dat de wateren

van het llhijndal zich voormaals hebben vercenigd met die

van het Maasdal, ten zuiden van de Clecfsche en Nijmeeg-
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sche hoogten ; dat uit die wateren de hooge, vlak liggende

kleilandeu met grindlagen in den ondergrond, bezonken

zijn, welke omstreeks Goch, Gelder en Crefeld liggen ; maar

dat dit geschied is vóór de alluviale, hedendaagschc of

historische tijden, en in het diluviale tijdvak, geheel op

het einde daarvan, evenwel, nadat onze diluviale grindheu-

vels reeds gevormd waren.

Niemand heeft iets verder voor te dragen eu de

Vergadering wovdt gesloten.

1
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AVij zijn reeds gewoon aan de verrassende en grootschc

besluiten der sterrekunde en om die door de waarnemingen

bevestigd te zien.

Wat door haar aangegeven wordt, kan niet ligt geteld

worden ; en zoo oenige stelling, door een' anderen tak van we-

tenschap vermoed, nog zoo veel twijfeling liet, dat zij niet

tot waarneming en toetsing opwekte, zoo zal toch diezelfde

stelling, als ook de sterrekunde haar oppert, zeker op be-

langstelling kunnen rekenen, en binnen korteren of lange-

ren tijd aan een naauwkeurig onderzoek worden onderwor-

pen. Het is omtrent zoodanig eene, dat ik in eenige be-

schouwingen wenschte te treden.

Levereiek heeft reeds eene planeet meer van het zonne-

stelsel bekend gemaakt, en wel eene, die met hare loop-

baan de bekende planeten omvatte ; nu meent hij regt te

hebben, tot eene andere te besluiten, wier baan door de

bekende omvat wordt. Compt. Rend., 12 September 1859,
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XLIX, 379 en 383. Mogt de eerste denzelfden nacht,

waarop men haar ging zoeken, worden gevonden, deze zal

nog lang verborgen blijven, althans in alle hare bijzonder-

heden ; want de l^•aa^sc•hijnlijkheid is er voor, dat zij in

den vorm van een' ring is, verspreide stofdeelen, grooter

en kleiner massen, die in eens baan van zekere breedte bin-

nen den loopkring van. Mercurius gelegen is; hier wat dig-

ter welligt, daar wat ijler, maar nergens zoo digt, dat het

licht dier stukken dat van de zon genoeg nabij kan komen,

om over dag zigtbaar te zijn. Gelukken de middelen, die

voorgeslagen zijn om deze ligchamen te ontdekken en waar

te nemen, zoo is de astronomie zich zelve genoeg om de pla-

neet of den ring geheel bekend te maken en alle elemen-

ten te bepalen. Mislukken zij, zoo kan de astronomie wei-

nig meer leveren dan zij nu reeds gedaan heeft, althans in

de eerste eeuw.

De storing op de apsidenlijn van Mercurius, waarop le-

VEEREEU tot het aannemen der planeet besloot, hangt van

twee grootheden af, die niet te scheiden zijn, te weten van

de halve as des rings en van zijne massa. Verder kan zij

niet wel de ligging van de knoopen bepalen; wel is de

storing eenigzins afhankelijk van den hoek, welken de knoo-

penlijn met de apsidenlijn van Mercurius maakt, dus zou

de rigting der eerste er uit af te leiden zijn, maar eerst

na zeer langen tijd, omdat die hoek zoo uiterst langzaam

verandert. Ook omtrent de verdeeling van de massa in den

ring kan de astronomie in dat geval niets zeggen, omdat

het hier weder slechts de wijziging geldt van de storing,

eene zekere geringe ongelijkmatigheid in die reeds zoo kleine

grootheid van 0".1 in het Mercunus-j aar. Eindelijk is de

excentriciteit en de ligging van het perihelium van dien

ring insgelijks van eenigen invloed, maar weder niet prak-

tisch aanwijsbaar.

Theoretisch is het waar en het is eene der schoonste
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waarhetleii, dat elke beweging zich iu elke andere beweging,

elke periode zich in elk hemelligchaara afspiegelt, elke me-

teorsteen, die op de aarde neerploft, wordt door Jtipiters

wachters gevoeld en het wreede kanon van Solferino deed

Mars opspringen en het heelal beven ; maar die geringe of

korstondige wijziging, die storing der storing is te gering

om van andere te worden onderscheiden, zoo lang de inen-

schelijke wetenschap onvolkomen is. Van al wat geschiedt,

zoowel iu de stoffelijke als in de zedelijke en verstandelijke

wereld, blijft een spoor en uit die sporen is dat gebeurde

weder herkenbaar, maar alleen voor het Goddelijke verstand.

Praktisch dus zal de astronomie welligt niet meer kun-

nen leeren dan zij reeds gedaan heeft omtrent den ring;

ook wanneer het zich bevestigt dat hij als zoodanig be-

staat.

Daarom wil zij het ook zeker niet versmaden, als een

andere tak van wetenschap, de meteorologie of, wil men lie-

ver, de natuurkunde haar de hand biedt ; het zijn die wei-

nige aanwijzigingen, welke ik de eer heb heden aan de

Akademie voor te leggen. —
Het is bekend dat ik sedert eenige jaren heb nagcspoord

en steeds bevestigd gevonden, dat in de temperatuur op

onze aarde eene periode bestaat van 27,682 dag. Kortheids-

halve heb ik dat de zonneorawentelings periode genoemd,

maar reeds van don aanvang af gezegd, dat dit slechts kort-

heidshalve was, Mant dat deze periode zich niet schijnt te

verdragen met den duur der zonneomwenteling zoo als die

uit de zonnevlekken gevonden is. Eeeds dadelijk vermoedde

ik een' ring, waarvan ik de middellijn liever de halve as

bepaalde op 19,3 zonne-middellijnen (misschien door den

synodischen in plaats van siderischen in de rekening op te

nemen), ik weet niet door welke vergissing. De juiste reke-

ning geeft in de gebruikelijke maat 0,1705 deelen van de

halve groote as der aarde.
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ïeii buwijze strekken de volgende plaatsen. Poggendorf,

Annalen, LXVIII, pag. 312.

/, Entweder liiingt die Periode nicht vou der Sonne ab,

// oder die Souneflecke ziehen gegen Westen (gleichsam durch

// oberen Lnftstroni) ; oder die Warmewirkung der Sonne,

,/ wenigstens die überschüssige, liegt in einem Einge, der

,/ frei VOD der Sonne sich um ihren Scluverpunkt in etwas

//langerer Zeit als die Sonne dreht.

/• Einige Andeutnngen bei Sonnenfinstemissen (denn sonst

r/ ist solch ein schmaler Ring nicht nacliweisbar, es sei denn

„ durch künstliche Finsternisse, die allerdings leicht dar-

1/ zustellen wiiren), machen letzteres nicht unwahrscheinlich

;

„ auch erhalt das Daseyn eines Ringen, der bei keinem Him-

;/ melskörper so leicht sich bilden könnte wie bei der Sonne,

,/ einige Stütze durch die Analogie rait dem Saturn und

// dem Zodiakallicht.

II Yielleicht geben diese Hypothesen Anlass, die Oberflache

;/ der Sonne noch raehr zu beobachten".

En nog uitvoeriger, in mijn werk Changements pério-

diqnes de température. Utrecht keminck et fils 1847. §. 34.

Hijpothèse fondc'e sur les communi<:ati,ons précédentes.

1/ Après avoir vu que la première partie des découvertes

„ récentes (les observations des taches solaires) n'est en rap-

,/
port avee la période de 27,68 jours qu'en apparence et

„ non en réalité, nous allons tacher de la mettre en rapport

,/ avec la seconde. Les points lumineux vus pendant les éclip-

(/ ses de soleil, et que 1'on peut découvrir par des observa-

,/ tions expiesses, selon Ie témoignage de M. valz *), sont

*) Au Heu prëcité, valz fait en mGme tumps mcntion des observa-

tions de DELiSLE, cadet. J/on. de l'Acad. de Paris., 1715. p. I46et 166.

de DE LA HinE, p. 161 et 163, et de maraldi, 1723p. UI, par l'inter-

polation sur Ie disque solaire de cylindres et de sphères. Daus ce

cas VALZ vit l'auréole plus distincte que dans unc eclipse naturelle.

Mais lorsqu'il réduisait a un millimètre de rayon, au moven d'un trou

VRKSr.. EN MEDED. AFD. NATCÏTRK. DEEL X, 8
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,/ présentés par aeaco, comme des nuagcs qui peut-êtru fJot-

// tent dans une troisième enveloppe du soleil. Certes ropinioii

/, que ces points sent des moalagnes qui se Irouveut dans Ie

;/ soleil OU dans la lune nest pas soutenable. Si c'étaieut

// des montagnes lunaires, elles devraient avoir uue liauteur

//de 10 a 50 myriaraètreSj élévation iuüniment supérieure

// aux plus haules montagnes de ce satellite, dont on sait

V avec certitude qu'aucuae n'excide 7,700 mètres. Eu sup-

,/ posant des montagnes solaires, il faudrait leur attribuer

// une élévation de 5000 a 58000 myriamètres au-dessus de

// la surface de la photosphère. Ci se sont des nuages, ils

// doivent encore avoir une étendue de ] 2 a 15,000 mjri-

,/ amètres. Cette opinion trouve un appui dans Texpressiou

;/ de KiGEKUS VASSENlus, savoir : que les points luniineux ii'ont

,/ pas été vus contre Ie bord, mais prés du bord de la lune, et

II dans ce cas ce ne sont pas dos montagnes. Voici l'bypothèse

//que je hasarde: je pense qu'au lieu d'une troisième enve-

,/ loppe, il faut admettre Texistence d'un anneau qui entoure

// Ie soleil a peu pres dans Ie plan de l'écliptique, de la

// mème maniere que 1'auueau de Saiurne entoure sa planète.

// Le temps de Ia révolution d'un tel anneau dépend uni-

// quement, d'après la loi de keplbk, de son demi grand axe,

// et, si 1'auneau est circulaire, ce temps depend de la

/, distance de ses molécules du ceutre du soleil. Nous pou-

,/ vons donc toujours nous représenter un tel anneau, comme

// aifecté d'un mouvement analogue a celui de uotre globe

//dans son orbite. L"hypotlièse que je propose, u'est nuUe-

// ment aussi arbitraire, ni aussi frivole qu'elle pourrail le

// paraitre; car déja on a admis 1'existence de plusieursanneaux,

// sans toutefois se représenter la chose aussi clairement.

d'épingle pevcé dans une cartc, rouverfure par la'nn.-Ile il regardai!

le soleil, Tauréole se montrait comme durant I'e'clipse. Il ne fait pa

mention des points lumineux, et attribue le tout ïi la diffraction. A
beaucoup d'égards, et surtout apriiS les coojectHres que je communi-
querai, il sera important de répéter souvent de pareilles observatioi.s.
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;/ Pour expliquev la laiuière zodiacale, ou a souvent ima-

ginc uu anneau *), qui, non encore condensé, entoure Ie

soleil a une grande distance. Dans les § § 8 et 9 nous

avons parlé en détail de 1'hypothèse d'EEMAN, qui attribue

les astéroïdes a la rencontre d'un anneau solaire, et je ne

vois aucune raison de rejeter cette hypothese comme invrai-

serablable, pourvu qu'on ne nous force pas d'avouer que

les observations thermométriques en ont prouvé l'existence,

ce qui peut être attribue au peu de fréquence du retour

d'uu tel anneau dans la même position. D'ailleurs ce retour,

qui a lieu h la même époque de 1'année, s'oppose a la

séparation de eette période d'avec la période annuelle. Dans

ces anneaux, il y aurait douc déja un commencement

d'agglomérats, qui n'ont qu'a s'accumuler lentement, pour

former une ou plusieurs planètes. Les petites planètes que

1'on a regardées comme des fragments d'une plus grande

planète qu'une action violente avait fait éclater, ne devront-

elles pas plutöt leur existenoe a, un anneau, qui, au lieu

de se condenser en un seul noyau, en a formé cinq, et

peut-être davantage, car qui sait si Astree sera la dernière ?

Je conviens que cette opiniou rencontre pour Ie présent une

ditficulté dans la grande difi'érence de 1'inclinaison de leurs

orbites. Eh ! bien, utimur concesso, et nous augraentons Ie

nombre des anneaux, dont ie plus rapproché du soleil s'ob-

serve durant les éelipses de soleil artificielles ou naturel-

les ; ceux qui sont un peu plus éloignés affectent Ie ther-

momètre. L'anneau qui peut avoir produit les phénomènes

observés dans l'éclipse de soleil, que babjuet regarde comme
une planète en voie de formation, et a laquelleil donne Ie

uom de Vnkain f), ne peut nous être d'aucune utilité, car

*) Voyez l'opiuion de biot communiqriée par argelander, schüma-
CHER. Asiron. Jahrb., 1844, p. 160.

t) Babinet, Compt. Rend.. XXII, 281, pogo., Ajm., LXVIII, 214, sqq.

Il est remarquabie ce que je fais observer ici, que vers Ie même teraps

8»
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// sa révüiutiuu est trop cuuite pour uotre but. Conséquern-

// ment nous devons en admettre d'autres; uu pour la période

//de 27, (ïS jours pour lacpielle j'ai déja, adinia précécle-

,./ inent cetle hypothese; comme je Ie supposais pour cello

//de 27.5fi "^j. Ces deux anneaux auront pour demi grands

// axes 16,56 et 19,33 diamèlres du soleil, (deze cijfers zijn

BABiNET fat conïlnit. par l:i lectui'C de la notice d'ARAGO, a ia memo
hypothese. Je renvoie Ie Iccteur a la description assez développee aux.

h c. parce que ccla ni'autorise a ctrc moins long. Cette hypothese

préte uu nuuvcl apjixii ii la mieiiiic, puisque par la duree des varia-

tions de Ia temperature, je fiis cncore conduit ïi unc cause generalc-

nient agïssante, comme Ie soleil, i|uc j'ai nomme'e brièvement la lota-

tion du soleil au lieu de la rotatiou de l'aniieau du soleil (voycz paj;.

•17 sqq.) mais non nécessaircment en connexion imraédiatc avec Ie soleil,

on couijoit que les deviations dans les mesures des deux diamètres

loctaugulaires du soleil, peuvent trouver une mcilleure explication

dans eet anneau que celles que les gcologucs ont souvent imagine'es,

pixr ex. M. kloden. Car, la pvojection de eet anneau sur ce corps dn

süleil, se présentera k nous sous un aspect dependant de notre posi-

tion rclaavemcnt a son plan, et quand même nous ne Ie distinguerions

pas, il peut rendrc plus clair, tantut l'uu des diamfetres, tantot Taulrt-

*) Plutüt que d'admettre Ie resultat de la page 7ö comme résultat

de l'action de la pe'riode anomalistique, plutüt que d'attribuer cela au

liasard, qui n'cxiste pas, je eherche la eanse daas Taction d'uu anneau

(lont U'S moleculos circulcnt en 27,56 environ, quoique les obscrvotions

iie m'y autorisent pas assez. Que la lune produise une augmentatiou

de ehalüur daus sons apoge'e plus grande qu'a son périge'e, cela est

iiiipussible, douc il doit y avoir une action pe'riodique si peu différente

de 27,5546 qu'en 56 anne'es la difference ne s'est pas accrue jusqu'a

une révolution cntière, V. § 12. Cela est necessaire, donc cela est vrai

.l'ai compute les anne'es 1729— 1742, cncore les annees 1759— 1768 pour

\'oir si Ie maximum se dt'plaeait plus a ganehc dans Ie premier groupe

que dans Ie second, et i)lus dans tous les deux que dans les trois

premiers. Alors Texistcnce de l'anneau aurait éte demontrée, car cela

uurait accuse une pe'rioile un pcu plus longue. Mais les observations

ne m'ont pas fait voir ceci. Encore j'aï soustrait des sommes de clia-

eun des cïoq groupes les valeurs, de raetion que je crus pouvoir attri-

buer a la période anomalistique, afin que ma période prétiiudue put se

montrer phis claircmeut. A]ircs cette soustraction Ie maximum de cha-

cun des groupes est assez pres de la même colonne verticale, et il t^e

pourrait bien que des disquisitions ultérieures coufirmassent cette

période pour laquelle, je Ie répète. je n'ai pas de fondement sut'tisant

dans les observations. En tous cas il est impérieusement nécessaire que
Ton cousultc d'autres observations a l'égard de la période anomalistique
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foutief, zoo als men door de rekening spoedig viudt; het

moet zijn : de 0,1705 et 0,17 du demi grand axe de l'orbite

terrestre) et, de niême que Tanneau de Saturne se com-

pose de plusieurs sections *), qui circulent indépendamraent

les unes des autres, on peut considérer les deux que je pro-

pose comme unique dans son origine, niais dans lequel il s'est

formé une séparatiou. Les deux anueaux, résultant de cette

scission, out commencé dès lors ii circuler avec des vitesses

uu peu diiïerentes, en rapport avec la distance moyenne de

leurs molécules au centre commuu d'altraction. L'épaisseur

de ces anueaux, perpendiculaire ïi leur plan, ne peut s'ap-

précier ; leur étendue dans Ie plan ne parait pas appréci-

able non plus. Si uu tel auueau est elliptique, il doit nous

envoyer plus de chaleur, quand nous sommes plus prés de

la partie la plus éloiguée du sokil, ce qui toutefois ne

produirait qu'une variation auuuelle. Nous devons donc

chercher dans Fanneau lui même la caiise de la variation de

température, et supposer que la masse n'est pas également

dispersie dans Fanneau ce qui n'a pas besoin de démonstration.

1/ De plus nous supposous qu'une partie de l'anneau émet

plus de chaleur que la partie opposée, qui émet Ie moins

de chaleur, propriété attribuée jusqu'ici au soleil, et que

nous avons démontrée, si Ie soleil est effectivement la source

des variations de la chaleur. Si nous nous refusons a ré-

garder Fanneau comme masse échaufi'ante, nous pouvons

nous Ie représenter comme absorbaut la chaleur; c'est è,-dire,

comme retenant la chaleur du soleil, qui Ie traverse f)-

Dans ce cas Fanneau doit avoir Ie plus de deusité, dans

la partie qui, étant tourné vers nous, laisse passer Ie moins

de chaleur. Quoiqu'il en soit, nous offrons ces conjectures

a Finvestigation des observateurs.

*) Pour Ie présent on n'accorde que deux auneaux \l Sciiurne. Voyez

LASSELL, Asiron. Nachr., XXIII, N°. 589.

t) Une circonstance favorablc a cette opinion, c'cst que la lumière

de ces uuages est poralise' Ak.vgo, I. c. 401.
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;/ Au premier abonl, i! parait a- présenti;r uiie cbjectiüii,

// spécialemeiit il l'ógard du premier aiiiieau, t;u ce que les

,/ points iuiiiineux )i'ont pas 6ié assez géucralemcnt observ<:s

// dans des positious diamétralemeiit opposi'es, et que mêuie

;/ OU en a vu plusieurs au mêrae coté du soleil. Mais il y

II a plusieurs anueaux, qui ne sont pas nécessairenient dans Ie

/, méme plan, et puis Ie phénomènc s'est otl'ert iuopiuéineut

// aux yeux des astrouomes qui, frappés, enchantés du mag-

// uifique speclacle de l'auréole luiwineuse, peuveuf aisémenl

// avoiï no'gligé quekiues circonstauces."

Echter moet nog opgemerkt worden wat ik schreef, toen

mij uil een onvolkomen berigt scheen te blijken, dat de zonne-

vlekken werkelijk langeren duur hadden, pogc, LXXXIV,
ö28 en LXXXVII, 550: ,/ als noch die astronomische Be-

stimmung von laugijsu giltüg war, die sicli nicht mit der

nieinigen vertrug, neigte ich mehr dahin einen Ring z. B.

von Asteroïden anzünehuien nun aber stehe ich nicht

an auf deu dunklen Sounenkörper eine Gegend auxu-

nehmen, welche besonders Störungen in der Photospiire her-

vorruft." *)

*) Dus nog steeds indien zij geldig is en de latcrcn niei geldig,

waarbij muu oplette, dat mijn besluit blijft, nu het oorspronkelijke

stuk van nöuM blijkt een siderisehen omloopstijd van 25 dagen 12J
uur (25,52) te geven, en niet, zoo als uit de ^tzunshger. scheen, toen

ter mijner kennis was gekomen van 25,8 of 25 dagen 14 uren; toen

scheen mijne bepaling tusschen twee astronomische bepalingen te lig-

gen, hetgeen meer voor de mijne scheen te pleiten dan voorde laatsten.

Maar wijken de astronomische bepalingen alle naar dezelfde zijde

af, zoo blijft mijn besluit, zelfs al verschilden de perioden der zonne-

vlekken, slechts 0,1 van een dag met de mijne. Ik nam toch steeds

aan, dat passaatwinden op de zou niet wel mogten aangenomen wor-

den zonder bewijs, en de waarnemingen hebben tot nu toe wel par-

tiële bewegingen getoond volgens scnjiiDX, secchi, carkington;
spiraalvormigc bewegingen, maar geene gemeenschappelijke beweging,

anders in andere zonen van de zon. BüiiM zegt zelfs, Bi^vb. van ^on-

nen/lecken in dl. III der iJenkschrlJlen dtr Ka/'s. .-Icarf. der Wünertschaf-

ten, *dass kein einziger der genannten Sonnenliecken fiir die Zeit durcii

welche er von mir vcrfolgt wurdcn, zur Annahmc einer eigenen Be-

wegung bcrechtigt."



( 119 )

Al heeft dan de Meteorologie zich geen genoegzaam ge-

zag aangematigd, om een' ring aan te nemen, waar over-

eenstemming scheen aan den dag te komen tusscheii de

periodiciteit der zonnevlekken met 27.683 dag, toch is zij

zelfstandig op dezelfde hypothese gekomen, van een of twee

ringen om de zon loopende. Zoodanig een' tweeden ring nam

ik minder stellig aan (zie de noot), maar toch ook nu nog

schijnt mij de maan in hare anomalisische periode geene ge-

noegzame oorzaak te zijn van eene merkbare afwisseling van

temperatuur van 27.56 dag, indien ook die zich bevestigt.

In zekeren ziu heeft zelfs de Meteorologie meer geleverd

dan do astronomie, want zij bepaalt zeer scherp de halve

as vau de middelste lijn van den ring. Daaruit weten wij

dan te gelijk ook, dat het geheel der ringen weinig meer

massa moet hebbeu dan Mercurius.

Ook kan zij bovendien iets leeren over de verdeeling van

de stof in den ring ; want het is juist op de ongelijkmatige

verdeeling van de stof in den ring dat de periodische wer-

king berust.

Voorts doet zij vermoeden dat de ring elliptisch is ; en

welligt is het mogelijk dat zij iets over de ligging der

knoopenlijn zegt.

Deze beide laatste omstandigheden zouden door voortgezet

onderzoek nader moeten worden aangewezen, want wij moe-

ten niet vergeten, dat zij nu nog door de vele onregel-

matigheden van de weersgesteldheid minder zeker te achten is.

Over beide zullen wij iets iu het midden brengen, als wij eerst

de werking ^an zoodauigen ring nog eens beschouwd hebben.

Er is weiuig bij te voegen hij hetgeen wij in de Change-

ments póriodiqucs daarvan zeiden; nog minder te veranderen.

De doorsneden van den ring loodregt op zijn vlak moe-

ten ongelijk van inhoud. zijn, zoowel wat de digtheid als wat

de area betreft; dat is ten minste een van beiden voor de

stabiliteit noodzakelijk en juist daarop berust de hypothese.
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is de helling zeer gering op de ecliptica, zoodat zij altijd

vau de aarde op de zon gezien woriU, zoo zal zij door ab-

sorptie werken. Als de digtere deeleu naar de aarde gekeertl

zijn, zal het kouder zijn. In dat geval heeft men de meeste

kans door photographiéu haar te onderkennen. Is de hel-

ling daarentegen ongeveer van 5° a,
7

', met die van den zonne-

aequator en van de Mercurius-haan overeenkomende (eu dit

laatste houden wij niet alleen uit anologie, maar ook in de

verdeeling der warmtewerkiug door de verschillende maan-

den voor waarschijnlijker), dan zullen hare deeleu door uit-

straling werken en dus de digtste de meeste warmte geven

bij deuzelfden afstand en bij even gunstige stelling.

Hun afstand varieert van R -|- r tot R — r, als K
de voerstraal der aarde, r die van het warmste punt is, vau

34 tot 17 millioenen mijlen, dus als 3 tot 2 in de uiter-

ste grenzen, waarbij echter niet op de cUipticiteit van den

ring zelve kon gelet worden, die nog eeue jaarlijksche pe-

riode zal geven.

Ten opzigte van den afstand is de stelling het gunstigst,

als de warmste dealen ongeveer dezelfde lengte hebben als de

aarde, het ongunstigst, als zij 180' in lengte verschillen.

Noemen wij tp den hoek tusschen de voerstralen van de

warmste deelen en van de aarde zoo is algemeen

de afstand = )/ Rs + y» — 2 r BTÜos. ip.

Maar dezelfde deeleu kecren niet altijd hunne warmste

zijde juist ook naar de aarde eu zullen dus niet altijd een

zelfde werking A uitoefenen.

Nu is het verschil in werking van de warmste deelen, naar-

mate zij in twee tegenovergestelde punten van hunne baan

zijn, als zij alzoo de hoeken cf en e' vormen

A _ ^'^^
R' -}- r^ — 2 r R, Cos. ,,

~ R^ + r^ — 2 rR. Cos.(^'
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Ware ,)' = 180' — >(' zoo zoude die werking ziju:

(A — A') (R' + r' + 2 rB. Cos. i»)

Maar ^' verscliilt van 18U — f, omdat de ligging der

linoopenlijn uiet altijd symmetrisch met A en V (de lengte

in het tweede punt) is, en omdat /.' niet juist ISO + ?.'

is maar eigenlijk

13.8-1
l' = (180' + l + -"- 2 TT) = (A + 194»)

0(10.24

ten naastenbij.

In het eenvoudigste geval, als de warmste deelen en de

aarde dezelfde lengte ). hebbeu, kan c^ ook het eenvoudigst

uitgedrukt worden.

Vormt het vlak van den ring ee'n hoek i met dat der

ecliptica en liggen de knoopen in de lengte ca, dan is de

hoek der voerstralen .), welken wij voor dat geval .« zullen

noemeu, gegeven door

tg K = tg i. Sin. (lo— X).

In ons geval zal deze ontwikkeling van geringe toepas-

sing wezen, omdat i wel niet groot zal zijn. Is i --= O, zoo

is zij geheel overbodig, maar ware i daarentegen bij 90°,

dan zou uit deze formule even als uit de beschouwing blij-

ken, dat de werking nul zou wezen in de maanden, waarin

de voerstraal der aarde loodiegt op de knoopenlijn is.

Er is nog een andere reden, waarom de helling van den

ring wijziging in zijne werking te weeg brengt. Gedurende

den tijd toch, dat juist het digtste gedeelte zich op de zon

vertoont, werkt het eer verzwakkend dan versterkend, daar

de zon zelve toch wel sterker werking zal hebben, en deze

er door wordt belemmerd, aangezien de ring niet als gaz

gedacht wordt. Het is dan de vraag, in hoeverre dit daar-

door gecompenseerd wordt, dat dan ook tegelijk het ijlste
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gedeelte geheel achter de zon verburgen is en niet tegen-

werken kan. Na eene halve omwenteling wordt dan ook

het warmste gedeelte geheel onttrokken en de ring werkt

dan wel minder verzwakkend, maar toch ver/.wakkend, en

het verschil en werking bij de twee standen is altijd min-

der dan wanneer de ring geheel vrij van de zon gezien wordt.

Is de helling nu nul, dan wordt de ring altijd op de

A A'
zon a-ei!>eu, de werking is dan — ;

° ^ (R — »•/ iif + '•;'

hoe grooter zij is des te korter tijd achtereen, en daar de

ring toch niet wel onder grooteren hoek dan van eenige

minuten uit de zon gezien zal worden, zoo opent zich de

ring spoedig voor ons, en de geringe belemmering duurt

niet lang.

Indien algemeener de projectie van den voerstraal van

het warmste punt, niet meer met den voerstraal der aarde

te zamen valt, maar eene lengte A d= r/i heeft, zoo moeten

wij in do formule A en A' niet gelijk, A niet constant ge-

durende de omwenteling stellen, omdat het verlichte gedeelte

onder gunstiger hoek gezien wordt, als de hoek der voer-

stralen stomp is, en onk is dan Cos. ifi niet zoo eenvoudig,

maar = Cos. i/i Cos. « en tg u= ig i Sin. [to — /. i i/r).

Stellen wij de middelbare hoeveelheid ^^armte, die het warmste

gedeelte uitstraalt, gelijk a, zoo is ongeveer A = a— h Cos. i/),

waarin dan n< de hoek is, dien de projectie van den voer-

straal van het warmste gedeelte op de ecliptica met deu voer-

straal der aarde maakt. A' is dan = a -f- 6 Cos. yi, en de

formule, welke het verschil van de invloeden op twee dagen

een' halven omwentelingstijd na elkander uitdrukt, is:

a — b. Cos. (/i a -(- 6. Cos, t;i

Rï -I-
^2 — 2 r R. Cos. (3

~
K^ -I-

r^ — ZrU.Cos. .,.'

Laat men liet ondersciieid tussrhen '('en (180 — cj varen,
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dau kan deze formule merkelijk eenvoudiger geschreven

worden

irnaCos. cp— 26 (E- + r^-) Cos. i;.)

Van al de opgegeveue grootheden hangt dus de werking

af en wij zouden iu de veertien verschillen telkens van

twee tegenoverstaande sommen van de w-aarnemingen, die

wij in de 28 kolommen plegen te verdeelen, indien niet

de storingen der winden en bewolking zoo groot waren,

dergelijken gang gedurende de periode en gedurende het

aardjaar moeten waarnemen. Hadden wij slechts instrumen-

ten aan het einde der atmospheer, die de zonnewarmte

eiken dag maten!

Ditzelfde zou ook gelden van den tweeden ring daar-

binnen en van misschien mi'er afdeeliugen. Er komt dan

bij, hetgeen niet vergeten mag worden, dat die andere om-

wentelingstijden hebben, andere perioden, die dus, na eenige

malen te zijn volbragt, elkander tegenwerken, dan weder

versterken. Dat moet dan te weeg brengen dat sommige

jaren gunstige, andere ongunstige uitkomsten zullen leveren,

onafhankelijk van de andere storingen uit de weersgesteld-

heid op aarde ontstaande. De auomalistische ring bijv. ver-

schilt 0.13 dag, dus in een jaar 1.7 dag; en zeven jaren,

nadat hij overeenstemde, werkt hij tegen alzoo heeft men zeven

zeer gunstige, maar ook zeven ongunstige jaren te wachten.

Zeker kon ik juist dat nog bepaald hebben nagegaan,

of ook in de gunstige en ongunstige jaren periodiciteit be-

staat; ook heb ik het gedaan, toen ik nog aan het zoeken

van de periode was en, van eene verkeerde periode uitgaande,

tot de goede moest trachten te komen ; maar toen, naar ik

meende, de ware gevonden was, heb ik niet meer de jaren

maar de maanden afzonderlijk gehouden. Een van beiden moest

worden opgeofferd, of alles tweemaal bi?handeld worden.
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Het scheen inij belangrijker de verschillende werkiii!^ iii

de verschillende maanden te berekenen. Voor Breslau «ou

ik dit nog kunnen leveren, en daartoe alleen hebben 0)i

te tellen. Het is ook ligt de werking na te gaan, die

eene ideale verdeeling in den ring of de ringen naar deze

opmerkingen hebben moet. Zoo lang wij ze niet kunnen

toetsen, kan het geene waarde hebben die rekening uitvoe-

riger te geven. De sommering nu van tempepatuur-waar-

nemingen, al heeft die het verschijnsel in zijne algemeene

trekken aan het licht gebragt, zal toch waarschijnlijk niet

zoo voldoende zijn, om de fijnere bijzonderheden duidelijk

te maken, dat wij die aan iemand zouden durven aanraden,

wegens liarc groote omslagtigheid.

Zelveu hebben wij de verdrietelijkheid daarvan onder-

vonden in ruime mate, als wij telkens weder nieuwe reek-

sen bearbeidden.

Laat ons beknopt te zaraen vatten, wat de waarnemin-

gen ons geleerd hebben.

Wij zullen daarbij de hypothesen ter zijde stellen, welke

men zou kunnen voordragen omtrent zijne werking op de

magneetnaald, alleen opmerkende dat wij in de bewegingen

der declinatienaald, bepaaldelijk in de waarnemingen ran

Greenwieh, Utrecht en Helder dezelfde periodiciteit hebben

teruggevonden, bestaande in eene eenigzins grootere decli-

natie ten tijde der grootste warmte, maar vooral, even als

bij den maansinvloed daardoor bemerkbaar, dat de dage-

lijksohe beweging dan grooter is; — wij zullen ons meer

bepalen tot de werking der temperatuur.

Ik heb al de waarnemingen, die ik met het oog hierop

heb onderzocht, gerangschikt in 28 kolommen zoodanig, dat

in eene zelfde kolom geschreven werden de waarnemingen ge-

daan op een dag n maal 37,6855 dagen later. Tot deze breuk

kwam ik, daar ik tusschen mijne oude grenzen blijvende (27

d. 684 ± 0,001. POG. LXXVIII), toch gaarne voor het over-
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zigt duidelijk «ilde kiteu blijken, dat ik mij juist aaii den

duur had gehouden, geenszins, omdat ik zou meenen de pe-

riode 27,682 nu te moeten veranderen. De bovengestelde

periode toch gaat juist 364 maal iu twintig gewone jaren vier

dagen op. Twintig gewone dagen hebben immers vijf schrik

-

,,- 20X365 + 9 07 «Q.,.
keldagen en —

opé.
—— ^^ 27,6856.

Zoo vindt men dan de verschillen telkens van twee te-

genoverstaande kolommen iu het volgende tafeltje.

ZON NE-PERIODE
STKENG zoo GESCHIKT, DAT IN 20 .IA.1R -f" 4 DAGEN = 7309

DAGEN' 204 OMWENTELINGEN VAN DEN RING VOLKOMEN

PLAATS HEBBEN.
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oi' juinJer negatieve teekens verlsrijgeu, maar het schijat beter

den duur niet te veranderen en deze gemakkelijke rangschik-

king te 'behouden, totdat nog eeu tiental jaren vau den

Helder, met de laatste groep vereenigd, een stellig aange-

wezen maximums-tijd zal aanwijzen.

Wij merken op dat het best overeenstemmen de plaat-

sen op ons Noordelijk halfrond, en wij kunnen niet ont-

veinzen dat het stilzwijgen van Batavia en Engelsch Guyana

1846— 1855 ons de grootste tegenwerping dunkt.

Daar hadden wij de werking het sterkst gewacht en zij

is er niet noemenswaard. Het is echter mogelijk, dat juist

in het laatste tiental jaren een andere ring verzwakkend heei't

gewerkt en nu weder gaat medewerken om een dubbele uit-

komst te weeg te brengen. Neem ik de epoche een dag vroe-

ger, of stel ik dat de werking zich vroeger aan den equator

doet gevoelen, zoo is het verlies \ oor de groep van Batavia

reeds in winst overgegaan.

Er zijn slechts twee plaatsen, waarvoor de werking der

verschillende maanden afzonderlijk gehouden zijn : Dantzig

en Zwanenburg.

De maanden van Dantaig 1810— 1830 geven afzonder-

lijk naar de periode overgeschreven vooc;. LXXXIV.

Oct. 837 Jan. 438 April 137 Julij 213

Nov. —26Ü l'ebr. 190 Mei —30 Aug. 4J0

Dec. — 205 Maart 315 .Tunij 246 Sept. — 273

-f372 +943 +347 +400graden.

Nederland geeft (zie C/iangements périodiques)

+ 972 6394 3725 3938graden.

In Nederland vindt men in Mei en November te zamen

slechts 1000 graden, de kleinste som voor twee maanden.

In Dantzig geven Mei en November te zamen alleen een

negatief verschil van 300 graden.



( 1^^

)

Omtrent Hggiug van kiioopen en perihelium, de beide

punten, die wij vroeger vermeldden, kunuen wij hieruit eenig-

zins gissen, maar is er genoegzame grond voor? Zal men uu

uit deze ongelijke verdeeling in de verschillende maanden tot

de ligging der knoopen besluiten en ze in 60' en 240'

lengte stellen, vrij overeenkomstig met die van Mercurius

en \^enus, omdat dan in Mei en November volgens het

vorige de ring op de zon moet gezien worden ? Zal men

nog verder gaau, en uit de sterkere werking in den win-

ter besluiten, dat de oorzaak aan den hemel te zoeken is,

en dat alsdan de warmste deelen hunne hoogste declinatio

of breedte hebben; zullen wij dus daarnaar den opstijgen-

den knoop kiezen, of wel liever besluiten, dat die warmste

deelen in Januarij in hun aphelium zijn en dus het peri-

helium ± 300° lengte heeft; of zal men meenen dat de

groote regeuhoeveelheden in den zomer de voordeelige wer-

king belemmeren en dus de oorzaak op aarde ligt, — of

zal men liever de verschillen te klein rekenen, om er die

gevolgtrekkingen uit af te leiden en het aan verdere on-

derzoekingen overlaten? Do waarnemingen van den Holien-

peissenberg bij Munchen of die van Breslau kan ik hier niet

tot getuigen roepen, omdat de eerste door lamont berekend

zijn zonder de maanden afzonderlijk te houden ; terwijl ik

ook voor Breslau zulks niet gedaan heb. Velen zullen tot

het laatste besluit neigen, vooral als men opmerkt, dat het

nemen van de epoche een of twee dagen vroeger of later

vrij groote verschillen in de partiële sommen van die maan-

den zouden kunnen te voorschijn roepen ; en toch is het mij

onmogelijk daarvoor op twee dagen in te staan, aangezien

ieder der 1700 opeenvolgende ringomwentelingen, in de be-

rekening opgenomen, slechts 0,001 dag of 4 minuten on-

naauwkeurig zouden behoeven te zijn om het verschil van

twee dagen voort te brengen. Het zou daartoe volstrekt

noodig zijn ook Breslau op dezelfde wijze te behandelen.

I
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Eciic overceiisleiMiiieiulc iiitkonist zou zeker de waarschijn-

lijkheid veel vcrgrooteii, maar tocli is liet te betwijfelen of

dfi astronomie met die bepaling der dementen genoegen

zou nemen.

Belangrijk zal ook het theoretisch onderzoek zijn, welke

storingen de kometen, die haar perihelium binnen de Mer-

cun'us-baan hebben, zoo als die van 1843, die van 1847

vooral, welke zoo digt langs de zonsoppervlakte gingen, op

dergelijken ring kunnen te weeg brengen, aangezien de

kometen, zoo onvermogend om planeten en zelfs wachters mer-

kelijk te storen, toch hier zoo ergens grooten invloed zou-

den kunnen uitoefenen. Om deze reden, als om vele an-

dere, zal het van belang zijn te vergelijken of de baan eener

komeet uit plaatsen vódr het perihelium anders te voor-

schijn komt, dan wanneer men waarnemingen na den door-

gang ten grondslag legt.

Verlaten wij dan het rijk der hypothesen en zien wij hoe

wij ze tot erkende waarheid kunnen verheffen, of ze als ver-

werpelijk kunnen afwijzen.

Wij gaven vroeger als middel aan hel doen van pyrhe-

lioraeter- of actinometer-waarnemingen. Bijzonder als weder

naar Teneriffe's Piek een astronomische reis gedaan werd,

zouden wij meeneu dat deze niet moeten worden nagelaten.

Indien de warmte aan onzen thermometer namelijk door

directe straling wordt opgewekt, dan zal het maximum, uit

de pyrheliometer-waarnemingen opgemaakt, juist op dezelfde

tijden moeten vallen als het maximum van de thermometer-

waarnemingen.

Is het de mededeeling der warmte aan de bovenste lucht-

lagen van den dampkring, zoo- zal de grootere warmte eerst

later beneden komen ; de pyrheliometer-waarnemingen wij-

zen vroeger een maximum aan. Dan hebben dus zoowel

de knoopen als het perihelium van ons te groote lengte

gekregen.

VKRSI.. |.:.\ :\IF,r)Kl>. AFI>. NATItnjlK. lïEliL X. Ü
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Dergelijke waarneiniiigeu blijven uok nu evenwel nul dueu,

omdat de ring zich toch niet zeer ver of nevens du zonne-

schijf uitsteekt. Hij kan geopend een parii- graden boven

en beneden de ecliptica gelegen zijn, indien wij ook eenc

helling van 6° ongeveer aannemen, en in lengte strekt hij

zich 10' ter weerszijde van de zou uit De stralen vanden

ring vallen dus loeh nagenoeg loodregl te gelijk niet die

van de zou op den pyrheliometer.

Wij geven alleen zulke ronde getallen, omdat liet niet

mogelijk is de breedte en dikte van dien ring na te gaan.

Bovendien zal men moeten trachten om de weinige «aar-

uemingen van pastorf, die racende een planeet over de zou

te zien gaan, van schjhdt, waarbij of van kleine ligchamen

?prake is, die zich voorbij de zonneschijf bewogen, of van

zonnevlekken, die sneller dan andere daarop voortgingen, te

vermenigvuldigen. Men zal naar dien voorslag van faije,

die het beginsel, door voji humboldt, A'osmos III, p. 405,

reeds aangegeven, op nieuw aanbeveelt, photographische af-

beeldingen van de zon, weinige minuten na elkander, moeten

vervaardigen, om de verplaatsing naderhand daarin op te

sporen en men zal dit dan met de meeste kans op goed ge-

volg doen in Mei en November, voor welke maanden men

de meeste waarschijnlijkheid heeft, dat die ligchamen op

de zon gezien worden.

Overigens laat zich en voor en tegen dat op de zon

zien iets zeggen. Tegen pleit de omstandigheid, dat men

de zonnevlekken uiet zeer nabij de polen, slechts tot eene

breedte van -35' of naar laügier van -H" zag. Bohm

nam in vier jaren er slechts één waar boven de 35°

breedte; tegenwoordig wordt het waarschijnlijk gerekend,

dat ook daarin periodiciteit bestaat en zij zich in de javeii,

waarin weinig zonnevlekken zijn, minder ver van den aequa-

tor verwijderen maar toch nooit verder ; terwijl toch de lig-

chamen van dergelijken ring zich in alle breedten zouden
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moeten vertooneii, naarmate in verschillende maanden de

ring zich anders op of om de zou projecteert. Het is eene

zeer belangrijke objectie tegen de door faije voorgestelde

wijze om ze te ontdekken. Er vóór is slechts iets minder

stelligs. Prof. wolff te Zürich heeft namelijk de zonne-

vlekken, die hij waarnam of voor bepaalde dagen aange-

teekend vond, gerangschikt naar de periode van 37,68 dag;

en vond de gezochte periodiciteit er flaauwelijk in weder. Ik

was zelf zoo gelukkig niet, toen ik de waarnemingen van

ïEVEL, hier bij de Akademie in manusrript berustende *)

in den aanvang daarnaar ordende, maar nog stonden ook

niet zoo vele waarnemingen ten dienste. De periodiciteit

zou dan, omdat wij bij korteren omloopstijd der ware zon-

nevlekken eene periode van deze bepaalde lengte daaruit

niet konden vinden, toe te schrijven zijn aan de verduis-

teringen door de ligchamen van den ring. Ik zou nu wer-

kelijk meer geneigd zijn die periodiciteit der zonnevlekken

voor toevallig te houden, eu stel mij dus bijna uitsluitend,

omstreeks de genoemde maanden Mei en November een

goed gevolg van die methode voor. Echter is deze twijfel

niet boven bedenking verheven, en het is om vele andere

redenen wenschelijk dat men het onderzoeke ; zoo toch zal

men de zonnevlekken het best ' bestuderen en voor numeri-

sche, vergelijkbare waarnemingen bruikbaiir maken f).

Wij voor ons zouden liever in de nabijheid der zon zoe-

ken ten allen tijde en voornamelijk bij totale zonsverduis-

teringen, waarbij, zoo als faije opmerkt, de meeste kans be-

*) MeQ vindt ze nu, na een later door mij genomen uittreiisel, door
WOLFF opgenomen in de ViertcIJtthrschrifi der Natiirjorschendeu Gesdl-

schaft in Zünch IÖ59, S. 239.

t) Even als aequator de parallelcivkel schijnt te zjju, waar zij liet

eerst of het veelvuldigst ontstaan, zal er waarschtjulijic ook een me-
ridiaan en dus een punt zijn, waarboven zij zicli het ^gemakkelijkst

vormen.

9»
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staat.— iiet dieut echter üiiderzocht te «ovdeii ui' iiieii kunst-

matige verduisteringen makende, tevens door een gekleurd

glas het licht zoo kan verzwakken, dat men die ligchamen

in de nabijheid der zon ontdekt. Wel is naar arago, do

de helderheid van den liemel in de naliijlicid der zou zeer

groot tot — van het zonnelicht zelf, ninar indien men,°
500

naar fechnjiks Psychophypisches Gesetz, door een gekleurd

glas het licht verzwakt, welligt dat zich dan die punten,

hetzij de verlichte deeltjes, hetzij die de donkere zijde ons

toekeeren, nog kan onderscheiden. Immers de zonnevlekkeu

zelve ziet men, als zij niet bijzonder groot zijn, ook alleen

met donker gekleurde glazen.

Ter zijde van de draden iu den meridiaan-kijker zou een

beweegbaar ondoorschijnend schijfje moeten aangebragt zijn,

waarmede men de zon, na de draden, of ook, zonder die te

hebben doen dienen tot tijdsbepaling, kan bedekt houden.

Bij totale zonsverduisteringen zal men zeker wel doen aan

faije's raad gehoor te geven en zich tot het beslissende

oogeublik in het duister te houden.

Verder rekenen wij het niet onmogelijk dat nevens elkander

gelegde en juist vergeleken teekeuingen van de roode vlam-

men, die zich om de zonneschijf vertooneu, zich laten rijmen

met de verschijnselen, die een' ring moesten vertooneu.

Men heeft slechts teekeningen van de vermoedens om-

trent den ring van Saturiius in te zien, om de vormen waar

te nemen, waaronder zich zoodanige ring kan vertooneu

naarmate hij geopend of gesloten is, naarmate de zon vrij in

zijn middelpunt staat of zich op den eenen rand afteekent,

terwijl de andere haar gedeeltelijk bedekt. Alles hangt na-

tuurlijk af van den ring, van zijne dikte en van den hoek,

dien de voersiraal der aarde alsdan met de knoopenlijn

vormt.

Wij kunnen hier niet de versehillcnde waarnemingen
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oiiitreut de prütuberauces vermekleu, vergelijken, beoordeele]!.

Wij verwijzen daartoe naar akago's Astronomie popu-

laire en de Not. Sdent. 1-1, Noiice sur les édipses en het

Rapport van paije over het verslag van liais, aangaande

de totale zoneclips van 7 Sept. 1858, Compl. Rend.,

XLVIII, ]\'°. a, pag. 159.

Arago geeft geen grooter protubérances, dan van 2.',

minuut, liais grootere. Beiden zijn voor de objectiviteit en

het aanwezen in de nabijheid of om de zon. Verschillende

waarnemers zagen die verschijnselen in de hoofdzaken overeen-

stemmende, hoewel soms enkele vlammen voor den eeneii sterker

schenen te lichten dan voor den anderen. Latere waarnemingen

doen dit echter betwijfelen. De onregelmatigheid van enkele

vlammen op zich zelve, zou volstrekt geen beletsel zijn,

omdat de massa's van den ring volstrekt niet in bepaaldt;

vormen daarin behoeven gerangschikt te zijn.

Er heeft zich nog een verschijnsel bij de totale zou-

eclipsen voorgedaan, door akaco, Mém. Scie>d. IV, chap.

XVII, pag. 21.3, als zeer gewigtig aanbevolen, en dau ook

door LIAIS met groote zorg gade geslagen, wat mij toe-

schijnt ook buiten de zon-eclipsen van gewigt te kunnen

zijn. Misschien kunnen hemelligchamen, Mercurius, Venus,

de Maan, negatief zigtbaar worden, als zij over den riui;

gaan. Van Mercurius is dit door PLAïJï.iDE verzekerd, van

de Maan is het door ap.ago S Julij 184.2 gezien, ook door

FLAUGERGUEs, en nu 7 Sept. 1858 weder door liais en van

Venus, zie IV, p. 288. Bessel kon ze in Mei 18.36 even-

min als ROBiNSON vinden, en short heeft ook in 1748 de

Maan niet kunneu zien, voor dat zij op de zon kwam.

Arago komt tot het besluit; dat hij haar par vision

négalive, d. i. door het ontbreken van licht, gezien heeft,

dat raoct voor ons lieeteu als plaatselijke verduistering van

il™ riiia'. ÏA.us meldl, dat het beeld der eclips, toen de
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Maan uog buiten de zoii iiitislak, up e'.'U inat irlas opL'c-

vangen, haar geheel vertoonde als een schijf sterker lich-

tende dan de omgeving ; dat echter de photographischn

afbeeldingen op glas, die negatief moesten zijn, haar ook

sterker afteekenden, waaruit zou volgen, dat zij zelve donker

was iii vergelijking tot de omgeving, — althans indien

werkelijk die photographische afbeelding negatief geweest

is en niet bij den korten duur der inwerking nog positief

was. Mag ik aannemen, dat het laatste niet het geval is

geweest, zoo zou ik in bedenking geveh of de waarneming

als de totale zonsverduistering zoo ophanden is, wol rustig

genoeg kan gedaan worden, dat men zich voor eiken sub-

jectieven indruk, die bij dat sterke licht zoo gemakkelijk

ontstaat, heeft kunnen behoeden.

Dat de Maan soms al, soms niet gezien is, kan juist datir-

van afhangen, of de ring zich in de nabijheid van den zonne-

rand projecteerde al dan niet. Als hij in Mei zijne knoopen

heeft, kan hij in Julij wel tegen den rand aan gelegen heb-

ben, en dus in Julij 1 843 zigtbaar zijn geweest en in

Sept. 1858, maar niet in Mei 1836 zelf, toen hij zich op

de zon jjrojecteerde. Daarenboven hangt het van de betrek-

kelijke ligging van de opstijgende knoopen van ^{aan en

ring af.

Maar schier bij eiken maansomloop moet de Maan zich

tweemalen op den ring projecteren en het is dan alleen op

grooteren afstand van de zon, dat men haar zou moeten zion.

Zelfs zouden wij meenen dat wij haar op grootcreu afstand

ligter kunnen waarnemen, omdat op twee en meer graden

afstand de atmospheer dan toch minder verlicht is en dus

het licht van den ring aldaar een grooter gedeelte bedraagt.

Men zal wel doen een koker op den kijker aan te bren-

gen (juist daarom misschien is i'i,ai;gergije.s met zijn

telcsknop betrekkelijker zooveel ligter geslaagd) om de zon
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uit het veld te liebbeu en ook haar diffuus licht. Het

zoeken is zeker bezwaarlijker, omdat men de ligging van

den ring nog niet genoeg kent, maar waar ik vind, dat

AEAGO ook aanbeveelt om de Maan bij hare conjunctie, op

Ie zoeken p. 224, geloof ik vooral in verband met dit

nieuw problema niets ongerijmds aan te raden.

De plaats van de Maan weet men toch juist j en nu is

de Maan in voordeeliger omstandigheid, daar de atmospheer

op omstreeks een graad van de zon toch weder veel zwak-

ker is en dus, daar het licht van den ring ligter bemerk-

baar zal zijn, dan zeer in de nabijheid der zon. Slechts

het licht, dat de Maan vau de aarde ontvangt, en de uiterst

fijne sikkel zou kunnen hinderen. Ook weder voor deze

waarnemingen heeft men de meeste kans op hooge bergen,

alwaar het licht van den dampkring zooveel geringer is.

Mogten ook onder deze opmerkingen nog eenige zijn, die

ons spoedig meer zekerheid verschaffen omtrent de hypothese

!

Mogt in deze wenken door iemand aanleiding gevon-

den worden, om aan de uituoodiging van arago bij zons-

verduisteringen, maar ook bij elke nieuwe Maan te voldoen,

en op alle wijzen de zonnevlekken, de zonneglorie en de

lichtende vlammen rondom haar meer en meer ter harte

te nemen.
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Oetlureiide het, afdrukken van deze opmerkingen zijn mij

ter hand gekomen de vrij geregelde pyrheliometer waarne-

mingen van December 1858 tot Junij 1859 in Madrid

gedaan. Voorts leverde bijna elk nommer der Comptes Reu-

dus de VAcadémie des Sciences in November eu December

uitgekomen zijne bijdrage tot de kennis van den zoune-

dampkring. Bepaaldelijk worden ook in het nomraer van

21 November de oude waarnemingen van het overgaan van

vlekken over de zon uitvoeriger vermeld, waarvan weer de

helft in October of November vallen.
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multu Prageusi 1524—1531. lm latein. Tcxtc zum
crstcii MaJo herausgegebeu und init liistorischcr Einlei-

tung begleitet van c. höfler. Prag 1859. 8".

Monatsberichte der Kon. Preuss. Akad. der Wissenschaften

zu Berlin. Berlin 1859. Jalirg. 1858. Juli-Doc. 8'.

Jahrbuch der kais.-kön. geologischen Rcichsanstalt. Wien
1S5S. Jahrg. IX. 4. roy.-8°.

Mitllieiluiigen der kais.-kön. geograpbischca Eoichsanstalt.

Wien 1859. Jahrg. IIL 1. roy.-8°.

Zeilschrift des deutsch-üstcrreicliischen Tclegraphen-Vereins.

Berlin 1859. Jahrg. VI. 8 u. -1. •i'.

I;Otos, Zeilschrift für Naturwissenschaften. Herausgcgeben

vom naturhistor. Vereiuc Lotos in Prag Prag. 1855

—

1S57. Jahrg. V-VIL
\crhaiullungen des naturhistorischen Vereines der preuss!

-

schcn Rheinlande und Wcstphalcns. Bonn 1857— 1853.

Jahrg. XrV. 3. XV. 8^
'

Inhoud, XIV. 3: '

'

F. BTOLI.WERCK. Die Galtang Puropoea föp.st. (Por. STOr.i.wEnCKii
FÖliST.)

n. KuAüMER. üelier einigc Bcstandlheile dar Westei-wiilder Basiillc

i» c. ÏREVIRANII8. Fcrncro Beobaclitungen über Verkümiueru der EIu-
mcnkrono und dio Wiikungen ilavon.

o. BANDBEKGEn. PalaoiUologisclic Klcinigkciton aiis den RlieinLiiidcn.

A. KHANTZ. Uchcr cin nenes bei Meuzcnbcrg aufgcsch1o5sciies Tetre-
factenlagcr in den devoniseben Schichlen.

KOSBACu. Ucber einige Formvcrschiedeoheiten dor Orchis fasca JACI}^

niiuscn nnd c. o. «EnEP.. Ucber Sorbus aucuparld,
'''

'
''

Bel. XV:

•w. voN DEa MABCK. Dio Uiluïial- nnd AllaTial-AWageinngen des
KreidobcckoDS von Munster.

— Die organischen Kestc des Dilnyial-Kiescs vnn
Ilamm.

w. JONG. Map;iic!ei5cr,steinvorkpmmen auf der Grnbe alte Birckc bei

Kisevn unwcit Sie;;en.

r. BÖaiEE. Die jurassische Wescrfcette.

A. vos 6TK0MBECK. Uebot dcn Ganlt bei der Krankonmülile uuweit
Ahaus.
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p. ASCiiEBSON. Beobachlunj; übcr die Flora dos Fiirslcoiliunis Waldeck.

Bcmerkungen ülicr den Anbau von Sorbus aucuparia.

1. B. KALTENnAcii. Dic doutscheo Phylopliagen aas der Klasse der

Insekten. (FortsetzuDg.)

c. w. waTZBB. Ueber dio Salubritatsverhültnisse der Stadt Bonn.

Jahrbücher des Vereins von AUerthumsfreunden im Piliein-

laude, Bonn 1859. Jalirg. XIV. 1. 8".

Inhoud

:

j. scHNEiDEH. Dic römische Niederlassung lm Holedorn und der Teu.

felsberg bei Nymwegen.

n. DÜNTZER. Die Romanisimng kölnischcr Stiassen- tmd TDornamcn.

o. JADN. PniAPOS.

rH. j. UEE83. Neuo antiquarische Funde innerbalb der rümischen Nic-

derlassnng bei Kreaznacb

j, BECKER. Beitrüge ziir römisch-kcltischen Rlythologic.

ERNST aos'm weeetr. Die Antiquitiitensammlungen der Fran MERTEN3-

SCHAAFBADSES.

F. sT. KÜNTZELER. Der Pinienapfcl neben dem Ilaupteingange der

Attchener Miinsterkirche und seine Inachriften.

j. A. GEtJNERT. Archiv der Mathematik und Phjsik. Grcifs-

wald 1859. Th. XXXII. 4. 8°.

Uebersicht der Witterung im nordlichen DeulschlauJ iiach

den Beobachtungen des meteorologisclien Instituts zu

Berlin. Jahrg. 1855— ] 858. 4°.

F. X. RAMiscH. Beobachtungen über Samenbildung ohne

Befruchtung am Bingelkraute (Mercurialis amitta). Prag.

1837. 8°. ,

w. K. WEITENWEBER. Aus dem Leben und Wirken des

Herrn Dr. j. t, held. Prag. 1847. 8^

Systeraatisches Verzeichniss der böh-

inischeu Trilobiten, welche sich in der Sammlung des

llerrn Landesprülateu Dr. h. j. zeidlee im k. PrSmon-

stralenser-Stifte in Prag vorfinden. Prag. 1857. 8°.

ITALIË.
Atti deir Academia Pontificia de' Nuovi Lincei. Eoma

1859. Anno XII. 3. 1".
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Inhoud:

o. poszi. Nota suUe corronti di lava scoperte dal taglio della ferrovia

di Albuno.

A. BECCur. Qaadro fisico del sistema eolare.

p. SANOoiNEiTi. Florae romanac prodromus etc. (Continuazione.)

p. voLPiCELLi. Salla polarit^ clettrostatica.

Mémoires de rAcadémie royale de Savoie. 2e Série. Cham-

bery 1859. Tom. III. 8°.

Inhoud

:

L. PILLET. Description géologiqnc des cnvirons d'Aix en Savoie.

F. RABDT. Troisième notice sur quelques monnaies do Savoio ioédites,

cnnteoant une restitntion k ahédée VIII des demi-gros attrlbaés i

AHÉOEE VI.

A. BiLUBT. Notice historique snr qnelqaes inondiations qni ont en liea

en Savoie.

c.-M. HAGNiN. Notice sur FUAN9019 DE BONNivARD, prieof de Saint-

Vietor, et sur sea chroniques de Genïive.

MELviLLE GLovER. L'abbayo du Beton en Maurienne.

I.. PILLET. Pntronagc des jcnnes de'tenas et des jennea libérés en Savoie.

AANGEKOCHT.

Der Gesellschaft naturforschender Ereunde zu Berlin, Neue

Schriften. Berlin 1795—1803. 4 Ede. i°.

Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Zü-

rich. Zürich 1761—1766. 3 Bde. S\

Annalen der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für

die gesammten Naturwissenschaften. Herausgegeben von

FR. MEISNEE. Bern 1824. 2 Bde. 8°.

Annales de chimie et de physique. 3°"^ Série. Paris 1859.

Tom. LVI, 1. 8°.

. Bibliothèque universelle. Revue suisse et étrangère. Nour.

Période. Genove 1859. Tom. V. 1. 8°.
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ÏEN ÜESCIIENKE or IN KUIL ONTVANGEN IN

DE MAANDEN JULIJ, AUGUSTUS EN
SEPTEMBER 1859.

NEDERLAND.

Tijdschrift voor Entomologie, uitgegeven door de Nedcri.

Entomolog. Vereeniging. (Leiden 1859). DL II. 5. 8'.

Tijdschrift der bevordering \nn Nijverheid. S'le Eecks. Haar-

lem 1859. DL VII. .3 en 4. 8».

Inhoud, N'. 3:

Algemeen Verslag wegens den ötnnt ran den Irtindbonw in liet Koningr.

d. Nederl., gedurende liet jftfir 1853.

N°. 4:

w. j. ROELFSËMA. Mededcelingen aangaande de Gasfabriek Ie Gro-

ningen.

c. n. MÜLLEii. Over do drooge dcsiillatio en de vooniaamsic daarop he-

rustende takken van Nijverheid. ( Vervul^/.)

Staat van de Nederlandsclie Eabrieken volgens de verslagen

der Gemeenten, die aan het Ministerie van Binnculandschc

Zaken worden gevonden. Uitgegeven door de Nederl. Maatscli.

ter bevordering van Nijverheid. Haarlem 1859. 8°.

Uittreksels uit vreemde Tijdschriften, voor de Leden van

het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 'sGravenh. 1859.

Jaarg. 1858—1859. N". tJ ; 1859—ISCO. N". 1. 4°.

Mhond, 1858— 1S59, N°. 6:

n. ADSTiN. Over het reul^eloos maken van rioolstoffen, en over do wijze

om ze in vaste meststoffen to veranderen.

ciiAKiic-MAESAiNES. Verli.indcling over de onderlinge vergelijking van

straat- en puinwegcn, en over de trekkracht van do paarden.

Over den standv.tstigcn of evcnwigtsvorm der stroombcddingcn.

nüSQDiN i>E nnnviLLE. Over het gebruik van aarden buizen voor gas-

en waterleidingen.

olivïi-:r. Over de maatregelen, in het Departement van de Loirct ge-

nomen ter bevordering van de drooglegging.

Funderingen in de rivieren met bewcgelijkeu bodem.

DAECEL. Opmerkingen naar aanleiding van eeno vcrliandeling van den
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lieer marodal, over (]« aan&Iibbingea ]n de mond der stroomen, die

zich in het Kanaal onilitstcn.

MARCirAL. Antwoord op het voorgaande &tuk,

Iets over do mnncl ouder het Kanaal.

FUNE. Over do ijzeren brnggen in de Ilannovcrjche spoorwegen.

Kciniging der waterstroomen.

De Victoria-bnig in Canada. r i.,|,

Mededcelingen en Bcrigten, n ,

1859—1860, N°. 1:

n. TELLKASiPF. Over TCreonigingen van Iinndwerksliedcn In Engeland

en Frankrijk,

ürondrcgelen voor de inrigting der spoorwegen in Duitschiand.

LATERRADE. Ovcr het berokencH van de snelheden met het molenije

van W0LT3IASS.

GAus. Aanteekeningen over den bouw van do drnoibrug over het Pa-

pcnburger-Kanaal.

Over reukelooze sekreten.

Amerikaanscho bergspoorweg.

L. DARGUM. Mededeeling omtrent oenen stoomzniger van nieuwe zamcn-

stelling.

Werktuigen tot hot onmiddellijk vinden van do middcllijn van grooic

cirkels, waarvan slechts een kleine boog kan worden opgenomen,

Gasverlichiing in kleine plaatsen.

Chemische middelen om den voortj^ang van het bederf in steen te stuiten.

PERDOSNET. Over de ruimte, welke do verschillende deden der spoor-

wegen moeten innemen.

Eépertoire de Cartes, x^ublié par rinstitut royal des Ingó-

nieura Néerlandais. La Haye 1850. Livr. 7. 8°.

Inhoud :

Répertoire des cartos de la SuMc, de ?a Norvdgo et du Daneiunrk.

De Volksvlijt. Tijdschrift voor Nijverheid, Landbouw, Handel

en Scheepvaart. Amst. 1859. Jaarg. 1859. N'. 7—8.8°.

Eijblad lot het Tijdschrift de Volksvlijt. 2>'o Serie. Bd. I.

6— 8. 8'.

Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door do Maatsch. : Tot

Bevordering der Bouwkunst. Amst. 1859. Dl. XL 3. 4\

Inhoud

;

J. I!. LELiMAN. Korte beschrijving der Kathedraal van Straatsburg.

Voorafgegaan door eenigc geschiedkundige aanteekeningen, haren

bouw betredende.
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Romnnnsi'lic kerken in Ncdcrlanil.

ji. o. viiusciiooK. Ontwerp voor ceno bouwhocve, bekroond door de

Holl. MnLitsch. van Landbouw.

j. II. A. BLizA PE vmic5<. Eenipe opmerkingen over de gewelf-konsiruk-

tiën van het oude Rome. Vertaald uit erbkams /^eitschrtyt fiir Bnnwezert,

— Konstruktie van het draaibeslag eener kamer-

deur. Vertaald nit hetzelfde Tijdschrift.

A. N. GODEFiiOT. Inrigiing van Baar binnen openslaande draairamen.
" Lichtverversching in gebouwen en woonhuizen.

J. VAN MAEiiLANTS Spiegel Historiael, uitgegeven door Je

Maatsch. der Nederl. Letterkunde te Leiden. Leiden

1859. Dl. L 1. 4°.

De Vrije Vries. Mengelingen, uitgegeven door het Friesch

Genootsch. van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Nieuwe

Eeeks. Leeuwarden 1S59. Dl. II. 4. 8'.

Inhoud

:

w. EEKHOFP. Voorlezing over het Leven van jacod van leeuwen en

zijne verdiensten omtrent de geschiedenis en letterkunde van Friesland.

J. o. OTTEMA. Over den ouden druk der Friesche Wetten of het Fric-

sehe Landrogt, vermoedelijk gedrukt te Dokkam in 1466.

Naschrift over botte van holüinga.

fi. POSTHUMUS. Lijst en korte opheldering van eenige Friesche woorden,

«preekwoorden en spreekwijzen. ( Vervohj.)

Friesche briefwisseling van Junij tot December 1572.

Extract uit het kerkeboek van Workum, van 1555— 1620.

Losse stukken tot Friesland betrekkelijk, uit de nalatenschap van wijlen

den Heer J. van leeuwen.

Bijdragen lot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-

landsch Indië. Nieuwe volgreeks. Amst. en Batavia 1859.

Dl. IL 3 (Bijlage). 8°.

Verhandelingen, uitgegeven door ieyieii's Tweede Genoot-

schap. Haarlem 1859. St. XXVL 7. 4°.

Inhoud

:

p. o. van uer cni.is. De munten der Bisschoppen, van de Heerlijkheid

en de Stad Uirechl, van do vroegste lijden tot aiin de Facificalie

van Gend.

Maandblad van het Nederl. Onderwijzers-Genootschap ter

bevordering van Volksopvoeding en Onderwijs. (Amst,

1859), Jaarg. 1859. N". 7-9. S^



Correspondentie-blad van hetzelfde Genootschap. 18J9. N°.

6 en 7. 8".

Medcdeelingen en Berigten van het Hoofdbestuur en van

de Afdeelingen der Holl. Maatseh. van Landbouw.

Schiedam 1859. Jaarg. 1859. N'. 1. kl. 8\

Archiv für die Holliindischen Eeitrage zur Natur- und

Heilkunde. Herausgegeben von f. c. dondeks u. w. beklin.

Utrecht 1859. Bd. II 2. 8'.

Inhoud

:

j. L. c. SCHROBDER VAN DER KOLK. Einige Uiilersuchungeii zum Beweise,

dass Entzundung mar von dem arteridicn Systcrae ausgeht.

Uebei- die Strnctur der Vögellunge.

A. E. siHON THOMAS. ZuF KcDDtniss der einfaclien Eierstockscysten nod
Uirer Behandlung.

B. BCHLEGEL. Ueber einige ansgcstorbene riesenhalle Vögelarten von
den Macurenbas-Inseln.

J. A. UOLL. Uebcr den Haarwechse).

F. j. j. 6CHMIDT. Zum Wesen von addison's Krankheit der Bcinieren.

o. J. MULDER. Ueber eine Modification der Elementar-Analyse.

Eine kicinc Modification im dom Gas-Ofen zur Erhitznng
der Röhren bei Elemenldr-Analyseo u. s. w.

Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen, de

Zeevaartkunde en de daarmede in verband staande We-
tenschappen. Nieuwe Volgorde. Amst. 1859. Jaarg. 1859.

N°. 2. 8°.

Inhoud:

j. SWART. Eustllcliten op de O. en W. kusten van Zuid-Amerika, eo

de W. knst van Noord-Amerika, enz.

Tractaat tussclicn Nederland en Gnatimala.

D. J. TiDEMAN. Stufliën over Scheepsbouw on wat daarop betrekking hoeft.

Zeil-aanwijzingen in de wateren van Japan.

A. UEYER. De Metaal-Barometer van dodrdon.
N. j. MODTUAAN. Nederlandscbo Schepen in 1658 nit de vaart geraakt.

Werkzaamheden en verrigtingen van deZeemans-ColIegiën in Nederland.

Een nieuw werktuig, om de meridiaanshoogle der zon ic bepalen.

Een bezoek op eene Engelsche Oorlogs korvet van dcu tegcnwoordi-

gen lijd.

Het Collegio Naval Militar, te San Cavlos.
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Verslas; aau den Koning ovct de openbare werken in het

jaar 185^. 'sOravcnli. 1S59. R
Versla!» aan den Konini^ over den toestand der Telegrafen

in Nederland in het jaar 1858. 'sGravenli. 1859. 4'.

Verslag aan den Minister van Binnenlaudsclie Zaken over

'eene vcrbindin;^ van Amsterdam met de Noordzee, door

mid<lcl van eon kanaal door Holland op zijn smalst, uit-

frebragt door don Raad van den Waterstaat, benoemd bij

beschikking van Z. Exc., van den 19'l<:n April 1859.

'sGravenh. 1S59. 4".

Verslag over de vermoedelijke gevolgen der doorgraving

van de Landengte van Suez voor den Handel en de

lleederijen van Nederland. 'sGravenh. 1859. 4°.

Maandelijksche Zcilaanwijzigingen van Java naar liet Ka-

naal, als uitkomsten van wetenschap en ervaring aan-

gaande winden en zoestroomingen in sommige gedeelten

van den Oceaan, uitgegeven door hot Kon. Nedcrl. Me-

teorologisch Instituut. Iltreeht. 1859. 4°.

Verslag van don toestand der Prov. Friesland in 1858,

aan de Staten van dat gewest gedaan door de Gedepu-

teerde Staten, in de Zomervergadering van 1S59. Leeuw.

1859. 8'.

Staatkundig en sta.athuishoudkundig Jaarboekje voor 1859,

uilgegeven door de V^ereeniging voor de Statistiek. Amst.

1859. Jaarg. XI. kl. 8°.

ïiijdragen tot do Kennis van den Icgenwoordigen Staat der

Prov. Groningen, uilgegeven door de Commissie voor de

statistieke beschrijving der Prov. Groningen. Groningen

1858. St. 1. 8>^.

Vei-slag van het Postuur der llulpbanl te Alkmaar over

het dicusfjaar 1S.Ï8 1859. s''



Reatrijs eu Carel endc Elegast, uitgegeven en toegelicht

door W. I. A. JONCKBLOET. Attist. 1859. 8°.

w. G. BRILL. Over den eisch des tijds en de wetenschap

als geschikt om aan dien eisch te beantwoorden. Leiden

1859. 8'.

De Dichtwerken van Vrouwe k. w. bilderdijk. Haarlem

1859. Afl. ti— 8. 8\

Analectes sur Thistoire et la littérature des Arabes d'Es-

pagne, par al-makkabi, publiés par n. dozy, g. dugat,

L. KEEHL et w. WEIGHT. Leyde 1859. Tom. II. 2. 4".

G. PAEis. Disquisitio de ludgero Frisiorum Saxonum(jue

Apostolo, cui accedit Commemoratis lüdgeei de s. boni-

FACis atque geegoeio. Amst. 1859. 8°.

j. DE WAL. Jjevensberigt van Mr. j. van hall. Leiden

1859. 8'.

B. J. L. DE GEER. Mr. J. VAN HALL. (AmSt. 1859.) 8°.

J. VAN DER HOEVEN. ALEXANDEE VON HUMBOLDT. (Amst.

1859.) 8°.

c. A. J. ouDEMANS. De Flora van Nederland. Haarlem 1859.

Afl. 4. 8'.

DOZY et MOLKENBOEE. Bryologia Javanica seu descriptio

muscorum frondosorum Archipelagi Indici iconib. illustr.,

Edd. E. B. V. D. BOSCH et C. M. V. D. SANDE LACOSTE.

Lugd.-Bat. 1858—1859. Fase. XVI et XVH. 4'.

s. p. LACEOix. Beginselen der meetkunde, 6^^ omgewerkte

en vermeerderde druk door Dr. d. bierens de haan.

Zalt-Bommel 1859. 8".

A. c. KEUTHEE. Bcschouwingen over de beweging en golving

der vloeistoffen, de moleculaire zamenstelling en trilling

der ligchamen, vooral met betrekking tot de warmte, en

over onderscheidene andere natuurkundige onderwerpen.

'sGravenh. 1859. 8".
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L. j. I'. JANSSEN. Oudheidkundige verhandelingen en mede-

deelingen. Arnhem 1859. I\". III. 8'.

Lijst van boeken en geschriften uitmakende de bibliotheek

van het Departement van Koloniën. 'sGrav. 185S. 8'

Catalogus der Bibliotheek van het Ministerie van Marine

Eerste vervolg tot 1 Julij 18.59. 'sGravenh. 1859. 8°

Catalogus der Surinaamsche koloniale Bibliotheek. 'sGrav

1859. 8°.

Bibliotheca Wolthersianae s. Catalogi librorum quos sib

comparavit h. wolthees, pars posterior. Grou. 1859. 8"

Catalogus van boeken meereudcels nagelaten door ii. evvijk

'sGrav. 1859. 8°.

Verzamelingstabel der waterhoogten langs de Boven-Iiijn

Waal, Merwede enz., waargenomen in de maanden Mei

en Junij 1859. fol.

O O S T - 1 N D 1 É.

p. BLEEKER. Yijfde Bijdrage tot de kennis der iciithyolo-

gische Fauna van Japan. i".

j. iiAGEMAN, jcz. Geschiedeuis van den oorlog op Java,

van 1825 tot 1830. Batavia 1856. 8".

JAPAN.
j. L. c. POMPE VAN MEERDERVOORT. .Weerkundige waarne-

mingen, gedaan op het eiland Desima in Japan, gedu-

rende het jaar 1858. Desima 1859. 8°.

BELGIË.
Mémoires de TAcadémie Royale des Sciences, des Lettres et

desBeaux-Arts de Belgique. Brux. 1859. Tom. XXXI. 4°.

Inhoud

:

j.-r. PLATEAU. Recherches expérimentales et théoriqoes sur les fignres

d'e'quilibre d'une masse liquide sans pesanteiir, 4me Sdric.
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r. DUPREZ. Statisiiqae des coups de foudre qui ont frappe des paraton-

nerrcs ou des édifices et des navires armés de ces appareils.

j. d'üdekem. Nouvelle classification des Annélides se'tigères abranches.

Observations sur la meteorologie, réiéctricite' et Ie magnetisme de la

terre, faites en 1856 et 1857, a TObservatoire royal de Braxelles.

Obsei-vations mete'orologiques, faites en 1856 et 1857, k Bruxelles, Gand,

Liège, Stavelot, Bastogne, Namur.
Obïcrvations botaniqnes et zoologiques, faites en 1856, 1857 et anne'es

antéricnresj U Bruxelles, Vilvorde, Aiivers, Ostende, Aerschot, Lierre,

Havelot, Namur, Bijon, Venise.

Observations botaniques et zoologiques, faites en 1856 et 1857, ^ des

époques détermiiiées.

j.-j. DE SMET. Me'moire sur eaddouin IX, comte de Flandres et de

Hainaut, et sur les chevaliers beiges a la ciiiquicmc croisade.

M.-N.-J. LECLEKCQ. Un chapitre du droit Constitutionnel des Belges. —
Le pouvoir judiciaire, 2mc étude: ürganisation.

F.-J. j^iiTis. Mémoire sur cette question: Les Grecs et les Romains ont-

ils connu riiarmonie simulianée des sons? En ont-ils fait usage dans

leur musiquc?

Mémoires couronnés et Mémoires des Savants étrangers, pu-

bliés j^ar 1*Académie royale des Sciences etc. de Belgique.

Brus. 185S. Tom. XXIX. 4^

Inlioud:

E.-j. UELFoitTRiE. Me'moïre sur les aualogics des langues flamande,

allemande, et anglaise, ou étude comparée de ces idiomes.

juAiiMOUD EFFENUi. Mémoire sur Tclat actuel des lignes iso-cliniques et

iso-dynamiques dans la Grande-Bretagne, la Hollande, la Belgique et

la France.

j.-F. KAMËADX. Des lois suivant lesquelles les dimensions du corps, dans

certaines classes d'aniraaux, détermiuent la capacitê et les mouve-

ments fonctionnels des poumons et du coeur.

Bulletins de TAcadémie ro^^ale des Sciences etc. de Bel-

gique. 2"»e Série. Brux. 1858— 1859. Tom. IV—YL 8°.

Mémoires couronués et autres Mémoires, publiés par TAca-

démie des Sciences etc. de Belgique. Collection in 8^.

Brux. 1859. 8-^.

Inhoud

:

L. iiENRv. Considérations sur quclques classes de coroposés organiquea

et sur les radicaux orgaoiqiies en général.

c. wESMAEL. Remarqucs critiques sur diverses espèces d'Ichneumons de

la collectiuu de feu Ie professeur j.-l.-o. gravekiiorst, auivies d'un

court appendice icbneumonologiquc.

32*
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A. PERUY. Notc sur les treniblements de terrc en IS5B, (ivec Snpp'.cinenl.i

pour les aiinces antérieures.

r. LOISE. De' l'influence de la civilisation sur la poésie.

E. DüCPETiAux- Du patronage des condamnés libt'rés.

Tables générales et analytiques du Eecueil des Bulletius de

TAcad. royale des Sciences etc. de Belgique. P^ Série.

Tom I i XXIII. Brux. 1858. 8°.

Compte rendu des séances de la Commission royale d'Histoire,

OU Eecueil de ses Bulletins. S^e Série. Brux. 1858

—

1859. Tom. XI. 2. XH. 1 et 2. 8°.

Collection de Chroniques Beige inédites, publiée par ordre

du Gouvernement. Brux. 1859. Tom. VI. 2. 4°.

Inhoud

:

Lo Chevalier au Cygne et godefeied de bouillon, poëme historique,

publication commencée par Ie Baron de reiffenrerg et achevcc par

A. DORGNET. (Glossaire par e. gachet.) Tom. IH. 2.

Correspoiidauce de chakles-quint et d'adrien VI, publiée,

pour la première fois, par gachard. Brux. 1859. 8°.

Annuaire de l'Acad. royale des Sciences etc. de Belgique.

Brux. 1859. Année 1859. 8°.

Rymbybel van J. van maerlant, met voorrede, varianten

van HSS., aenteekeningeu en glossarium, voor de eerste

mael uitgegeven door J. david. Brussel 1859. Dl. II. 8°.

Annales de 1'Observatoire royal de Bruxelles. Brux. 1859.

Tom. XIV. 4°.

Mémoires de la Société royale des Sciences de Liège. Liège

1859. Tom. XIV. 8°.

Inhoud:

E. CANDÈZE. Monographie des élate'rides. Tom. H.

Bulletin de FAcadémie royale de Médecine de Belgique.

2'n« Série. Brux. 1859. Tom. 11. 5— 9. 8°.

Inhoud, N». 5:

;ï.-F. iiEYFELDF.tï. ObseryatioD d'ablation complete de Tos maxillaire

infericnr.



k
N^ 6:

M. T-<N UEMPEN. Expérienccs physiolo(;ir|iie5 ?ur la Iransnü'sinn de
Ia sen^ibilité el du moavement de la raoelle e'pinière.

Observations metéorologiqnes recneillies ^ TObservatoire royal de Bruxel-
Jes, pendant Ie mois de Février 1S59.

N'. S:

MICRAOX. De l'Ampuialion tibio-tarsiennc et parallèle de cette ope'ra-

tion, de l'amputation sus-malkolaire et de l'amputation d ; la jambe
au lieu d'e'lection.

Observations me'téoroiogiqDes recneillies ii l'Observaloire royal de Bruxel-
les, pendant Ie mois de Mars 1859.

N'. 9:

VLEMIKCKX. Rapport de la Commission charge'e d'éxarainer les amen-
dements proposés aux conclusions du Iravail sur la recidive de l'oph-

thalmie dite militaire.

Obaervations méie'orologiques recueillies a rObservatoire royal de Braxel-
les, pendant les mois d'Avril et de Mai 1839.

N°. 5—9:

Suite de Ia discussion du rapport de la Commission charge'e d'exami-

ner la question soumi^e a l'Acadeinie par Ie Gouvernement du sujet

de la rc'cidive de rophthalmie dite militaire.

Proces-veibaux de Séances de la Commission royale pour

la publication des anciennes lois et ordonnances de la

Belgique. Brux. 1859. Vol. III. 3. 8".

A. HENNE. Histoire du règne de chakles-quint en Belgique.

Brux. et Leipz. 1859. Tom. \I. 2. VII. 8°.

Observatioü des phénomènes périodiques. (Brux. 1859). 4°.

A. QUETELET. Sur la comète de donati, visible a l'oeil nu. 8°.

E. Nota sur Taurore boreale du 21 Avril 1859. 8°.

HEis. Sur les étoiles filantes périodiques du mois d'Aout

1858, observées en AUemague. 8°.

A. QUETEUET. Sur les étoiles filantes et Ie magnetisme ter-

restre. 8°.

HANSTEEN. Sur Ie magnetisme terrestre. 2 parties. S°.

A. QUETELET. Eclipse du soleil du 15 Mars 1859. 8".



E. QUÈi'ELET. Magnetisme terrestre. 8°.

: Magnetisme terrestre ii Bruxelles. 8".

A. Météorologie. 8".

Table de inortalité pour Ie Brabant, cl'apiès

les docuraenls du receusement de 1850. 8".

ji. Note sur un principe remarquable en geome-

trie. 8".

A. Sur les travaux do l'ancienne Académie de

Bruxelles. 8°.

F R A N K R IJ K.

Mémoires de l'lnstitut itnp. de l'rance. Académie des In-

scriptions et Belles-Lettres. Paris 1858. Tom. XXIII. 2. 4°.

Inhoud

:

nERGi:!! DE xivKEV. MéiTioirc sur Ie slylc ilii Nouveau Testament et

sur rétablissemeut du texte.

ru. LE iiAS. Mémoire sur une inscription metrique trouvéc ii Athènes.

NADDET. I)c rAdministration des postes cliez les Romains.

RBNAN. Memoire sur forigine et ]e caracière véritable de l'ilistoire piie-

nicienne qui porte Ie nom de sancmomathon.

wALLON. Memoire sur les années de jésüs-christ.

Revue agricole, industrielle et littéraire. Valencieunes 1859.

Tom. X. 10—12. XI. 1. 8°.

i. DECAisNE. Le Jardin fruitier du Muséum ou Iconograpbie

de toutes les espèces et variétés d'arbres fruitiers cultivés

dans eet établissement avec leur description, leur liistoire,

leur synonymie, etc. Paris 1858—1859. Livr. 20— 20. 8".

Eerueil de Mémoires de Médecine, de Cliirurgie et de Phar-

macie militaires, publié par ordre du Ministre de la

Guerre. 2""= Série. Paris 1858. Tom. XXII. 8".

Inlioud

:

Tnstruction rclative h 1'emploi medical de relcctricitc dans les liöpitaax

militaires de Tinte'rieur et de TAlgérie.

E.-j. nKRGKRON. De la Htomatite ulce'rcuse des soldalf, et de son iden-

f
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tité aTec la stomatite des enfants dite couennense, dipSithérique, ul-

ce'ro-menbranense.

LAVERAN. Nota sui* la nature de rhéméralopie.

SAf.LERON. Compte-rendu des arapntations primitives et des amputations

consécutives, traitées k l'hupiial militaire de Üolraa-Bagtché (Constan-

tinople) 2me partie.

POQGiALE. Eanx minérales sulfareuses d'Amélie-les-Bains(Bains d'Arles).

L. LEVY ET BOGEK. Analyse des eaux de Strasbourg et de Phalsbourg.

z. RODSSIN. Recherches sur les nitrosulfnres doubles (nouvelle classe

de sel8\

Des nitrosulfures doubles de fer, emploi de ces noUTeaux

sels pour constater la purelé du chloroforme.

A. BÉRiGNY. Gamme chromatique pour I'ozonome'trie (4rae mémoire).

RiBOüLET. Discours aux obsèques de ch. delmas.

Comptes rendus des Séances et Mémoires de la Société de

Biologie. Aniie'e 1850. Paris 1851. Tom. II. 8°.

Bulletin historique de la Société des Antiquaires de la

Morinie. St.-Omer 1859. Livr. 30. 8°.

Journal de 1'Ecole impériale polytechnique, publié par la

Conseil d'Instruction de eet établissement. Paris 1858.

Cahier 37. 4°.

Inhoud

:

E. ROüCHÉ. Mémoire sur Ie développement des fonctions en séries or-

données suivant les dénominateurs des réduites d'une fraction contenue.

J.-N. iiATON DE LA GOüPir.LiERE. Mémoire sur une theorie nouvelle de
la geometrie des masses. (Ier et 2me mémoire).— — Mémoire sur Ia sommation des déri-

Tées et des intcgrales d'nne fonction quelconque.

E. CATALAN. Mémoire sur les surfaces dont les rayons de coarbure, en

chaqne point, sont égaux et de signes contraires.

HEËCH. Démonstration d'une propriéié générale des surfaces fermées.
A. SIA.NSHEI5I. Construction des cenires de courbure des ligiies décrites

dans Ie mouvement d'une flgure plane qui glisse sur son plan.

n. wiALLA. Mémoire sur la vis Saint-Gilles.

A. TissoT. Sur les altérations d'angles et de distances dans Ie déve-

loppement modifié de flamsteed.
H. RÉSAL. Mémoire sur les propriéiés géométriques du mouvement Ie

plus général d'un corps solide.

Annales des Sciences naturelles. Zoölogie. 4™'= Série. Paris

1858. Tom. IX. 5. 6; X. 1. 2. 8°.



j.-F. BATAIXHÉ et A. GUILLET. De l'alcool et des composi'3

alcooliques en chirurgie, de leur influenee sur la réunioii

immédiate et sur les accidents graves ou mortels des

plaies et des opérations. Paris 1859. 8".

JAN. Prodrome d'une inconographie descriplive des Opbidieiis

et description sommaire de nouvelles espèces de Sevpents

venimeux. Paris 1859. 8^

j. roTJENET. Nouvelles observations sur Ie bleuissement des

astres. 8°.

Note sur certaines colorations de la lune et

du soleil. 8".

A. DKiAN. Observations météorologiques faites ïl 9 lieures

du inatin a 1'Observatoire de Lyon du l^"" Décembre 1855

au l" Décembre 1857. 8".

Eesumd des observations recueillies en 1858 dans Ie bassin

de la Saone par les soins de la Commission hydroraé-

trique de Lyon. 8".

CoUection de docunients inédits sur Thistoire de Pranco

publiés par les soins du Ministre de 1'Instruotion pu-

blique et des Cultes. l'^ Série. Histoire politique. Paris

1855— 1857. 4.^

Bestaande uit

:

Privileges accordés k ia couronne de Francc par Ie Saint-Siège pu-

bliés d'après les originaux con serves aux Archives de i'Empire et &
la Bibliolhcqne impériale. Fans 1855.

Hisioire de la guerre de Navarre en 1276 et 1277 par gdilladme ane-

LiER de Touluuse, publiée avec iine traduetion, une intiodtiction et

des notes par FRANcngnE-miciiKL Taris 1856.

Oartulaire de PAbbaye de Saint- Victor de Marseille public par gdéuard.
Paris 1857. 2 lömes.

Mémoires de claude iiaton contenant Ie réeit des événements accom-
plis de 1553 h 1582 principalcment dans la Champagne el la Brie,

publiés par f. bodrquelot. Paris 1657. 2 têmes.



GROOT-BRITTANJE.

List of the Members of the 'Roynl Society of Londen. 30*^

November 1858. é"*.

Philosophical Transactions of the Eoyal Society of Londen.

Loadon 1859. Vol. CXLVIIL l.^

Inhoud

:

J. p. GASSIOT. On the Stratidcalioiis juid Üark Band in KIcctrical Dis-

charges as obsei'ved in Tonicellian Vacua.

A. CAYLEY. A Memoir on the Thcory of Matrices.
"

A Memoir on ihe Antomorphic Lineav Transformatien of

a Bipartite Quadric Funclion.

Snpplementary Researchcs on tho Partition of Numbers.

L. HORSER. An AcCxjuut of some recent Researches near Cairo, ander-

laken with the s ew of throwing light upon the Geological History

of ihe Allavial J-and of Egypt.

TH. WILLIAMS. Rcsearches on ihe Strncture and Homology of the Re-

produciive Organs of the Annelids.

TH F. KiffKMAN. On the Paititions of ihe R— Pyraraid, being the firsE

class of R-gonous X-edra.

G. B. BUCK.TON. On thc Isoldtion of the Radical, Mercuric Methyl.

owEN. Descriplion of the SkuII and Feeth of the Flacodus laticeps,

owEN, with indicatioiis of other new Sptties of Placoduf!, and evi-

dence of the Saurian Natnrc of that Genus.

O. GOiiE. On the Properties of Electro-deposited Antimony.

c. G. WILLIAMS. On the Constitution of thc Essential Oil of Roe.

H. DEBüs. Oq ihc Action of Aniraonia on Gloyoxal.

j. TYKDALL. On some Pbysical Properties of Ice.

j. LOCKHART CLAKKE Rescarchts on the Intimnte Structnre of the

Brain, Hnman and Comparative. l^-i Series. On the Strncture of the

Medulla oblongafa.

OWEN. On the Megatherium {Megatherium ^wjerAaHu/n, cuvier and blu-

menbach). — Part IV. Bones of thc Anterior Extremities.

j, 8. BowERiiANK. On ihe Anatomy and Physiology of the Spongïadae.

8. HAüGHTOS. On the Pliysical Strncture of thc Old Red Sandstone of
the Coanty of Waterford, considered with relation to Cleavage, Joint

Surfaces, and Faults.

F. c. CALVERT and u. joHSSOX. On the Relaiive Power of Metals and
AÜoys to condnct Heat. — Part I,

A. MATTHIESSEN. Ou the Thcrnio eicctrli' Series.

On the Electric Conduciing Power of the Metals.

w. PAiHBAiRK. On the Resisiancc of Tubes lo collapse.

A. GAyLEY. A Fourth and Fifth Memoir npon Quantities.

On the Tangential of a Cubic.

BOEKGESCir. UCil KON. AKAD. V. WETEh'SCfl. 33
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<;. piAzzi SMYïH. Astronouiicul Experiment on the 1'cnk of Tciiciiflc,

cavricd out uiider the sanetion of the Lords Commissiuncri of llic

Admirahy.
G. sALiHOK. On Ciirves of tlic Third Ürdcr.

j. FLÜCKER. On the Magnetic Indnction of Crystals.

c- BPENCE BATic. On ihe Development of Dceapod Cnistacea.

j. LTSTER. An Inquiry regardini; the paits of the Nervous System wliicli

regulatc tiie contractions ol' the Arteries.— —— Ou the Cutancous Pigmentary System of the Frog.
— On the Early Ötagcs of Inflammation.

CU. LYELL. On the Structure of Lavas which have Consolidated on steep

slopcs ; with Remarks on the Mode of Origiu of Mount Etna, and

on the Tiieory of „Craters of Elevation."

A. n. CLAKKE. Note on Archdeacon traïVs Paper „Ou the ElTcct of

Local Atlraction in the English Are."

A. iiANcociv. On the Organizaiion of the Bracbiopoda.

PH. DK MALPAS GREY EGKRToN. On Chotidroslcus, an Exlïnct Ueuus ot

the Sturionidae, found in the Lias Formation at Lyme Kegis.

T. r. DALE and .i. ii. gladstone. On the Infiuence of Temperature on

the Refraction of Liglu.

c. DE MORGAN. On the Sirncture and Functions of tlie Ilairs of tlie

Crufftacea.

Proceedings of the Kojal Society of Londou. (Lond. 1858—
1859.) Vol. IX. N^ 33—84. S\

Address of Lord wroitesley, the President, delivered at

the auniversarj Meeting of the Royal Society, on Nov.

30, 1858. Lond. 1858. 8".

Report of the Joint Committee, of the Eoyal Society and

the British Association, for j^rocuring a continuauce of

the Magnetic and Meteorological Observatories. 8'.

The Atlantis : a Register of Literature and Science, con-

ducted by Members of the Catholic Üuiversity of Ire-

land. Lond. 1859. Vol. II. 3. 8^

Inhoud:

T>. ü w'cAKTBY. Calderon's Aulos Sacramentalcs. — Tho Soccries

e Sin.

w. H. scoTT. The Sybilline Riddlc.

j'. Li: PAGE RBXOUF. Hieroglyphic Studies. N'*. I.

CANON MORRts. Au Essay upon the Date of the Book of Job.

w. G. i'ENNV. On the iiac of ihc Scotiona of the Conc in ihc soiiiti"

of certain Georaetrical Problcios.

«
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11. iiKXSF.Ssr. Uil llio Tliickness of the Eai'lli's Crust.

u. D. LToss. Ciimatolugy ol' Lisbon in Relatioii to ilie Yellow Fever

EpWemie of 1S57.

w. K. suLLivAN. On tlie cliange of Caseine into Albumen, witli soma
observations on Laclic FermentatioD.

O, u. GRAY. Notices of Inseots tliat are known to form the

bases of Fuugoid Parasites. 4°.

Codex diplomaticus aevi Saxonici, opera J. m. kemble. Loiid.

1839— ] 848. Tom. I. III—VI. S°. *j

NOORD-AMERIKA.

Proceediiigs of the American Academy of Arts and Sciences.

Vol. IV. pag. 1—88. S'.

Smithsonian Contributions to Knowledge. Washington 1858.

Vol. X. 4.'^

Inhoud

:

w. ir. HARVET. Nereis Boreali-Ami3ricana; or Contributions to a His

lory of tbc Marine Algae of North America. Part III, Chlorospermeae.

K. K. KANE. Magnerical Ubservatious iii the Arctic Seas.

T. j. BowEX. A Grammar and Diciionary of tlic Voruba Language.

Aiinual Eeport of the Board of Eegents of the Smithsonian

Institution for the year 1857. Washingt. 1858. 8^

.fourual of the Academy of Natural Sciences of Philadel-

phia. INTew Series. Philadelphia 1858. Vol. IV. 1. 4".

Inhoud :

j. CASsiN. Desciiptiona of new species of Birds of the gQuara. Scleni-

dera, goüld, and Numida, lumaeds ; and of a new genus and .'>pe-

cies of Rasorial bird ia the Museum of the Acad. of Natural Scien-

ces of Philadelphia.

J. L. LE CONTÉ. Cataloguc of Coleoptera of the Kegions adjaccntto the

Boundary Line between the Unitud States of Mexico.

.r. LUA. Dcseripiioiis of ihe Kmbryonic Forffis of 38 species of Unionidae.

New Unionidae of the United Staies.

*J Tom. I is in twee deelen gebonden en met wit papier doorscbo

«chotcn, wnarop talrijke eigenhandige aanteekeninÉïcn van den uitgever.

:13 *
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•

Proceerliiigs of the Acjidemy of Natural Scieuces of Phila-

(lelpiiia. Pliiladelphia 1859. Year 1858. 8".

Reports of Explorations and SurveySj in ascertain the most

practicable and economical Route for a Eailroad from tlie

Mississippi rivpr to the Pacific Ocean. Washingt. 1858.

Vol. IX. r.

L. AGASSiz. Contributions to the Natiiral Ilistory of the

United States of Araerica. 1*' Monograph. Boston 1857.

2 vol. 4°.

s. F. BAiRD. Catalogue of North American Birds, chiefly

in the Museum of the Sraithsoniau Institution. Was-

hington. 1858. 4°.

. Mammals of North America; the descriplions

of species based chieflj' on the Collections in the Mu-

seum of the Smithsoniau Institution. Philadelphia 1859. 4'.

3. c. risHER. The Mosaic Account of the Creation. Phila-

delphia 1858. 8^

Astronomical Notices. Albauy 1859. N°. 8 & 9. S\

B. A. GOüLD, JK. Defence by the Scientiüc Council of the

Dudley Observatory. S'!" edit. Albany 1858. 8°.

Reply to the //Statement of the Trustees"

of the Dudley Observatory. Albany 1859. 8°.

B. LACHLAN. A Paper and Resolutions in advocacy of the

establishment of a uniform system of Meteorological Ob-

servations, throughout the whole American Continent.

Cincinnati, Ohio. 1859. S".

DUITSCHLAND.

TR. voN TH1ER.SCH. Rede zur Vorfeier des Geburtsfcstes

S. M. des Königs maximilian II, gehalten am 27 No-

vember 1858. München 1858. 4°.
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G. L. VON MAUKER. Rede bei der hundertjahrigen Stiftungs-

feier der kon. Akad. d. Wissenschaften am 28. Marz

]859. München 1859. 4^.

Alraanach der köii. bajerischen Akademie der Wissenschaf-

ten für das Jahr 1859. München 1859. 8o.

Jahrbuch der kaiserlich-königlichen geologischen Reichs-

anstalt. Wien 1859. Jahrg. X. 1. roy.-S^.

Zeitschrift des deutsch-österreichischen Telegraphen-Yereins.

Berlin 1859. Jahrg. YI. 5—8. 4^

VerhandluDgen der kaiserlich-königlichen zoölogisch-botani-

schen Gesellscliaft iu Wien. Wien 1858. Bd. Vin. 8".

Inhoud :

A. VON FELZEi,N. UebcT Gold- uud Steinadler.

A. WEiss. Ueber Au^wüch^e an Gireuudïa i/tanicata.

j. JURATZKA. Ueber Echinops comviutalus^ E. exaltaiuti und E. Banatïcus.

c. FBiTscn. Phanologische Beobachiuntjeu an der Donau.

A. KERSEK. Phiinologische Beobachiungen aut' der Margaretheninsol

bei Ofen.

V. KOLLAR. Beitrage zur Nuturgeschiclite von Hylesinus viicans.

—- - Beitrage znr Nalurgescbicbte von Galleruca xanihomelaena.

j. R. scuiNER. Dipterologische Fragmeote VI.

J. JUEATZKA. Helisperma erio/ihorum n. sp.

J. HEUFFEL. Enuraeratio plantarum Banatus Temesiensis.

c. BCHWARz. Der Uniersberg.

A. BOGENHOFER. üeber zwei Zwitter von Lepidopiern.

j. ALBiM Ueber das Gift der tialamandra macnlata.

A. ROGENHOFER. Ueber die ersten Stande eines Lepidopteron.

o. FRAüENFELD. Mein Aufenthalt in Rio Janeiro.

St. Paul. I. u. II.

U. MOLIN. Spi'roptera ckr/'snptera

J. roKTSCH. Driticr Bi^itrag zur Kryptoganienkunde Oberösterrelchs.

o. VON HAi.MiioFFEN. Beobaciitiingcii über Pflanzengallen.

U. KNEB. üeber Viryularia muUiflura.

A. roKOKSY. Eisicr, zwéiter und driticr Bericbt der Commission zur

Erforschung der Oesterrcichischen Torfmoore.

Nacbricht über die Moosbrunner Torfmoore niicbst Wien.

A. UERNER. Ueber die Zsorabek-Moore Ungarns.

L. VON nEDFLER. Die Landmoose der Oesterreicbischen Torfmoore.

V. KOLLAit. Beitrag zur Gcscliichte Scbadlicher Heuscbrecken.

Ueber Agrilus vin'dis.
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G. V. sïicssT.. Neuc Pilze.

.1. iiiNTERÖcKi:!:. Botanische Mittheiluiigen,

KOLiiNATi. Der erste Ostindischc Conotraclieluf:.

Ein iieucs östcrreichisches Curculioniden-Genus.

A, POKORNT. Nachrichlen über den Laibacher Morast.

Ueber die Vej^eiation der Moore im Allgemeinen.

F. VON iiADSMANN- Ncuc Nachtragc zur „Flora van Tirol."

p. BKAUEa. Die Oestriden des Hochwildes.

s. STRiCKCK. Miciüscopische Untersuchungen der Dasselbeulen.

A. NEiLRKiCH. Ucber das Vorkommen vod Orn/'lhugnlum Kochii parl.

bei Wien, nehst nacbtraKÜclie Bemerkiingen.

V. KOLLAR. Zoologische Mitthcilungeu.

V. vos jANKA. Zur Flora austriaca.

A. POKORNY. Nflchrichten über das Torfmoor am NasskÖhr.

j. CAKESTKiNi. Ucbef die Stellung von Ophicephalus im Systeme.

.7. GiRAüD. Nole i-ur un Hyraenoptère nouveau du genre Ampulex.

p. BKAUER. Neue Beitriige zur Kenntniss der curopaischeu Oestriden.

HAGKN. Synopsis der Neuroptera Ceylons.

A. ORUNow. Die Desraidiaceen und Pediastreen der österr. Moore.

c. CUYZER. I'eber die Crustaceen-Fauna üngams.
H. HANF. Vcrzeichniss der Vogel des Furlleiches.

j. R. LORENz. Entsiehunpsgeschichte einiger Hochraoore.
— tjkizzen einiger Moore aus den Salzhnrger Alpen.

F. LÖis. Ueber einige Kafer in Südfrüchten und über ticbneeflÖhe.

G. MATR. Aufziiblung der in Oesterreich aufgefundenen Tingideen.

H. LÖis. Zur Kenntniss der europaischen Tabanus-Arton.

Versuch einer Auseinandersetzung der enrop. Chrysops-Arien.

j, R. SCHINEB. Diptera austriaca. {Die österr. Trypeten.)

j. EGGEK. Dipterologiscüe Beiirage.

Zeitschrift für die gesaramten Naturwissenschaften. Ilerausge-

geben von dem Naturw. Vereine fiir Sachsen u. Thürin-

geii in Halle. Bfirlin 1858. Bd. XII. 8°.

Inhoud

:

E. DE BERG. Additamenta ad thesaurum litieraturae botanicac.

c. GIEBEL. Die Palaontologie.

Osteologische Etgenthümlichkeiien des nordamerikanischen

Wassermuils.
— Der fitrai^sberger Bergbnu, f-eine Vergangcnheit und Zukunfr— Tertiare Concliylien aus dem Benihurtjiscben.

w. HEiSTz. Beitrage zur Kcnnmiss der Ziickers'aure und ihrer Verbin-

dungen.

.lENZscii. Lithologie, die Basis der rationellen Geologie,

i:. KAsr. Ueber Ausmnuerung der Scldiegschmelzöfcn auf der Claus*

thaler Silberhütte mit Kokessteiucn.

w. fiAi<;CR. Ueber Ocntrifiignlapparaie.
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c. MKiiE. Ueber iliis Voikommcn eines Sleinsalzlagers im Herzogilmm

Anbalt-Dessau-Küthen.

A, KÖHLKB. Ueber verscbiedene Kau- und Raiichstoffe.

c. PRKDIGER. Ueber einige Aufgabeii aiis der üeometrie des Hanmes.

SCHKEIBEB. Geognostische Schilderungen dor Gegend bei Salze und

Schönebeck mit besonderer Beziehnng aaf das etwaige Voikommen
von Sieinsalz bei Elmen.

A. STRENG. Arbeiten in mctallurgischen Laboratorium zu Clausilial.

E. TAecHESBEKG. Schlüssel zur Bestiminuijg der bisber in Deutschlsnrt

anfgefundenen Gaftungen und Aricii der Murdwespen.

DLFEERS. Ueber schlagende Wetter.

Zwölfter Bericht tles Naturhistorischen Vereins in Augsburg.

(Augsburg 1S59.) S\

Inhoud:

c. vos wEiuESBACH und A. i'LTKï. Systematiscbe Uchcrsicbt der Kafer

nm Augsburg,

j. G. EiscuoFF. Ueber Caslropucha urb/^scuUin EitETEa.

o. VON KOLB. Beitrag zur Flora des Donauriedes und der Cmgebung

Ton Wertingen.

j. BÜCTiELE. Notizen aus der Flora von Meinmingen.

A. WETZLER. Der Süssivasseikalk bei ThalHngcn im kgl. bayer. Land-

gerichte Neu-Ulm.

c. RÖTHE. Chemische Untersnchung des Gesnndbrunncns in Augsburg.

Jabresbefte des Vereius für vaterUindische iS'aturkunde in

Württemberg. Stuttgart 1859. Jabrg. XV. 3. 8°.

Inhoud:

C. DEFFNER. ZuT Erkliirung der liohnerz-Gebilde.

A. oppEL. Ueber die Zone der Avicula contorla.

o. FRAAS. Vergleichendes Scblichtenprotil in den Buhrlöcliern Dürrmeiiz-

Müblacker nnd Ingeltingen.

ERAUSS. Ueber den Winteranfentbalt der Ilaben in Stuttgart.

j. HOFFMANS. Nachtlicher Schmetterlingsfang.

5IGWART. Vergleichende Untersnchung des Wilhelmsbrunnens, der In-

selquelle "ind des Berger Sprudels.

Ueber das Bestehen uud Wirken der Katurforsclieuden Ge-

sellscbaft zu Bamberg. Bamberg 1859. Bericht 4. 4.\

Inhoud:

B. ELLNEK. Die grosscn Entdeckungcn des XVII Jahrb. um üininid.

rüNK. Die Papilioniden der Bambergcr ÜDigegcnd.

Einige N.ichtfdgc zur Bnniberycr Fbjia.

nou. Fluoreïcenz,
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UOH. DiamAgnetiüinus.

.r. KKLSS. Die S'au^etliiorc des Sleif^erwnldes.

-- Nacliirugc: i; zur Flora des yteigerwjUdes, 2J zur ürnitlio-

logischen Ftiuna des Steigerwaldcs.

WALSEU. Drinei' Anlian;; zu Dr. iiaüpt's Beitrag zur niineralogischen

Topograpliie von Bayern.

B. ELLNEit. Bt'ubaclitungen des Donatiiiclieii Kumetea zu Bamberg iu

September und October 185S.

PUNK. Die Spbegiden iind Chrysiden der Unigebung Bambcrgs.

F. DUADSMCK. Uebcr das Wetteibteingebirg. Mit Bczugnahme auf ein

von Ilni. Dr. schlagintweit auf galvanophisticheiu Wege geCerligtcs

Uelief der Zug^piize und des Wetterhornes.

u. ELLXEii. Bambergs Witterungsverhiiltnisse in den Monaien «les Jah-

res 1858.

Erdbeben und Orkane im Jahre 1858.

M. VON RiEDWALD. Allgemeine Zeituug für Wissenschaft.

Wien 1859. Hauptbiatt- N''. 1—6; Monathefte : N\
1—4. 4^ (Niet verder verschenen.)

11. viRCHOW. Archiv fin* pathologische Anatotnie und Phv-

siologie und für klinische Mediciu. iïcTliii 1859. Bd. XV.

.% 4, XVI, XVII, 1, 2. S\

Inhoud, Bd. XV. 3. 4.

LAMBL. Neue Falie von Harnblasenkrebs.

E. MANNKOPFF. Uebcr die giftigen Eigenschaften des atherischen Ele-

miöls.

BIIANDE3. Ueber die Behandlung der Pneumonie.

R. VIRCHOW. Ueber die Natur der constitutionell-syphilitisclien Affec-

lionen.

H. SENTPLEBEN. Zur Casuistik seltener Geschwülste. 1) Myxoma lipo-

matodes. 2) Cancroides Hodencystoid mit verschiedenartigen Ge-
webstypen.

A. BOETTCUBR. Bcitrag zur Frage über den Gallertkrebs der Lcber.

u. LCSCUEA. Ueber das Lagerungsverhaltniss der vorderen Mittelfelle.

Bd. XVI:

n. VIRCHOW. Die Bindegewebsfrage.

w. BDSCH. Beitrjlge zur Rhinoplastik.

r. L. PANDM. Duplicitas cordis bei cinem übrigenff einfaeben Hühner-
Embryo.

N. FRiEDKEiCH und A. KEKULE. Zur Amyloidfrage.

MATER. Ueber ein neues paihologisches Gelenk, Aiticulatio spuiiu, an

dcm Bogen des fiinflen Lendenwirbel.-.
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II. LDSciiivA. Ueber zottenfüriuigc Auswüchsc der Tunica adventitia

klftinerer Blutgefasse.

u. MEVER. Ueber angeborene blasige Missbildung der Lungen, nebst

einige Bcmei-kungen über Cyauose aus Lungenleiden.

o, F. scHNKiuiïK. Ein Beitrag zur Ermittelnng der Sterblicbkeits-Ver-

haltenisse in Berlin nach den Tageszeiten.

ELKfïsiG. Uuber die Veiïinderungeu der Nierc nacli Unierbiiiduiig der

Nieicnartcrie.

PiNCDS. Maassanalytische Bestimraung der Fhosphorsaure durch essig-

saures üranoxyd.

.A. i'AüLizKY. Ueber die Corpuscula aniylacea in der Frostata

3. Ko^iENSTEiN. Zor parenchymatöse» Nepbritis,

E. iiosE. Ceber die Wirkung der wesentlicheu Beslandtheilc der Wurni-
blüthen (des Santonikum).

E. iiAECKEL. Beitrüge zur normalen und paibologisclien Anatomie der

Plexus choroides.

couDES. Dermocystoid im Mcdiastinnm anticum.

FAHRNF.R. Ucber dïe Diagnose der atialomischcn Hirnlasioneu.

6. L. nt.YMAN. Zum Wesen des Beri-Bcri.

il. FKiiCDBEiiG. Ueber eiiien Fall voii Struma cyjüca.

TÜNüEL. Mittiicilungen aus deni aügeineincn Krankenhause in Hamburg.

R. viKCHow. Die Cellularpathologle und die physiologische Heilkunde.

F. iiopvE. Ueber die cliemischc Zusimimenseiznng der Cerebrospinal-

fiüs^igkeit.

j. nuDGE. Ueber den Einfluss der Keizung des N. vagus auf das Athem-

bolen.

w. scHDBEJïG. Das Haematoma durae matris bei Erwachsenen.

A. c. GERLACH. Einigc ncuii ParasitcH bel den Hausihieren.

II. FUiEDUERG. Cbloroformaspbyxic. Künsiliche Uespiration durcli Fara-

disation des Zwerchfellcs und durch methodische Compressiou des

Bauches.

Bel XVII. 1. 2:

VON TROELTSCH. Anatomischc Beitrage zur Ohrenbeilkunde.

KLAATscu und sricii, Ueber das Gefülil im Munde mit besonderer

Rücksiciit auf don Geschmack.

G. BuitcKHAKUT. Das Epithellum der ableitenden Harnwege.

c. FROMüANN. Eïii Fall vou At'gyria mit Silberabscheiduugeu liü Darm,

Leber, Nieren und Milz.

H. FRiEURERG. Ueber eincn Fall von angeborener Aftersperre.

o. ECKARD. Zur Anatomie der Zungcnba!gdrü>en und Tonsillen.

EOLENRURG. Beitrag zur sogünaunten cssentielien Kinderlabmung.

j. A. GRVXEUT. Archiv. der Mathematik und Pliysik.^ Greifs-

wald 1800. Th. XXXIII. 1. S\

j. scHÖTiER. Eiuige kriti-sclic Erörterungen über die lïü-

EOEKGRSCri. JtER KON. AKAI'. V. WLTENSCIl. 34
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liere Gescliidite der Grafschaft Luxemburg. LuxoiiiLur^

1859. 4».

u. J. süJiTZEN. Ileisen durcli Sjrieu, i'alilstiua, Phünicicu,

die Ïransjordaii-Lander, ArabiaPetraeaund TJnter-Aegyp-

ten. Berliu 1859. Thl. IV. S".

Ook ondel' di-u bijzoiideren titel:

FR. KitusE und H. 1.. KLbisciiER. Commentare zu skctzen's Reiseu durcli

Syricn eic.

H. VON MKYEK. Reptüieu aus der Steiiikohlen-rormatiou iu

Deutschland. Cassel 1858. folio.

H O N G A R IJ E.

G. ïidTiiAY. Ailgemeine Samiuluiig uiigarischer VoLfcslicder.

Ofen 1853—1858. Bd. I—II. 1. 4s\

G. SEBESTYÉN GeuetliliakoUj seu Anagrammata Virgiliana,

ad liouorem seren. Caesar.-B«gii Coronae Principis, uv-

DOLPHi KRANCLSCI CAEOLi JOSEPHI, in castello caesaieo

Laxeuburg Austriae, die XXI, mensis Augusti, Anno

MDGCCLVIII, fausto numine nati, ex unico Virgilii

versu, ad haec solemnia adplicito, juxta auctorem classi-

cum, stylo classico, in sexaginta rjthmiee sonautibus dictis,

diebus nativitatem statim sequentibus, coustr., illustr., di-

cata. Sopronii 18.3 8. 4°.

A. BEETÓK. Andenken an die anweseuheit Sr. k. k. Apost.

Maj. FRANS JOSEPH I. am 8 — 11 Aug. in Oedenburg.

Mil Hinblick auf die Allerhöchste Ruudreise im MonatMai

desselben Jahres und Beifiigung einiger geschiclitlicher

und statistischer Notizen über diese Stadt. Oedenburg

1857. S\

Tudusltvany a dunantdli ag. hitv. ev. egyhazkerület Soproui

Nyilvdnos Fötanodajdról az 1857/8— '^'k' Tanévben.

Kiadta az. Igazgatósag. Soprony (1858). 4'.
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ITALIË.
G. VüRMiGLioi.i. 11 Sepolcro dei Voluiini novamente edito

cou note, agguinte, e XVI tavole in rame dal'Conte c.

CONESTABILK. Perugia 1855. 4'. Con tavole in fol.

G. CONESTABILK. Della vita, degli studi, e delle opere di

GiAMBATTiSTA VEUMiGUOLi. Discoiso con Hote. illustrazi-

oni, e documeuti. Perugia 1856. i".

Monumenti Etruscliie Eomaiii della jSTeero-

poli del Pallazzone in Perugia circonstanti al Sepolcro

dei Volunui. Perugia 1856. 4'. Cou tavole in fol.

— Iscrizioni Etrusche en Etrusco-Latine in mo-

luimenli che si conserYano nell' I. e R. Galleria degli

Uffizi di Pironze. Firenze 1858. 4'.

SPANJE.

Censo de la poblaciou de Espaüa, segun el recuento verifi-

cado eu 2L de Mayo de 1857 por la Comision de Es-

tadistica General del Reiuo. Madrid 1858. 4°.

j>fomenclator de los peublos de Espana, forraado por la

Comision de Estadrstica general del Reino. Madrid

1858. Pol.

RUSLAND.
Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Mosoou.

Moscou 1S5S-1859. Tom. XXXI. 2—4, XXXII.

1. 8^

Inhoud, Tom. XXXI. 2-

K. TOKCZ»Nisow. Animadversiones in secundam partem berbairii Turc-

zanirowiani, tinne universitatis Caesareae Charkowien-sis. (Finis.)

o. sCHWEizER. Ueber das Sternschwanken. II.

H. TRAOTScöOLD. üeber die Geolojjie van Sptinien.

KESSI.ER. Einige raammalo2:ischc Notizen.
34*
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F. A. icoLENATi. filclulcmata Eiitomolo;;ia. Curculioiiina Cfiiicasi ei Vici-

iiorum. (Contimmtio.)

75. iciKi'icvsKV. Quülques mots sur la cürrelatiun des forcc:» pliysiques

par M. V.'. K. GKOVE.

V. MOTöCuoüLsiiY. Eiiumération des nouvelics cspèccs de Colüuittrts

rapportés de ses voyages. (Continuaiton.)

N°. 3.

F. A. KOLFNATi. Meletcinata Entomologica. Curculiuiiina Caocasi et

Vicinorum. (Conüntiatio.)

u iiiiuMANN. Ueder die Trennuiig der TaiitaUiliirc van dun Saiiren des

Niobiums, so wie iJeinerktingen übcr reloj)sUiiru.

G. TiKi.KE. Esquisse de riiistoiie naturelle de Kamieiiilz-rodolski.

A. iiECKi:;R. Naturhislorisclie Mitilieilungen von den Jahren 1856 uiid

1857.

1'. EiNUKüDT. Die Anweiiduiit; von Glaubersalz in der Glasmacherkuiiit

zuerst in Uupslaiul ausf:eführt.

V. MOTsciroDLSKY. Enumération des nouveiles espèccs de Coleoptèrcs

rapporto's de ses voyages. (Fin.)

E. EVüKSMANN. Erionerungea aus einer Reise iii's Ausland 1857 — 1858.

c. A. VON GERSEr. Apparat zimi Zcichneii iiiiLTüscopischür üegeiistJiiide.

Til. LvoFF. La Goinme de me'ièze.

N\ 4:

TRADTSCiroLD. Bcmcrkiineen und Versiiche ztir Frage iiber den Einfiuss

des Bodens aiit' die Pflanzen.

F. A. KOLEMATi. Mclelcmata Entomologica. CurciiiioDina Cnucasi et

Vicinorum (Coutinuatio.)

BRAscuMANN. Tlieorie der Stahilitat des Gleicligcwrichts.

R. HEKMANN. BemerkuDgeii iiber den Graphit aiis der Kirgisen-Steppe.

— Untcrsucimngen eini^'er Wismutherze, so wie ülier Üxy-

sulphuret von Wismuth.

Ueber den Öoda-Gelialt di:r Asche von Schoberia aciinii-

]ia[a.

E. KEGEL. Vier noch onbeschnebene Peperomeen des Herbariums des

Kaiscrlichen Botani^chen Garten-s in St.-Petersburg;.

H. TRADTSCHOLii. Rccherchcs ge'ologiques aus enwrous de Moscou.

H. VON MEYEK. Ucber fossiie Sauriciknoehen aus dcm Orynburgiscbeu

Gouvernement.

Tom. XXXII. 1:

s. STSCHEGLEEW. Dcscriptio Epaciidcarnra novarum.

G. EELKE. E^quisse de l'liistoire nnttu-etlc de Kamieniciz-Podolski. (Fin.)

B. HERMANN. Ucber die Znsammenseizung dei* zur Gruppe der üransi-

licate gchörenden MincraÜen.

EU. KVEitsMASN. OrtUopteru volgo-nralcn&i:*.

Cicadae volgo-uralenses.

w. EiciiLEH. üeitviige zur Kenntniss ciniger Osmiuraverbindun^en.
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c. A. voN OERSüT. Niiiizcii üljei' ilcii Biiu diS liolzküriers eini^ior

Chenopodiaceen.

j. G. BÜTTXEiï. Pbysiologisclic Beübaüliiuagen.

E. REGEL, E. iiACH und p. VON hkkdl:ii. Verzeiciiuiss der von deu IIH.

PACLLOWSKY und vuN STOBEXDORF zwiscbcii JakuUk und Ajan gc-

sammelten Pflanzeti.

B. KÖNiG-wARTHACSEN. Zuf PortpflanzungSKeschiclite der Spottsanger.

TB. iiASisER. Ueber die Waue aus de Bastfas-er der Seideiipflanze.

N. TonczAxiNow. AnimadiiT-ioneii ad secnndnm parieni Catalogi plnn-

tarum hcrbarii Uüiversitaiis Charkowiensis.

A. BtKETOFF. tJoticc sur la genninaiion.

POPOPF. Description de la ligue courbe : fruiforme.

H. TKAUisCHOLU. Ein Gedenkblatt liir a. von uumbolut.

£. MASSLOW. Rapport sur les travaux de la Société imp.

d^Agriculture de Moscou pendaut l'année 1857. Paris

1859. 8'.

p. HOEANiNOw. Secundus Traotatus de Cholera innitus ob-

servatiouibus epideiniae Petroburgi. anno 1831. Petro-

poli 1833. 8' *).

Aphorismi de Cholera. Additis : novo intui-

ta morbi ejusque therapejae ac devastationibus, quas

epidemia utraque 1841 et IS-lö—1848 Imperio Euthe-

niae causavit. Petropoli 1848 8'.

ihiugi Mucedinae et Conioniycetes in me-

dico-politiali ac aliis relationibus. Petropoli 1848. 8".

Telractys naturae seu Systeraa quadrimem-

bre omnium naturaliura. Petropoli 1843. 8°

Characteres essentiales familiarum ac tribuum

reo-ni vegetabilis et ampborganici ad leges tetractydis

uaturae coiiscripti. Accedit enumeratio generum magis no-

toTum et organographiae supplementum. Petropoli 1847.8°.

•) Dit en de twee volgende geschriften zijn in de Russische taal ge-

schreven. De hier voorkomende Latijnschc vertaling der titch zijn van

de band des schrijvers zdven.
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A A N G B K O C H T.

J. p. AKEND. Algenieeue Gescliiedeuis des Vaderlands, van

de vroegste tijden tot op heden. Voortgezet door o. van

REES en w. G. BEiLL. Arast. 1859. Dl. III. St. 2. Afl.

23 en 2-1. roy.— 8°.

c. KRAMM. De levens en werken der Hollandsclie en Vlaam-

sche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmees-

ters, van den vroegsten tot op onzen tijd. Amst. 1859.

Dl. III. 3 en 4. S'.

J.-B. DU HAMEL. Regiae Scientiarum Academiae Historia.

Ed. 2«. Paris. 1701. 4°.

DE LA HIHE. Tables astronomiques. .3™» édition. Paris 1735. 4".

BOUGüER. La Figure de la Terre, déterminée par les obser-

vations do M.M. bouguee et de la condamine, de l'Aca-

déraie des Sciences, envoyés par ordre du Eoy au Pérou,

pour observer aux environs de l'Equateur. Avec une Ee-

lation abregée de ce Voyage. Paris 1749. 4'.

Justification des Mémoires de l'Acad. roy. des

Sciences de 1741, et du livre de la Figure de la Terrc.

26 édit. Paris 1859. 4°.

DE LA CONDAMINE. Joumal du voyago fait par ordre du

Koy è, l'Equateur, servant d'introduction historique a la

Mesure des Irois premiers degrés du Méridieu. Paris

1751. 4°.

— Mesure des trois premiers degrés du

Méridieu dans l'hémisphère austral. Paris 1751. i".

DE CHABEKT. Voyage fait par ordre du Eoi en 1750 et 1751,

dans l'Amérique septentrionale. Paris 1753. 4°.

soziEE Nouvelle Table des articles contenus dans les vo-

lumes de l'Acad. roy. de.s Sciences de Paris, depuis 166G
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jusqu'en 1770, dan? ceux des Arts et -Metiers publiés

jjiii' cette Académie et dans la CoUection AcaJJmique.

Paris 1775—1776. 4 vol. 4'.

DACiEK. Rapport historique sur les progrès de l'liistoire et

de la litterature ancienne depuis 1780, et sur leur état

actuel. Paris 1810. 4,°.

M.-j. DE CHENIEU. ïableau historique de Tétat et des pro-

grès de la litterature fran^aise, depuis 1789. Paris 1816. 8".

Eapports et discussions de loutes les Classes de 1'Institut

de France, sur les ouvrages admis au Concours pour les

Prix décennaux. Paris 1810. 4».

Compte rendu des Séances et Travaux de 1'Acad. des Scien-

ces morales et politiques. Paris 1852, 1853, 1859. Tom.

XXI, XXm, XLVIII. 1, 3, XIJX, 1, 8°.

Aiinuaire de l'Institut des Provinces et des Congres scien-

tifiques. Paris et Caen 1846-1857. Tom. I— IX. 8".

Mémoires de la Société des Antiquaires de la Normandie

Caen 1825—1830. Années 1824—1830. 8°.

Bulletin de la Société de Géographie. 4™<! Série. Paris.

1857—1859. Tom. XIV—XVII. 8\

Table générale de la Bibliothèque universelle {années 1816

—

1828). Genève 1821—1830. 2 Tom. 8'.

Bibliothèque Universelle. Eevue suisse et élraiigère. Nouv.

Période. Genève 1359. Tom. V. 2—4. 8'.

Tableau bibliograpliique des ouvrages en tous genres qui

ont paru en Trance pendant l'année 1856. 8°.

Annales de Cliimie et de Phisique. Paris 1859. Tom. LVI.

2—4 8'.

Annales de l'Agriculture fran^aise. Paris An. XIII (1805)

—

1807, 1809, 1810, 1812, 1815, 1816. Tom. XXIII—
XXXII, XXXVII -XLIV, XLIX-LII. LVII-LX.



LXV et LXVl. - O""^ Serie. iVn's. 1857. Tom. X.

5. 8'.

Noiivelles Aiinales des Voyages et des Sciences géographi-

(jues fi"'= Série. Paris ISST— JSOt). Aunees 1857— LSSi),

1—7. 8°.

Catalogus de la Bibliothèque Imjiériale. Département des

Imprimés. Sciences médicales. Paris 1857. Tom. I. 1.4°. —
llistoire de Franoe. Paris 1858. Tom. V. 4°.

i\ AiiAGO. Oeuvres complètes. Paris 1859. Tom. XII. 8'.

H. STEPHANUS. Tliesauius Graecae liuguae. £dd. c. b. hase,

G. et L. DlNDORFius. Paris. JSOO. Vol. I. 8. fol.

Ray Society Publicalions. 1845-1850. 18 vols. 8". lü

vols. fol.

In 8^:

Beporls of the Progres? of Zoulopy mul liotany 1841, 1842. Ediub. 184.5.

j. J. s. !jTEB^srKüP. Ou tbc Altcrnation of üencnitioiisj or, the 1'ro-

paf^iitioii and üevclopment of Aniraals tl)roii;^li Hiternatc genuraitoji&,

a pcculiar form of fasterini; llie young in llie lower classes of animals.

Translat, from the Gernian ver.sion of c, ii. i.ouenzcn, by o. ncsK.

LonJ. 1845.

Memorials of J. kav. Consisting of liis life by Dr. uep.ham; biogi'aphi-

cal and critical Noiices by j. e. smiih, and cuviek and uupetit

THOu.tiiS. With his Itincraries, etc. Edit. by E. l.inkaster. Lond. 1846.

Keporis and Papers on Botany: 1. zuccauini, On the Morpbology of

the Coniferae ; 2. cniöEBACH, On botanical Geograpliy; 3. c. nüoem.
On ve;;ctable Geils; 4. h. f. i.ink. Kepori on Boiany. Lond. 1846.

F. j. F. MEïEN. Oiitlines of the Gcof^raphy of Plants : witli particular

enquiries concerning the native country, the culture, and the nses of

the principal cultivated plants on wbich Ihc Pruspeniy nf Natioiis is

based. Translaied by m. JonNSTON. Lond. 1846.

Reports on Zoology for 1843, 1844. Translated from the Gcnuan by

c. nusK, A. TüLK, and a. ii. halidat. Lond. 1S47.

I.. oki;n. Elements of Physiophilosopby. From the German bij a. tulk.

Lond. 1847.

The Corrcspondcncc of j. rav. Edii. by e. laskasier. Lond. 1S4S.

L. AGASSiz. Hibiiographia zoologiae et geologiac. A General Catalugue

of all liooki, Truc!.';, and Mcnioiro on Zoology and üi'ology. Cur-

rCL'tcd, Cülargud, and editud by ir. l:. sikickla.mj. I.i.n.l. 1848 1S.>4.

4 vnis.
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Kepons and Papers on Boiany; 1. moul, ün tlie Siiuctuie ül the Palm-

stem, 2. KaGELi, Ün vegetable Cells, and 3. On the utricular Structu-

res in the contents of Cells; 4. link, Keport on physioIogicalBotauy

for 1844—45; 5. OHiSEBACH, Keport on geographical Eotany for 1844

and 1843. Lond. 1849.

w. BAiBD. The Natnral History of the British Entomosiraca. Lond. 1830.

CH. DARwiN. A Monograph on the sab-class Cerripedia, with figures

of all the species. Lond. 1851—1854. S vols.

w. A. LEIGHTON. The British species of Angiocarpous Lichens, eluci-

dated by their sporidia. Lond. 1851.

Botanical and Physiological Memoirs: 1. a. bradn, The Phenomenon

of Rejavenescence in NaturCj espccially in the lile and development

of plants; 2. g. mëneghini, On the animal Nature of the Diatomeae,

with an organographical revision of the genera established by küt-

ziNG; 3. F. conN, An Abstract of the Natural History of Protococcus

plavialis. Edit. by a. iiekfrl;y. Loud. 1853.

In folio:

j. ALDER and A. HAKCOCK. A Monograph of the British Nudibranchiate

MoUusca. Lond. 1845—1835. 7 p.

H. BDRMEisTER. The Ürganization of Trilobites, deduced from their

living affiniiies; with a Systematic Review of the Species hitherto

described. Ed. from the German by Protf. bell and n. forbes.

Lond. 1846.

B. FORBES. A Monograph on the British Naked-Eyed Medusae. Lond.

1848.

G. .). ALLMAN. A Monograph of the Fresh- Water Polyzoa, iacluding all

the known Species, both British and Foreign. Lond. 1856.

Tlie Quarterlj Eeview. Loud. 1859. Vol. CVI. 1. 8^

Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues

in den Königlich Preussischen Staaten. Neue Eeihe.

Berlin 1858— 1859. Jahrg. VI. 1 u. 2. 8°.

J. G. TH. GEAEssE. Tiésop dc Hvres rares et précieux ou

Nouveau dictionnaire bibliographique. Dresde 1859. Tom.

I. 6. 4'.

E. A. ZDCHOLD. Bibliotlieca historico-naturalis, physico-che-

mica et mathematica. Gött. 1858. Jahrg. 1858. Hft. 2. 8o.

J. c. POGGENDORFF. Biographisch-Hterarisches Haudwörter-

buch zur Geschichte der exacten Wissenschaften. Leipz.

1859. Liefer. .3. 8°.

BOEKOESCH. DF.R KON. AKAD. V. WETEN8CH.
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TEN ÜESCHENKE OF IN RUIL ONTVANGEN IN

DE MAAND OCTÖBER 1859.

NEDERLAND.

w. BISSCHOP. JusTUS VAN EFFEN, geschetst in zijn leven en

werken : bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in

de \8^^ eeuw. Uitgegeven door het Prov. Utr. Gen. v.

Kunsten en Wetenschappen. Utr. 1859. 8".

Verslagen van het verhandelde in de Algeraeene Vergade-

ring van het Prov. Utr. Gen. v. Kunsten en Weten-

schappen, van het jaar 1859. Utr. 1859. 8'.

Aanteekeningen van het verhandelde in de sectie-vergade-

ringen van het Prov. Utr. Gen. v. Kunsten en Weten-

schappen, gedurende de Genootschappelijke jaren 1855

—

1859. Utr. 1856—1859. 5 stn. 8°.

Naamlijst der Leden van het Prov. Utr. Gen. v. Kunsten

en Wetenschappen, 1859. 8'.

Catalogus der Tentoonstelling van voor Nederland belang-

rijke oudheden en merkwaardigheden in de stad en Prov.

Utrecht voorhanden, gehouden van wege het Prov. Utr.

Gen. V. Kunsten en Wetenschappen, in de maanden Ju-

ni] en Julij 1857, te Utrecht. Utrecht (1857). 4'.

Tijdschrift voor Entomologie, uitgegeven door de Nederl.

Entomolog. Vereeniging. Leiden 1859. Dl. II, 6. 8'.

Bouwkundige Bijdrage, uitgegeven door de Maatsch. : Tot

bevordering der Bouwkunst. Amst. 1859. Dl. XI. 1. 4".
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Inhoud

:

R. VAN ZOELES. De nieuwe roomscli-katholieke Uerk en pastorie te

Castricuni.

j. p. LOTZ JZN. Ontweip voor eene bouwhoeve, bekroond door de

Hollandsche Maatschappij van Landbouw.

Funderingen.

Voortbrengselen uit koolteer. Fabriek der Heeren gkothk en van

MAANEN te Utrecht.

G. H. GEADSS. VcrsIag van de werkzaamheden aan den defecten vloer

en het puntstuk van de doksas te Middelburg, door middel van de

duikerklok bewerkt en hersteld.

Vergelijking der scheikundige zamenstelling en praktische aanwending

van het Portland-cement en het Picha-cement. Rapport nitgebragt door

de Heeren G. nimho, h. weymans ligtenbekg, h. cramer, a. f. van

DER VLIET en D. fiCHOLTEN.

STAPEL. Over den bnrgtenbouw in Duitsehland. Vertaald door B. verhet.

Berigten van het Hist. Gen. te Utrecht. Utr. 1859. Dl.

VIL blad 1—5. 8'.

Kronijk van het Historisch Genootsch. te Utrecht, 3^ Se-

rie. Utrecht 1857; 1859. Dl. III. blad. 12—24, Dl.

V. bl. 1—13. 8°.

Codex diplomaticus Neerlandicus. Uitgegeven door het Hist.

Gen. te Utr., 2^ Serie. Utr. 1858, 1859. Dl. IV. bl.

13—17. Dl. V. bl. 41—50. 8'.

Maandblad van het ISl ederlandsch Onderwijzers-Genootschap

ter bevordering van Volksopvoeding en Onderwijs. Jaarg.

1859. N". 10. 8".

Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen, de

Zeevaartkunde en de daarmede in verband staande We-"

tenschappen, Nieuwe Volgorde. Amst. J 859. Jaarg. 1859

N". 3. 8\

luhoud

:

j. swART. Kustlichten op het eiland Sicilië.

Verslag van de Commissie tot verbetering der Indische zeekaarten.

F. FOKKENS. Verblijf te Hong-Kong met het Barkschip Generaal de Stuers.

F. DB WINTER. Verblijf met het Schip Staatsraad van Ewijck te Bom-

bay, enz.
.35»
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N. STIBOLT. Looilsdienst in Noorwej^en.

Medcdeeling van Varen oji Uc kust van Noorwegen.

j. swART. De Souburg en <le Eendragts-klip in Straat Madura.

Vervolg van het Journaal van abel janbz. taöman.

Q. M. H. VEEHDELL. Hct Lcven van J. F. D. BODEICIOS.

Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheid-

kuude, verzameld en uitgegeven door i. a. nijhoff. Nieuwe

Reeks. Amst. 1859. Dl. I. 3 en 4. 8'.

E. G. LAGEMANS. Recueil des traites et conventions con-

clus par Ie Royaume des Pays-Bas avec les puissances

étrangères, depuis 1813 jusqu'a nos jours. La Haye 1859.

Tom. III. 8".

il. AiTSiNGEEUS. De Leone Belgico ejusque topograph. atq.

hist. description. liber, V part., Gubernat. philipfi Reg.

Hispan. ordiue, distinctus. Insuper ex elegautiss. illius

artificis f. hogenbekgii CXII figur. ornatus; Rerumq.

in Belgio maxime gestar. ab a. MDLIX usque ad a.

MDLXXXIII perpetua uarrat. contin. Colon. 1583. fol.

De Leone Belgico eet. ab a. MDLIX us-

que ad a. MDXGVI, tig. CCYIII hogenbeegh ornat.

Colon. 1596. fol.

Decreeten van de vergadering der provision. Representan-

ten vau het Volk van Holland gedurende Maart 1795.

fol.

Decreeten der Nationale Vergadering, representeerende het

volk van Nederland, der Coiistitueerende Vergadering en

van het Intermediair Wetgevende Lichaam des Bataafschen

Volks, vau Maart 1796—Julij 1798. 29 dln. 8°.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend

Lichaam des Bataafschen Volks, van 4 Mei— 12 Juuij

1798 en van Aug. 1798— Julij ISOl. 74 dln. 8°.

Besluiten van de Tweede Kamer en Decreeten van het

Vertegenwoordigend Lichaam des Bat. Volks, van Aug.

1798—Julij 1801. 36 dln. S\
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G. p. F. G. VAN EMDE. Krijgsbedrijven en eenige levensbe-

rigteu der Nederlandsche krijgshelden Jonkheereu johan,

PAULUS en MARCELLUS BACX. Utrecht 1859. S°.

H. 3. KOENEN. Levensbericht van Mr. d. j. van ewijck van

Oostbroek en de Bilt. 8°.

3. DiRKS. Monnaies anciennes trouvée-s en Prise. Brux.

1859. N°. II. 8'.

Lettre a M. chalon sur un jeton du commence-

ment du XYP. Siècle. Brux. 1859. 8'.

3. G. OTTEMA. Opschrift der grafzuil van psamtuc, in het

Museum te Florence. Bijdrage tot de chronologie der

Babylonische ballingschap. Leeuw. 1859. S".

G. n. du rieu. Disputatio de Gente fabla. (Lugd. Bat.

1856). 8°.

K. w. BiLDERDiJK. Dichtwerken. Haarlem 1859. Afl. 9. 8°.

3. H. AXBEEDINGK THYM. Geen kerkelijke bouwkunst zon-

der oriëntatie: een woord tot allen die belang stellen in

onzen hedendaagschen kerkbouw. Amst. 1859. 8°.

c. A. J. A. ouDEMANS. De Plora van Nederland. Haarlem,

1859. Dl. L 5 en 6 S°.

H. c. VAN HALL. De planten der Provincie Groningen. Gron.

1859. 8°.

G. F. w. BAEHR. Sur la transformation des fonctions ellip-

tiques de la première espèce. 3°.

Verzamelingstabellen der Waterhoogten langs de Boven-Rijn,

Waal, Merwede, enz., waargenomen in de maanden Julij

en Augustus 1859. fol.

p. MULLER. Essai d'une bibliographie Neerlando-Russe. Ca-

talogue d'une collection remarquable de livres, atlas, cartes,

portraits, planches, maimscrits, hollandais, et de plusieurs

livres étrangers, tous coucernaut la Russie etlaPologne.

Amst. 1859. 8°.



Topograpliische en militaire kaart van Nederland. Blad 58.

EiOermoude.

OOST-INDIË.

Algemeen verslag der werkzaamheden van de Natuurkun-

dige Yereeniging in Nederlandsch Indië, voorgelezen in

de 9'^ Algemeene Vergadering, gehouden den Zé""^" 1'e-

bruarij 1859. Batavia 1859. 8°.

BELGIË.

A. HENNE. Histoire du règne de chaeles quint en Bcl-

gique. Brux. 1859. Tom. VIII. 1. 8>^.

Mémoires de jacqües de wesenbeke avec inie introduction

et des notes par c. rahlenbeck. Brux. 1859. S".

F R A N K R IJ K.

Revue agricole, industrielle et littéraire. Valenciennes 1859.

Année XI. 2. 8°.

Mémoires de 1' Académie Imp. de Médicine. Paris 1858.

Tom. XXII. 4.0.

Inhoud

:

M&x siMON. Du vei-Iige nervctix et de son iraitement.

A. E. MCBDRBT. Dc Ift mort subjte dans l'etat paerpéral.

lïöTRODLAU. Mémoire sur ]a fièvre jaune.

KETNAL. Dartre tousurante du cheval et du boeuf, contagieusc de ces

animaux a riiümme.

A. GDBLER. Etudes sur 1'origine et les conditions de developperaenl de

la mucedinee du muguet (Oidium albicans).

BLONDLOT. Remarque sur la recherche toxicologique de Parsenic.

E. BORiE. Ope'ration césarienne pratiquee a rétablisscment delaMater-

nitc de TuUe, et suivie de snccès.

A. zDRKOWSKi. l)u degré d'utilité des exutoires permanentes dans Ie

traitemcnt des maladies chroniques.

Bulletin de l'Académie Imp. de Médetine. Paris 1857

—

1858. Tomé XXTU. 8".
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1'. DE CONINCK. Du perccment de T Tsthme cle Suey : ïiou-

velles considératioBS. Havre 1859. S^.

DÜITSCHLANÜ.

Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften.

Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Wieu 1^58

—

1859. Bd. XV. u. XVI. 4^

Inhoud, Bd. XV :

HYRTL. Das arterielle Gefass-Syslera der Hocben.

KREiL. Resultate aus funfaionatlichen BeDhacIiiurigen in Chartum nnd

aus dreimouatlichen Beübachtangen in Ulibary und Gondokoru.

BRÜCKE. tJDtersuchongen über den H&a der Muskelfasern mit Hülfe des

polarJsirten Lichtes.

FHiTSCH. Untersuchntigen über das Gesetz des Einflusses der Lufttem-

peratnr auf die Zeilen bcstimmter Entwickelungsphasen der Pfianzen

mit Berücksichtigung der Inso]a*ion und Feucbtigkeit.

ETTINGSHAOSEN. Die Blattskelcte der Apetalen, eine Vorarbeit zur In-

terpretation der fossilen Pflanzenrestc.

KORNiTZER. Anfltomisch-physiologische Bemerkungen znr Theorie des

Herzschlages.

scHMiDT. Die Rliabdocölen Strudelwürmer aus den ümgebüngen von

Krakau.

Bd. XYI:^

HTRTL, Anatomische Untersuchung des Vlarotes (Gonoceplialus) Heug-
hm KNER.

DNGEK. Einiges über das Wachsthum des Stammes und die Bildung

der Bastzellen.

LiTTROw. Physische Zasammenkünfte der Planeten (1) bis (45) wahrend
der nachsten Jahre.

LANGER. Uebcr die Fusgelenkc der VÖgel. Zweitêr Beitrag zur ver-

gleichenden Anatomie und Mechanik der Gelenke.

DEBET und ETTINGSHAOSEN. Die urwcltUchen Thallophyten des Krei-

degebirges von Aachen und Maegtricht.

i,uscHKA. Die Halsrippen und die O^sa suprastemah'a des Menschen.
flTAOoii. Ueber die Anwendung des sogenannten Variatonsealcul's auf

zweifache und dreifacbe Integrale.

Denksclirifteu der kaiserl. Akademie der Wissenschaften.

Philosophisch-historische Classe. Wien 1859, Bd. IX. 4^



Inhoud

:

iTAMMER-FDnosTALL. Foitsctzuug der Ausziigc aus encyclopatlisclic

Werken der Araber, Perser und Turken.

PFiZMAiLR. Geschichte des Haoses Tschao.

ABNETH. Studiën über nüNVENUTO ci-;llini.

aiiKLOsicu. Die Bildung der Nomina im Altslovenischen.

j'aGER. Die Felidc der Ürüder vigiliüs und bermhardgradnkb gej^en

den Herzog siegmünd von Tirol.

ï'ROKESCH-osTEN. Iiiedita meiner Sararalung Autonomer altgriochiacher

M linzen.

Sitzuugsberichte der kaiserl, Akademie der Wissenschaften.

Mathem.-naturw. Classe. Wien 1857—1859. Bd. XXVII.

2; XXX. 4 u. 5; XXXI—XXXIV. 1—3. S'.

Inhoud, Bd. XXVII. 2:

KNocHENiiADEK. Versuclie mit einer getheihen Batterie.

zANTEDiisciii. Dei limiti dei snoni nelle linguette libere, nelle caone

a bücca, e dei loro armonici, stadiatt in relazione alla ieggediBEK-

NOüLLi. Memoria IV.
—

—

—- Dclla legge archetipa dei suoni armonici delle corJe;

del moto vibratorio, dal quale derivano, e della interpolazione dei

suoni armonici negli intervalli dei toni degli strunienti ad arco e

della voce umana precipuamente. Memoria V.

Della sdojjpiamento delle onde corrïspodenti ai suoni

armonici, e delle coesislenza di plu onde vibranti nella medesima

colonna aerea. Memoria VI.

itiCHTHüFEN. Ueber die Bildung und Umbildung einiger Mineralien in

Süd-Tirol.

8TEPHAN. Bemerkungen über die Absorption der Gase.

ZANTEDEScui. üsservazïonï ai nuovi sforzi dal belli a difesa dei due

esperimeuti addotti dal mattedcci e dal peteina, contro Ia simulta-

nea esisteuza di due opposte correnti elettriche sul medesimo filo

conduttore.—— Della correlazione delle forze chimiebe coUa rifrangibi-

Vith. delle irradiazioni.

LiTTROW. Der Zonen-Apparat am Mittagsrohre der Wiener Sternwarte.

OKLTZEN. Argelander''s Zonen-Beobachtungen. (Fortsetzung.) Dritte

Abtheiiung von 8'' bis lI/*.

scHRÖTTEit. ZurückweisuDg der von Herru r. napoli erhobenen An_
spi'üche auf eine Tbeilnaluue au der £ntdeckung der « Eigenschafien

dts rotben i*hosphors.".

Bd. XXX. 4:

voGEf.. Ueber die Kntmischung des Weingeistes in Folge Spontaner

Verdtinstuug.
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Lovry. Elemente der Bahn ilcr von brdhs' 8 urn 21. Mai 1858 iii Ber-

lin entdeckten Cometen.

lïïRTL. TJeber t;pontanc Pehiscena rtcs Tegmen ti/mpam' und Celluiae

mastoideae.

HAIDIXGER. Nacbricht aus Ilerro p. von tchihatchef' s diesjahrigev

Beise in Klein-Asiën.

CAUEK. Ueber dio Beieitnng des Einfach-Schwefelkaliams.

HULLEK. Zor Anatomie Tun Argas persicas.

Bd. XXX. 5 :

jüNNT. Untersuchungen des Ge-pinnstes der Sntttrnia sciïrk, .tptni W.
V, (Schwavzdornspinner).

8CHWEGEL. Die ËntwickcluDfrstieschichte der Knochen des Stammes

und der Extremitaten, mit Riicksicbt auf Chirurgie, Geburtsknnde

und gerichtliche Medicin.

UANDL und WEiss. Unicrsuchungen über den Znsamraenhang in den

AenderuDgcn dei* Dichten und Brechungsexponenten in Geraengen

von Flüssigkeiten und Vcrhindungen von Ga^en.

Bd. XXXI :

STARKC. üeber ein kleines Pa.ssage- und. UÖhenmess-Instrument^ wel-

ches in der WurksiUtte dei poiytcchnischen Insiitutes verfertigt wor-

den ist.

Kii:ü8s. Ueber kurzschwanzige Krebse im Jurakalke Malirene.

VON THANN. Ucbcr das Piatini'yauaihyl.

Das Rumicin.

BiMERKA. Die Perioden der quadratiscben Zahlformen bei negaliven

Determinanten.

wEiSs. Ueber die Bahn der Ariadne

uÖRNES. Ueber den Mcteorsteinfall bei Ühaba im Blascndorfer Bezirke

in Siebenbürgen, in der Nacht zwischen dem 10. und U. October 1857.

VON LANG. Untersuchungen über die physicalischen Verlulltnisse krys-

tallisirter Körper. Zweite Reihe.

FiTziNGEU. Versuch über die Abstammung des zahmcn Pfcrdes und sei-

ner Racen.

PETZVAL. Ueber das neue LancTschafts- als Femrohr-Objectiv.

KOLLAR. Zweiter Bericht über die zoologischen Saramlungeu des mit

der kais. Fregatte Novara rcisenden Naturforschers J. zelebok.

HTRTL. Ein Fall von Processus supracondyloideus femoris (gkdbEr)

am Lebenden,

HAIDINGER. Bericht über die Eisdecke der Donau in Ungarn im Win-

ter und ihren Bruch im Marz 1858.

Aus einem Schreiben von Herrn Dr. bchekzer, von Batavia

am 22. Mai datlrt.

DiEsiNG. Bericbtigungen und Zusatze znr Revision der Cevcarieen.

Briefe der Novara-Expedition. ^
HEEGEE. Neue Metamorphoscn eintger Dipteven.

BOEKGESCH. Pi:R KON. AKA-D. T. "-ETEKSCH. 36
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i

SXRAUCH. Auszug aus der Abhaudlung: "Auvvendung des sotjcnaniitcM

Varialionscalculs auf zweifache und dreifache Integrale.

PELZELN. Neue und weniper gekannre Arten von Vögein aus der

Sammlung des k. k. zoologischen Hof-Cabiiiets.

KfiMxz. Note übcr baro- nnd thermomcrische Windrozen.

KOLLAR. Uftber ida pfeifper's Senduiii^eii van Natui-alicn aus Mauri-

tius und Madagnscar.

FiTziNGEH. Eiuigc Jicmorkungen über die Fortplanznng der Giraffe.

HÖKNEs. Uebcr den Metcorsteinfall bei Kaba, südwestlk-h von Debrc-

czin am 15. April 1857,

HAiDiNGER. Nciieste, genaue Langen- und Breitenbestimmungen auf St.

Paul, durch flerrn k. k. SchifFs-Fahnrïcb n. muller ausgiiführt.

OELTZKN. ARGELANHEirs Zonen-Beobaclitungcn. (Fort.scizung.) Sechste

AbthciluMg von 19h bis 231i.

B(l. XXXII:
iJAiDiNGER. Der für Diamant oder noch Wertlivolkres ausgegebene

Topas des Herrn ddpoisat.

Neuc Arbciteu vau Herrn a. ue^cloizeaux.

Miltbeilung aus einem Schreiben des Urn. p. vos tchibat-

chef, dativt aus Samsun voni 13. September 1358.

LüDwiG und STEFAN. üebcr den Druck, den das fliessende Wasser senk-
recbt zu seiner Stromrichtung ausübt.

GRAiLicu und vöN LANG. Untersuchungen über die physicalischen Ver-

haltnissen krystallisirtcr Körper. IJ.

PETERiN und WEiss. UntevsucUungen übcr das Tonen der Flnmmen flüs-

siger und fester IvÖrper.

DiTSCiiEiNER. Ueber die graphische Liaien-Ellipscn-Methode.

LANGiïiï. Das Kniegelenk des Menschen. Driiter Beitrag zur verglei-

chenden Anatomie und Mechanik der Gelenke.

scHAEFER. Dic AufsauguHg und Ausschcidung der gebrauchlicbsten

officinellen Jodpraparate.

A. VON cADMG'aRTNER. Nacbtrag zu meineni Aufsatze: Von der Um-
wandlung der Würme in Elektricitat.

KNER. Zur Familie der Cbaracinen.

K. VON soNKLAU. Ucber den Znpammenbang der Gletscberscbwaiikun-

gen mit den meteorologiscben Verhaltnissen.

STEFAN, Ueber die Transversalschwingungeu eines elastischen Stabes.

HANDL. Die krystallformcn einiger chemisclien Verbiuduugen.

ALLÉ. Ueber die Bahu der Leda.

SCHMIDT. VoiTaufige Mitthcïlung über die I>ei Gratz vorkommendeD

Turbellarien.

WEissF.. Vergleichung des „Catalogus generalis pro 1830" in strove's

„Stcllarum tixarum imprimis dupHcium et multipliciom positioues mediae.

Petropoli 1852" mit den beiden Kalalogen aus des&el's Zonen Beob-

achtuDgen.

ZAJCTEDEScni. Dclla Icgge fondaracntale dcllc vcrgbe vil>ranti e delle

canne a bncca.
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zANTiiDESCiii. Legge arclietipa delle vert;lic.

OEHL. Sulla presenza di un' aiiicülazione cosio-sifoidea nello scheletro

umano.

uiEsiNG. Revision der Myzhelminthen.

FiTziNGER. Verguch über die AbótammuDg des zahmen Pferdes und

seiner Racen. II. Abtheilung.

KEKTOBZIK. Uebei" das Vorkoiumen eines Sinus venosus im Canalis

caroti'cus des Menschen.

Bd. XXXIII:

V V

sAFAKiK. Beitrage zur Kenntiiiss der VauadinverbinduDgeu.

LUSCQKA. Der Musculus transversus colli des Menachen.

DLASERNA. ücber den inducirtcn Strom der Nebenbatterie.

KOLENATr. Beitrage zuv Kemilniss der Aracbniden.

iiLASiwETZ- Analyse der Minevalquelle „dei Franco" zu Kecoaro. ^

MÜLLEK. Beitrage zur Theorie der Respiration.

voN BiESiADECKi und UEUziG. Die verschicdenen Formen der querge-

streiften Muskelfasern.

LÖwY. Bestimmungen der Babn des Kometen V 1858.

voN LAKG. Ueber die Miniraum-Abienkung der Lichtstrahlen durcii dop-

peltbrechende Prismen.

KNOCHEKHADER. ücber dcH clelitrisctien Zustand der Nebenbatterie

wahrend ihres Sti'omes.

wÖHLER. tJeber die Bestandtlieile des Meteorsteines von Kaba in Ungarn.

iiNOER. Der versteinerte Wald Lei Cairo und einige andere Arten ver-

kiesclten Holzes ia Aegypteu.

BASCU. üntersuchungen über daa chylopoetisctie und uropoetische Sys-

tem der Blaiia orientaUs.

OEHL. SuUa persislenza dell" aorta destra uell* uomo.

FARKAS-voKOTiNOVic. Die Fütvica-Seen in der oberen Mililargrenze

in Kroatien.

siMERKA. Lösuug zwcicr' Arten von Glcichungen.

HTRTi,. Bevichtigung über die Ala parva Ingrassiae.

itouN. Prospectus helminthum, quae in parte secunda prodromi l'aunae

helminthologicae Venetae continentur.

üNGEB. Botanische Streifzüge auf dem Gebiete der Culturgeschichte.

L. JEITTELES. Auszug aus cinem Scbreiben an Dr. a. boüÉ-

WEiss. TJeber die Bahn des Kometen VIII des Jabres 1858.

langee. Ueber den Gelenkbau bei den Arthrozoen.

[ ORAiLiCH und VON lang. Üntersuchungen über die physikalïschen Ver-

baltnisse krystallisirter KÖrper.

f WEüL. Ueber die Bedeutang der in den Schalen von raanchen Ace-

phalen und Gasteropoden vorkommenden Can'ale.

Ki^ESJNG. Revision dec Myzhelminthen. Abiheilung: Bdeïlideen.

36*
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scHWARTz voN MOiiitKssTiiRN. Ucber tlle rurnilie der RÏBBoirlen »n<i

insbesondere die Gattung Bissoina'

NOLLiïTT. Ucber das Gefüge der Sulistantia /iro//ria comeae.

JËGKR. Das Wirbelkörpergelenk der VÖgel.

KOCHLEDEU. UebcT das Vorkommen des Quercitrin als Blütlicnfarbestof?.

iiALLWACHs und SAKAHIK. Ucber VerbinduDf^en der Evdmetalle rait or-

ganischen Radicalen.

iiYRTL. Vorlaufige Anzeige über geüisslose Herzen.

VON LANG. Die Aendurun;;en der Krystallaxen des Ara^ïonitcs durch

die Wanne gerccimct aiis kudbkrg's Beobacbtungen.

A. und E. WEIS9. Untersucbunj^en über den Zui^amiiienhang in den Aen-

dcrungen der Diuliten und Breclmngiexponenten in Gemongen von

Fliissigkeiten.

GRAiLicn. Ueber symmetrische Functionen, welche zur Darstellung ge-

wisser physikalischer Verhaltnisse krystalli&irtcrKÖrper dienen könnon.

Bd. XXXIV:

M. F. WüULER. Die organische Substanz im Meteorsteiue von Kaba.——- Die Bestandtheile des Meteorsteires von Kakova ïin Te-

meser Banate.

TiAiDiSGER. Der Meteorit vun Kakova bei Oravitza

Die Meteoritcn des k. k. IIof-Mineralien-Cabinetes am 7.

Janncr lsr)9, chronologisch geordnet.

sCHBÖTTEit. Notiz über die Ursache der Bildung von Kohienoxydgas

bei der volumetrischen Beslimmung des Stickstoffcs.

MADTHNER. Unicvsuchungen über den Bau des Rückenmarckes der

Fische.

zoLKowsKv. Ucber die chemische Zuzammensetzung eines Glimraer-

schiefers vom Monte Rosa und der Kapilli vom Kf'>hlerberge bei Freu-

denthal in Schlesien.

scHWEGL. Ueber Muskelvarietüten.

HAIDINGER. Neucgte Uachrichten aus bydney vuni 10. November 1858.

KNOCHENHAOER. Ucber den Sirom der Nebenbatlerie.

MACHIK. Beitrage zur Kenntniss des feehnengewebe.''.

A. VON TELZELN. Ucber neue Arten der Gatiungen Synallaxis^ Anuba-

fes und Xenops, in der kaiserl. ornithologischen Sammlung, nebst

Auszügen aus j. natterer's nachgejassenen Notizen über die vod

ihm in BrasiÜcn gesammellen Arten der Subfamilicn : Ftimarmae

und Synallax'mae.

murmann und rotter. Unlersuchungen über die physïkalischen Ver-

hahniBse krystallisirter Körper.

LÖwv. Ueber die Bahn des Kometen Donati.

HEEGER. Beitrage zur Naturgeschicbte der Insecten. 13te Fortselzung.

i.ÖFPLER. Ueber die Methode, die GrÖssten und kleinsten Werthe un-

bestimmter Integralformehi zu finden.

HAIDINGER. Des Herrn Dr. a. j. d. steekstra TOUfc^AiST in Batavia
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Scuduüg ost-jisiatischer Schadel fiir das k. k. Museum fiir verglei-

chenden Anatomie.

UAiDiNGER. Notiz übcF deu Meteorit von Aussun im k. k. Hof-Mincra-

lien-Cabinete.

KNEU. Ueber Manncben und Weibchen von l''un//jhoriis Nordmajtniif. edw.

jiAUER. Ueber die Veranderung, welcbe dei- Mortel beim Altern erleidet.

VON- scHAOROTH. Kntischcs Verzeichniss der Verstcinerungen der Trias

im Vicentiniscben.

j. .T. VON TSCHüDi. Kurze Mittheilungen über meine jüngste voUendete

Reise dnrch Süd-Amerika.

iiAiuiNGEK. Schluss dcs Aufetithftltes Sr, Müjestiit Fregatte Novara in

Sydney.

F. v. voK RicuTnoFEN. Bcmerkungeii über die Trenauug von Mela-

phyr und Aui^itporpliyr.

üNER. Ueber Trackyplerus altivelis uud C/iueloJon truiicatus n. sp.

lïAöER. Uotersuehung der Mineralqucllc des E-rzherzog Stei>hau-richwe-

felbades zu St. Georgen in Ungarn,

VON soNKLAR.DJe Gebergsgruppe des Hochschwab in der Öteiermark.

VON sEPHAKAvicH. Ueber die Krystallformen des Epidot.

Bd. XXX V. 1:

iiAiDiNCEB. Ueber die Bestandtbeile des Mcieorsteiccs voni Capland.

itRÜCKE. Ueber GallenfarbstofFe und ihie Anffindung.

TsuHERMAK. Ueber den Znsammenhang zwischen der cberaischen Con-

stitutitjn und dem relativcn Volamen bei Üüssigen Verbindungen.

Bd XXXY. 2:

czERMAK. Ueber die Sprache bei laftdichter Verschliessung des Kebl-

kopfes.

REiTLiNGEu. Ueber flüssige Isolatoren der Elekiricitat.

LüSCHKA. Die Fascia pelvina in ihrem Verhalten zur hinteren Becken-

wan d

.

MOUN. Sulle reliquie d'nn Fachyodon dissoterrate a Libïino due ore

Nord-Est di Belluuo ia mezzo all' arenaria grigia.

N^ 3:

HYRTL. Ueber die Trochlearfortsatze der Knochen.

uLASiwiiTz. Ueber eine neue Zersetzungsweise der TriniCrophenylsaure.

NACHEADER. Ueber das sogenannte Cyanoform.

KOLENATJ. Beitrage zur Kenntniss der Arachnideo.

K. KREiL. Anleitung zu den magnetischen Beobachtungen.

2*e verm. Auflage. (Als Anhang zum XXXII. Bande

der Sitzungsberichte der matli.-naturw. Classe der kaiserl.

Akad. d. Wissenschaften.) Wien. 1858. 8".

Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften-
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Philosoph.-hist. Classp. Wien 1858— 1859. Bd. XXVII.

2. 3.—XXX. 1. 8\

Inhoud, Ed. XXVII. 2:

PFiz&iAiER. Notizen aus der Geschichte der chinesischcn lïeiclie vom
Jahre 509 bis 468 vor christo.

DiiTHiiïii. Facsimile der Inschril't in der kleinen Hagia Sofia zu Kon-
stantinopel.

scHBÖKit. Beitrag zu einem WÖrterbuclie der dciilsdicn Mundnricn des

ungrischen Berglandes.

BONiTZ. Platonische Studiën. I.

Heft. 3:

i)1kmi:r. Beitrüge zur alteren deutschen ISprache und Liieratur. XVII.
Ueber die zwei von Herrn th. g. von karajan verolfentlicliien deui-

sclien Sprachdenkm;ile aus lieidniseher Zeit.

FEDLEU. Die UnioD der Walachen unier K. leopold 1.

PETLi-FSRN. Ueber eioen griechisclien Palimpsest der k. k. Ilofbibüo-

ihek mit Bruchslückeu einer Legende vom heil. geokg.

Bd. XXVIII :

innn. Gef^chichte von (ünf Kurden-Dynastiën.

i'i'tzMAiEiï. Die Pcidhcrren des Reiches Tschao.
- Bericlitigung des Namens eitier allen chinesischcn Waffe,

ciiMEL. Die Österreichisclicn Freibeiisbriefe.

uiEMEiï. Bcitrage zur uiteren deutschen Sprache und Literatur. XVIU.
Ücber den Bruder heinricu von güttweig, als den Dichter der Ge-

hügde und des l^falfenlebens.

PFizMAHiK. Das Leben des Prinzen wü-ki von Wei.

ZAPPKRT. Ueber ein für den Jugenduntcrricht K. maximilian's abgefass-

les lateinisches Gespraehbüchleïn.

wicxNHOLD. Ueber den ersten der beiden durch von kakajan jiingst

veröffentlichten SprÜche aus heidnischer Zeit.

U1EMER. Beitrage zur Uiteren deutschen Sprache und Literatur. XLX.

Anmerkungen und Verbesseruugen zu heinrigh's Gedicht vom gemei-

ncu Lcbcn und der Evrinerung an den Tod.

pFtzMAiEK. Auszug aus cincm Schreiben des Novara-Reisenden Uerrn

Dr. scHEiïZER, vorgclegt und mit Anmerkungen begleitet.

FiBNUAnER. Acten:-tückü zur Aufhellung der ungrischen Geschichte des

17. und 18. Jahrhundcrts.

ciiMEL- Beitrage zur Geschichte Königs ladislaos des Naehgebornen.

BERGMANN. Fficgc der Numismatik in üesteneich in XVIU, und XIX.
Jahrhundcrte. 3te Abtheilung. Das k, k. moderne Münz- und Medailien-

Cabinet von 1783 bis 1798, und das k.k. Münz- und Antiken-Cabinet

unter Dïrector neomann von 1798 bis 1816. Mit einem Anhangeüber

die Beamtcn an diesein k. k. Instituto uuter und nach skümann.



— CCLXXXVII —
Bcir XXIX :

AitNETH. Ueber dio von deiii k. k. Corvetten-Arzte Herm Dr. wawra
den k. k. Münz- und Antiken-Cabinete übergebenen Münzon sammt
deren Erklarung.

pFizMAiER. Ueber den Berg Iloei-ki.

SCHERZER. Bericht über einige wahrend des Aufscnihaltes S. M. Fre-
gatte „ Novara" im Hafen von Hongkong erzielte Resultate.

PFizMAiER. Ein Gedicht des chinesischen Gegcnkaisers.

GOEEEL. LTeber eine bisher ganz unbeachtet gelassene Wiener Juvenal-

Handschrifi aus den X. Jahrh. als einzige Vertreterinn dei- altesten

und unverdorbensten Recension Juvenal's.

BERGBiANN. Der zu Bregcnz gefundene römische Inschriftstein des uru-
SOS CAÉSAR-

FEiFALiK. Zwei bülimische Volksbücher zur Sage von reinfrit vou
Braunschweig.

i'FizMAiER. Der Landesherr von Schaug.

LANGE. Ueber die Bildung des laieinischen Infinitivus praeseiitis passivi.

WEINHOLD. Die heidnische TodtenbestaltuDg in Deulschland.

KvicALA. Beitrüge zur Kritik und Exegese der taurischen Iphigcnia des

EDRIPIDES.

Een Schreiben des Herrn Geueralcoiiüuls vox hahn, ddo. Salonik ani

16. December 185S.

ZAPPERT. Ueber ein althochdeutschen Schlummerlied.

i'EiFALiK. UntersuchuDgen über altböhmiscbe Vers- und Keimkimst.

Bd. XXX. 1:

BiCKEL. Das Vicariat der visconti.

U4.RB. Gescbicbte von weiteren fünf Kurden-Dynastien.

PFizMAiER. Wei-jen, Fürst von Jang.

Archiv für Kunde österreichiscber Geschichts-Queileu. Wicu

1858—1859. Bd. XX u. XXL 1. 8^

Inhoud, Bd. X5:
F. KENNER. Die antiken Thonlampen des k. k. Münz- und Antiken-

Cabinetes and der k. k. Ambraser-Sammluug.

Des Propstes gerhoh von reiohersberg Abhandlung : De Inuestïgatione

Anti-Christi. Codex Mscpt, im Stifte Reichersberg. Auszugsweise

mitgetbeilt von j. stülz.

Brief Abt berno's von RBicaENAuan Könïg heinricu III. Heransge-

geben van Dr. e. strehlke.

J. voiGT. Briefwechsel des hans dngnad Freiherrn von Sonneck mit

dem Herzog albrecht von Preussen.

A. WOLF. Drei diplomatische Relationen aus der Zeit Kaiser leopold's T.

H. j. BiDERBiAN. Die Wiener Stadl-Bank, ihre Entstehung, ïhre Ein-

theilung und Wirksamkeit, ihre Schieksale.
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Bd. XX. 1:

(!. zArpERT. Ueber Jas Bfiilewesen mitlclalterlicher uiid f}iati:i-cr Zeit.

Documenta Histormo Forojuliensis Saeculi XIII. ab anno lüOUuil I29;i.

Suraniatim regesta a 1'. jos. bianchi Utinensi.

Notizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde österrcicliischcr

GeschichtsqucUen. Wien 1858. Jahrg. VIII. 8".

Abhandlungen der mathemat.-phys. Classe der Kön. Sacli-

sischen Gesellschaft der Wissenschaften. Leipz. 18.09.

Bd. TV. 5 u. 6. Bd. V. 1. roy. 8'.

Inhoud, Bd. TV. 5:

G. E. FECHNER. Ueber eiii wiclitiges psychopliysisclics Ge^ctz und dessen

Beziehnng zur Schatzung der Sterngrüssen.

Heft 6:

w. HOFMEiSTEii. Neiie Beithlge ziir Kenntniss der Embryobildang der

Phanerogamen. I; Dikotyledonen mit nvsprünglich eiuzelligeni. iiiir

durch Zellentheilung u-afhsendem Endo^perm.

Bd. V. 1:

w. G. HANKEL. Elektrisclie Untersuchungcn. IV: Ueber das Verliallen

der WeingeistBamme in elektrischor Beziehung.

Berichte über die Verhandlungen der Kön. Sachsischen Ge-

sellscli. d. Wissenschaften zu Leipzig. Mathemat.-phys.

Classe. Leipz. 1858. Bd. X. 2 u. 3. 8'.

Inhoud

:

o. SCHLÖMILCH. Ueber Jlittclwcrlbc verschiedcoer Orduuugcn.

H. w. DROBiscii. Einfrtcberc Ableitung der frfiber mitgetheiltcn Sii'/.c

über die reellen Wurzeln der dreigliedrigen algebraischen Gleichungen.

TH. sCHEEKER. Ucber den Traversellit und seine Beglciter — Pyrgom,

Epidot, Granat — ein neuerBcitragzur Beaniwortung der plutonisohen

Frage.

Einige Bemerkungen über die chemiscbeConslitution der

Ampbibole und Augite, besonders im Beztig auf rammelsberg's neueste

Analysen hierbergeboriger Species.

M. w. DROBiscH. Ueber die mittleren Radien der Linien. Flachcn nnd

Körper.

rn. scHEEREK. Bemerkungen über die clicmiscbe Con^titution der Epi-

dote und Idiokrasc.

A. w. voi.KMANN. Uelicr (las Vermogen, G rösseiiverbiiltuisse zu scliatzen.

I
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.
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Overzigt der door de Koninklijke Aliademie van Wetenschappen ont-

vangen en aangekochte boekwerken blz. ccxli—cclxxxvui.



aEDHUKT BIJ W. J. KKÜnER.



VEESLAGEN EN MEDEDEELINGEN

KONINKLIJKE AKADEMIE

WETENSCHAPPEN.

Afdeeling N A^^U U K K UN D E.

\ir

®ienï»c JDwl. — ^mntft 0tuh.

-°-g>-z>^-* * -c 'C! <[ e

AMSTERDAM,
C. G. TAIÏ DER POST.

1860.





OVKIl

MERGEL IN NEDERLAND.

DOOR

W. C. H. ST ARI NO.

Zij, die geeue weleuschappclijke uasporiügen kuimeu goed-

keuren, zonder dat die reglstreeks en onmiddellijk eenig prak-

tisch voordeel aanbrengen, badden onder andere ook ver-

wacht, dat het geologisch onderzoek van den Nederlandscben

•bodem, geleid zoude hebben tot het vinden van Mergel-

beddiugen ten behoeve van den landbouw. Genoegzaam alle

onze bouw- en weilanden hebben behoefte aan kalk, en zeer

zeker zouden zij grooter oogsten leveren, wanneer men, in

voldoende hoeveelheid, met mergel of kalk zoude kunnen

mesten; maar die hoeveelheid is zoo groot, dat de kosten

van vervoer zeer zelden het aanvoeren op eenigen afstand

veroorloven. Thaep, heeft ergens reeds geleerd, dat wanneer

het Ned. mudde kalk, op den akker gevoerd, meer kostte

dan een gulden, het niet voordeelig kan zijn om dien te

gebruiken. Wil men met voordeel mergelen en kalken, dan

: is het derhalve in de eerste plaats noodzakelijk, dat er zich

beddingen in de nabijheid van de akkers bevinden. Even-

zeer als de zoo even genoemde betrachters van praktisch

voordeel, had ook ik gehoopt, dat het geologisch onderzoek

geleid zoude hebben tot het vinden van dergelijke beddiu-

igen; maar mijne hoop was *) vijftien jaren geleden reeds

*) Ekklaae, Vfi'end rem deii Landman, 1S4-1, blz. 219.

VERSL. EX MEUED. ATD. NATOÜRlt. DEEL X. 10
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Zücr gering, cu is daarna telkens xerijdc^lil geworden liij elke

nieuwe aankondiging van gevonden mergel. Voor den land-

bouw bruikbare en bereikbare mergelbeddingen, gelijk die

buiten onze grenzen veelvuldig voorkomen, bezitten wij niet

dan bij enkele uitzonderingen, en deze zullen, naar alle

waarscbijnlijkheid, ook nimmer gevonden worden ; maar daar-

om zijn evenwel vele onzer landbouwers niet geheel en al

verstoken van de mogelijkheid om met kalk te mesten; ge-

lijk zij dien dan ook, gedeeltelijk veel meer dan hun zelven

bekend is, bezigen. Dit gebruik kan zich zeer aanmerkelijk

uitbreiden, en met der tijd zal dit ook wel gesohiediu

;

maar onze Nederlandsche landbouwers staan, over het alge-

meen, op eenen te lagen trap van wetenschappelijke ont-

wikkeling, dan dat men eene andere, dan cene zeer lang-

zame uitbreiding zoude kunnen verwachten. Uiterst zelden

zijn zij, w'etenschappelijk, van het voordeelige eener zaak te

overtuigen ; dat voordeel moet jaren lang, in de beurs, ge-

voeld worden om ingang te vinden ; en het kan niet anders

of zulk eene wijze van overtuigen moet zeer langdurig en,

ik mag niet nalaten dit er bij te voegen, tevens zeer kost-

baar zijn.

Ik zal trachten om hier een overzigt te geven van alles

wat men thans weet, (en aanzien van den voorhanden mer-

gel eu kalk en van het mergelen e)i kalken in Nederland *).

Ue waarde van de voor onzen landbouw bereikbare mer-

gels staat in regtstreeksche verhouding met de hoeveelheid

koolzuren kalk, welke zij bevatten. Zwavelzure kalk of gips

en phosphorus bezitten zij of in het gelieel niet, of te wei-

nig, dan dat die in aanmerking zouden kunnen komen.

Het is mij nog niet gebleken, nf de vruchtbaarlicid van de

*) Van alle laurguls cu kalkcu, waarover hier };esi»rokcii zal wor-

den, zijn stalen voorhanden in de geologische verzameling, welke op

het l'aviljocn te Haarlem, door mij liijecngebragt is.
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Liiiiburgsche tliluviale kleigrüudeii, hut zoo genoemde loss,

en vau den lüssmergel, welken meu bij Sittard bezigt, voor-

namelijk is toe te schrijven aan den pliusphorus, dien zij

bevatten, gelijk delanoue beweert opzigtens het loss van

het Noordelijke Frankrijk *). In het loss, dat op den

St. Pietersberg bij Maastricht ligt, heeft de Hoogleeraar von

BAUMHAUEK geen' phosphorus gevonden f)- Koprolithen uit

de krijtvorraing, waarmede men in Engeland cu l'raukrijk

gedweept heeft, vindt men hier te lande niet anders dan

in zeer kleine hoeveelheid, als grind in het diluvium §).

* De hoeveelheid van den te gebruiken mergel en de prijs,

waarop die den landbonwer te slaan komt, hangt dus hier

geheel af van de hoeveellieid koolzuren kalk, terwijl de duur-

zaamheid van den invloed der bemesting me.t mergel, even-

eens evenredig is aan de gebeaigde hoeveelheid. Ter be-

oordeeling van een en ander is er door euvis eene tafel

berekend, die daarvan een duidelijk overzigt geeft en, op

weinig na, met de werkelijk te bezigen hoeveelheden zal

overeenstemmen **). De berekening is gegrond op de voor-

onderstelling, dat de bouwgrond drie ten honderd koolzuren

kalk racet bevatten, om het noodige voedsel voor de ge-

teelde planten te kunnen opleveren, en dat meu die boe-

veelheid moet trachten te bereiken door het bemesten met

kalk of mergel. De minst mogelijke dikte, welke de kag,

met die hoeveelheid koolzuren kalk, bezitten raag, is die

van 8 Ned. duimen, terwijl het geen voordeel kan zijn om

*) Staring, de Bodem van Nederland, 185S. II. blz. 10'J.

t) BlNKHOHST VAN DEN BINKIIOKST, Esqui'sse yéulor/t'ilue des couchc^

crélacées du Limbourg, 1859, blz. 6 cii 18*.

§) Bodem van Nederland, II. blz. 19.5.

**) GiRARDiN et DU BEEUIL, Cou7'S élémentaire d'Aijrt'culiure, 18.^0. I.

blz. 206.— Zie ook de gaspaein, Cours d'AgrkuUure,ï. blz. 639; Mou-

TON, o Ci/cloiyedia of AgricuUure, IS-M, II. blz. 332; emil wOLri-, dfr

Ackerliau, 1854, I. blz. 695; STi'iCKllAiniT, Limdhovw-Seheikunde, door

Dr. L. iiULDEK, 185J, blz. 296.

1(1»
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die (likker daii 20 duiin te maken. Pi vis heeft daarom

zijne tafel berekend voor eene dikte vun 3 tot 8 Parijsche

of 8 tot 30 Ned. duimen, terwijl de te gebruiken lioeveel-

lieden uitgedrukt zijn in teoriing-elleu of tien Ned. mud-

den elk, welke teerling-el veertien tot achtlieu honderd Ned.

ponden elk zullen wegen.

WANHEEE
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bij Okleiiziial ligt ee'ui; ijeddiiig inergellei aan di; opper-

vlakte van den grond, die onder den neocomischen zand-

steen van Losser schijnt weg te schieten, en waarschijnlijk

tot de, in het Bentheimsche en Munsterland veelvuldig voor

den dag komende wealdvorming behoort *) ; hoewel het ook

niet onmogelijk is, dat men hier met gaultmergel te doen

heeft, als wanneer de mergel van Losser op en niet onder

den zandsteen zoude liggen. De mergel ligt hier aan den

voet eeuer hoogte, over eene kleine uitgestrektheid tot de

oppervlakte van den grond reikende, en kan niet gedolven

worden, dan met een moeite en kosten vermeerderend uit-

pompen van het altijd loestroomende welwater. Deze mergel

is nog niet scheikundig ontleed, maar proefondervindelijk

is zijne deugdzaamheid als meststof voldoende' aangetoond.

Men behoeft eene te groote hoeveelheid om hem op groo-

ten afstand te kunnen vervoereu ; maar het is een sterk be-

wijs voor het achterlijke van den landbouw in deze streek,

dat men er, hier in de nabijheid, geen gebruik van maakt

en niet het goede voorbeeld navolgt van de naburige Mun-
sterlanders.

Een half uur beoosten Oldenzaal, bij de kerk van de

Lutte, ligt, op vier el diepte, mergel, die waarschijnlijk

tot dezelfde wealdvorming behoort f). Dit diepliggen schijnt

het opdolven tot meststof ondoenlijk te maken.

Nabij Winterswijk, in het Vossenveld bij de scholteplaats

het Willink en in den oever van de Kottensche beek, bij

den grindweg naar Odink, liggen leemlagen uit de weald-

vorming aan de oppervlakte van den grond, welke met

kalklagen afwisselen en zelve ook' kalkhoudende zijn §j.

Zonder twijfel is hieronder bruikbare mergel te vinden.

*) Bodall van Nederland, 1859, II. bb..

t) Aldaar, II. blz. 247.

§) Aldaar, II. blz, 248.



( 112 )

die oveivoistfinl mei dcji nicri^cl uil (k:/,clf(le vonniiii^,

welke bij Liiiitcn, niet ver van Vrcilen, zeer algemeen tot

mergelen gebezigd wordt. De diepen ligging, onder de wel,

van deze lagen maakt het opdclven «el eenigzins bezwaar-

lijk, doch nog altijd voordeolig. In Engeland, waar deze.weald-

vorming op gelijke wijze voorkomt als n.ibij onze oostelijke

grenzen, bevat de leem te weinig kalk om tot mergel voor

den landbouw Ie kunnen dienen. De kalklagcn daarentegen,

het forest raarblc, wordt, gebrand, te dien einde gebezigd *).

De tnroniselie witte kalk van Graes bij Ahaus, van Stadt-

lohn, Odink en Wesckc t) levert, gebrand, ecne nitmuii-

l'-iiile meststof op. Langs voortreffelijke grindwegen, zijn de

groeven en kalkovens te bereiken, en tot een drietal uren

v;in onze grenzen aangevoerd, komt deze niet hooger dan

éinen gulden hel mudde te staan, zoodat hij daar met voor-

dcel aan te wenden is. Werkelijk geschiedt zulks dan ook,

maar echter geenszins zoo algemeen als wenschelijk ware.

De kalk bestaat genoegzaam geheel uit koolzuren kalk, zoo-

dat men met het gebruik der minste hoeveelheden, volgens

de tafel van Püvis, kan volstaan.

Het tufkrijt van den St. Pietersbei'g bij Maastricht be-

zigt men veelvuldig ter bemesting, langs de Maasoevers tot

omstreeks Venlo, en, van daar over de grenzen vervoerd,

om Gelder en Goch en in de Koloniën Pfalzdorf en Loui-

sendorf, waar het akkerbouwstelscl dit kalken tot grondslag

heeft. Het gemakkelijke delven van dezen kalk, die 98.90

tot 99.7 deelen ten honderd koolzuren kalk bevat §), en

het onkostbare vervoer te walcr, maakt het gebruik daar-

van voorzeker ook nog voordeelig meer bencdenwaarts langs

*) Morton, Ci/clopctedic, II, blz. 372 on 3S.1.

t) Bodem van Nederland, II, bl/.. 233.

§) Ontledingen van deze kalken, door deti Ilooglceraar voj» dach-
HATJEn in 1847 vcrrigt. zijn opgenomen in de /''sqiiisse (jéoloijiquc v.tu

den Hoer niNitHORST, blz. 18*1.



( 143
)

dl'. Maas, en langs Je Zuid-Willemsvaart ojj de kalkarme

zandgronden van Noord-Brabant. Het zijn de verweerde,

losse bovenlagen van het tufkrijt, welke ougebrand gebe-

zigd worden. Of men den harden steenkalk van het Lim-

burgsche krijt, gebrand, ter bemesting bezigt, is mij onbe-

kend.

De gewone zoogenoemde Maaskalk, hier te lande alge-

meen als metselspecie in gebruik, is bergkalk uit de steeu-

koolvorming, waarvan de meest noordelijk voor den dag

komende lagen, te Visé gevonden worden. Als meststof

komt die hier te lande veel te duur te staan; maar in de

omstreken van Tiel is hij, met het beste gevolg, door den

Nestor van onzen landbouw, den Hoer van buakell van

DEN ENG, gebezigd, tot het dooden van de slek op de tarwe-

en koolzaadvelden, en kan daarvoor niet genoeg worden

aanbevolen.

De tertiaire gronden van Nederland, zoowel die van

Twenthe en het Zutphensche als de Limburgsche, bevatten

geenen of zeer weinig kalk, zoodat zij te dien opzigte

voor den landbouw niet in aanmerking kunnen komen.

Mergelklompen liggen er zeker in verspreid *), maar in

zulk eene geringe hoeveelheid, dat het zelfs geene rekening

kan geven om die tot het branden van cement op te zoe-

ken, waartoe zij waarschijnlijk te gebruiken zouden zijn.

In de scheikundige werkplaatsen van het Athenaeum te

Deventer, is eene ontleding van zulk eenen mergelkoek,

uit den leem van Ootmarssum, volbragt door den heer

.1. HASSELO, waaruit blijkt, dat die bestaat uit

:

Water ^.171.

Bewerktuigde stoffen 1.321.

*) Bofifim van Nederland, II, biz. 193 en 206.
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[li zuieii oplosbaar

Koolzure kalk 71.73

Koolzure magnesia 0.38 '

(Jhlorkalium c-.ii chloraatriuni .... 0.:588

IJzeroxyde met sporen van mauga auox^de

en aluinaarde G.iJUfi

Kiezelzuur (gelei) 3.iM<

[n zuren onoplosbaar 14.187

iSJiet geheel onmogelijk is hel, dat er zeer nabij de liel-

gische grenzen, in Zeeuwseh -"Vlaanderen, schelpzand voor-

iianden is, dat tot mergelen gebezigd kan worden. De crag-

vorming, waarin zeer schelprijke lagen voorkomen, ligt daar

aan de oppervlakte vau den grond *); bij Antwerpen is

deze grond zoozeer met sehelpen vei'vuld, dat men het

wandelpad op de contrescarp bij het station vau den spoor-

weg, voor een Hollandsch schelpenpad aanziet. In Nor-

folk levert deze zelfde cragvorming zeer rijke en sedert lan-

gen tijd voor den landbouw gebezigde mergellagen op, op

gelijke wijze als de tertiaire grouden, de zoogenoemde Fa-

luus, van de Loire.

De Nederlandsche diluviale grouden bevatten op verschil-

lende wijzen mergel: vooreerst, als dikke, soms nog niet

doorboorde leembauken, in het Scandinavisch en gemengd

diluvium. De Pruisische majoor von benningsen ïördee,

die zich zoo verdienstelijk heeft gemaakt door het aanwij-

zen van diluviale mergelbanken in Brandenburg, waarnaar

men, sedert eene eeuw, doch steeds te vergeefs, gezocht bad,

heeft het eerst de meening geuit, dat diezelfde lagen, ook

hier te lande, te vinden zouden zijn f). Deze laag schijnt

*; Bodem van Nederlaml, II, blz. 202.

t) Br. L. MULUER, Boeren- Cnudmijn, IS.')'), blz, 378.
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overeen te stt;iimieu met de Till vaii Schotland en Enge-

land *) die, onder andere, in Norfolk en Suftblk, zeer

algemeen tot mergelen, het zoogeuoemde daijing, gebezigd

wordt t)- Hier te lande in het Scandinavisch dilnvium

is zij in den Hondsrug bij Ilelpman, in de helling dc-r

gracht van de vestingwerken te Groningen, ter dikte van

drie el waargenomen, maar strekt zich hoogst waarschijn-

lijk veel verder in de diepte uil. De Hoogleeraar van

KERKHOF!' heeft die ontleed en gemiddeld 8.9 ten honderd

koolzuren kalk gevonden, terwijl zij zich hier, als een' zeer

zandigen mergel voordoet §). Wanneer men dus geen ge-

makkelijker op te delven en meer kalk bevattende laag

aantreft, daii is hiervan geen gebruik als meststof te ver-

wachten.

De zwarte leem, de zoogenoenide potteklei, welke onder

een getleelte der stad Groningen ligt, is mede kalkhoudeiid

;

en eveneens als sommige lagen van den leem, die in de

Gaast en te Kloosterhalt bij AVinschoteu, tot het maken

vau baksteenen gebezigd wordt. De ontleding van de

potklei uit de groeven van den Heer viÜTOU op den Mo-

lenhorn bij Winschoten, door Dr. vax bemmelen onder-

zocht in de scheikundige werkplaats van de Groningsche

Hoogeschool, leverde op :

Koolzuren kalk . . . . 9.96.

Koolzure magnesia . . . 1.34.

Klei. . .

^
55.94.

Zand 17.48.

Deze gronden uit het diluvium van Groningen zijn dus

beter kalkhoudendc te noemen, dan mergels. Het ge-

*) Bndem run Nederland, II, biz. 151.

t) MOKTOS, Ci/clopedia. II, bIz. 375.

§) Bueren-Goudmijiij 1855, blz. 378.
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riiig;(^ i^i-lialU; van kuoizurcu kalk zal 't liuogst zelden voor-

(leelig (loon zijn iini ze lol liet niergelcii van bouwland te

bezigen.

üe nasporingen van den hoogleeraar hautino oj) Urk

hebbon aangetoond, dat de diluviale klei aldaar eene laag

vormt van omstreeks tien cl dikte, en gedeeltelijk van 4i.b'4

tot zelfs 19.71 ten honderd koolzuren kalk bevat *) en

dus, ware er akkerbouw op dat eiland te drijven, zeker

aanmerkelijk tot de vruchtbaarheid zoude kunnen bijdra-

gen. Op gelijke wijze schijnt ook de mergel voor te ko-

men, welke, voor geruimen tijd reeds, door den lieer Kan-

tonregter schuurman onder Steenwijkervvold gevonden, en

Ier bemesting met den besten uitslag aangewend is f). De

mergel ligt Uier op ruim drie el diepte, onder eene leem-

bank met kalkbrokjes, en aan die diepe ligging schijnt toe-

geschreven te moeten worden, dat men het, ook bij de Ko-

loniën van Weldadigheid, niet voordeelig heeft geacht om

dien verder te Ijezigen.

Ook in het gemengde diluvium van de Vcluwe vindt

men beddingen met kalkhoudendeu leem : gelijk de blaauwe

leennnergel, uit de leemkuilen van den Galgenberg bij Arn-

hem, waaruit aardewerk vervaardigd wordt; de leem tussehen

Staverden en Uddeler, waaruit steenen gebakken worden

;

die van de lecmgroeve nabij den ïol in het Soerensche

bosch, waarschijnlijk dezelfde, welke, volgens den Hooglee-

raar L. jiiXDER, 13.70 ten honderd koolzuren kalk zoude

bevatten §); die van den leemkuil te Hoog Buerlo; die van

de leemkuilen van den Hamberg bij Gardcren, waaruit de

leem "edolven werd voor de fabriek van aardewerk van den

^) Verlumddincjcn (ter Commissie voor de Geoloyische Kanrt van Seder-

land, II. 1S5-1, biz. 161.

t) Boeren-Goudmijn 1850, blz. 50 en Bodem ran Nederland II. G3.

§) Bocren-(ioudimJH 1850, blz. 2.3.
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Heer MAAS, aan de Doornweg bij Amersfoort; die v:iii liet

Solsegat of de Heidenskuii in het Spriclder boscli, klaar-

blijkelijk de verweerde, daar aanwezige, raadselachtige kalk-

sleenbanken *); die van het Wolfsbosch bij Petten, waar-

mede in de nabijheid gemergeld is op de ontginningen van

dcu lieer Mr. schober. De leem bevat hier 13.75 tot 28.76

dcelen koolzuren kalk, en vormt verschillende lagen als

:

eene op ] 2 palm diepte van C palm dikte, eenc tweede

op 2 el van 7 palm, eene derde op 37 palm van vijf palm

en eene vierde op 35 palm diepte van vijf palm dikte. De

Heer schobee heeft veel van dezen mergel gebezigd in ver-

houding van honderd teeiling-el per bunder.

De herkomst vau den kalk in deze gronden is niet moeije-

lijk aan te wijzen, vooreerst: terwijl de vuursteenen, die zij

in groote hoeveelheid bevatten, afkomstig zijn uit het krijt

van Denemarken en de kusten der Oostzee, of uit een krijt-

gebergte, waarvan men de overblijfsels aan de Elbe-oevers,

omstreeks Hamburg, aantreft. Verweerd krijt en uitgespoeld

krijt vertoont zich gewoonlijk als min of meer kalkhoudend

leein, gelijk nog onlangs, ten opzigte van het Limburgsche

krijt, aangetoond is door den Heer ubaghs, te Valken-

burg t). Ten andere is de kalk, zeker voor een groot

gedeelte, afkomstig uit de oppersilurische kalken van

Güttland §), van welke in de onmiddellijke nabijheid der

mergelhoudende laag van Helpraan bij Groningen, zulk eene

verbazende menigte kalkbrokken met versteeniugen gevonden

worden. De Breslausche Hoogleeraar f. roemee heeft ge-

noegzaam zeker aangetoond, dat het eiland Gottland de

mocdergesteenten van de Groningsche kalkbrokken bevat.

) Codem van Nederland, II. 9, l)lz. 92.

f) F. c. üBAGUs, JJeobaditungen üher die Zcraetzuii'j der Kieide IJii

hunjs, IS59.

§) Bodem van Ncderlnnd^ II. blz. 99.
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(ïVi'ii iils Ochiiul d'ir van di: kiilkoii, M'rlkc in Siliv.ie voor-

koinni ; waaruit dus hul, lidogsl; merkwaardige feit voortvloeit,

dat do (liluviaal stroomen, welke het mét dit rotsgruis be-

laden drijfijs vervoerden, zich ten zuiden van Oeland heb-

ben gekruist *). Ten derden is het niet onmogelijk, dal er

in het gemengd diluvium mergel voorkomt, uit vergruisde

lagen van de gaultvorming; want in het leem, waarschijn-

lijk uitgespoelden mergel, vindt men zeer dikwijls verweerde

in ijzeroxyde veranderde sphaerosiderieten, die overeenkomen

met de sphaerosiderieten uit den gault vAn Ochtriij) en

elders nabij onze grenzen. De leem van den Galgenberg bij

Arnhem en die van den Locheraerberg, onder andere, be-

vatten dit erts in aanzienlijke hoeveelheid.

Van kalkhüudend zand vindt men banken in de verschil-

lende afdeelingen van het Nederlandsch diluvium, behalve,

tot dusverre althans, in het Maas-diluvium.

In de gracht van Steenwijk is in 1852 door den Heer

Kantonregter schuurman eene laag, bijna steenhard zand

opgemerkt, dat een \\einig, niet meer dan 1.9 ten hon-

derd, koolzuren kalk, en 1.82 ten honderd klei bevat f).

De laag is hier 6ên tot anderhalf el dik, en ligt onder eene

dunne leemlaag omstreeks een el onder de voormalige opper-

vlakte van den grond, welke hier echter, door het opwer-

pen van den wal, vier el opgehoogd is. De zandlaag schijnt

onder den wal, stadwaarts, door te loopen en daar dikker

te worden. Als mergel ter bemesting komt die natuurlijk

niet in aanmerking.

Onder Tongeren bij Epe op de Velnwe is door Dr. uau-

fl'ENiioFF eeno meer dan vier el dikke bedding van zand-

*) F. ROEMER in LEONHARD u. lïUONN, ./ahr/iiicli. fur Mimralogk elc.

1857, blz, 336 en 185S, blz. 257.

t) Euilem ran yederfaml. II. blz. 03.
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mergel gevoiideu eu als meststof gebezigd, waarvan de zaïneii-

stelliiig door hem is opgegeven *).

Water 8.50.

Koolzuren kalk . . . . . . 20.30.

Koolzure rasignesia 2.79.

Phosphorzuur ijzeroxyde. . . . 1.86.

Clilore ea zwavelzuur .... sporen.

IJzeroxydule en ijzeroxvde . . . .3.48.

Mangaan oxydule 0.10.

Aluinaarde 1.33.

Potascli 0.10.

Soda 0.24.

Oplosbaar kiezelzuur 0.66.

In zoutzuur onoplosbaar kiezelzuur. 61.56.

De proef is genomen met 107 teerling-el, of 187,500

Ned. pond, mergel per bunder, en heeft zeer bevredigende

uitkomsten opgeleverd.

Eeneu dergelijken zandmergel vindt men te Beek bij

Nijmegen, digt bij het logement, waar hij iu de steile

helling van den diluviaal-heuvel voor den dag komt. De

zandmergel beslaat uit matte en doorschijnende kwartskor-

rels en kalkkorrels, gemengd met zwarte (phtaniet ?) korrels

en eenige glimmerblaadjes. De ontleding door Dr. van bem-

iiELEN in de scheikundige werkplaats van de Groningsche

Hoogeschool heeft aangetoond, dat hij bevat

:

Koolzuren kalk 12.98.

Koolzure magnesia 1.52.

Klei 2.48.

Zand 84.

Proeven zijn hiermede nog niet genomen ; maar niet on-

waarschijidijk is 't, dat hij met voordeel te gebruiken zal

') Bocren-üoudmijn, 1856, blz. 193.
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ziju tci' beinestig vau de zwaiT kluigroiuleii, diu liiei iii dr,

nabijheid, in de Ooi, ligcp^n.

Nabij Xanten aan den Rijn, vlak bij de plaats, waar

het Caslra Vetcra der Romeinen moet gestaan hebben, vindt

men, hoog in den diluviaal-heuvel, eenen zaïidmergel, die

in groote hoeveelheid gedolven wordt ter bemesting van

klaver- en lucerne-velden *). Een ander voorbeeld vau hef

voorkomen vau mergel in het diluviuui tusschen Rijn en

Maas is mij niet bekend.

In Noord-Crabant heb ik te vergeefs naar mergel ge-

zocht in de menigvuldige leembeddingen, welke liet dilu-

vium aldaar bevat.

Behalve als leem- en zanduiergel in beddingen, viudl

men in het Scandinavische en gemengde diluvium vau Ne-

derland ook kalk en mergelbrokjes in leembeddingen ver-

spreid. Het zijn kalkbrokjes van erwten- tot hazeluoten-

. grootte, veelal druifvormig afgerond, soms tot handgrootte

stukken te zamen geklonterd, soms daarentegen vergruisd

en het leem tot mergel makende.

Zulke platte kalkklompeu vindt men, onder andere, ook

in de zoogenoemde potklei vau AVinschoten. Hier schijnt

het opper-silurische kalk te zijn, die overeenkomt met den

kalksteen met versteeniugen van den Hondsrug bij Gro-

ningen. Kleinere brokjes, niet grooter dan hazcluoteu, ko-

men dikwijls voor in de diluviale ' leembeddingen, welke

men tot het maken van baksteenen bezigt, en zijn dan

zeer gevreesd, doordien zij bij het bakken vaneen bersten

eu de steenen bederven. In het Zutphensche zijn zij, bij

de steenbakkers, bekend onder den naam van memtekens.

In een leemgroeve te Noord-Barger bij Emmen in Dren-

the, worden deze kalkbrokjes in zoo groote boeveelheid ge-

•) Eoilem van Ninhiluivl, II. biz. 06.
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voiideiij dat het bakken vau steetieu geheel moest o])ge-

geveu worden. Wijders koiueu zij voor in de leemgroe\en :

vau den Lochemerberg, van den Needschenberg, van den

Galgenberg bij Arnhem, en in groote hoeveeldheid, in die

van Gardereu en het Wolfsbosch bij Putten, waar zij waar-

schijnlijk, vergruisd, den leem kalkhoudcnd maken.

Het diluviale loss van Limburg is, voor zoover mij be-

kend is, alleen in de nabijheid vau Sittard zoo kalkhou-

dend, dat het als mergel ter bemesting gebezigd kan wor-

den *). De Heeren van memsdijk en laurent hebben bij

hun grondig onderzoek van de Limburgsche gronden in

1852, dit mergelhoudende loss als eeue leembank met witte,

kalkhoudende aderen, op een paar el diepte in het gewone

loss aangetroften, in de buurschappcn Jabeek, Bingelrade,

Merkelbeek en Hout en Douve. Dat wij Nederlanders er

echter weinig partij van trekken, blijkt uit de volgende

ontboezeming van een Sittardsch ingezetene f) : // Sittard ia

//rijk aan mergel: uit de gemeente Jabeek worden jaarlijks

// duizend meters (tegen 35 tot 40 meters per bunder) door

// Pruissen weggehaald. Die schijnen er beter de waarde van

//te kennen; want zij moeten hem betalen tegen/ 0,12

// per paard, zoo dat hun de kar met twee paarden totƒ 1,80

„te staan komt; en dan wordt hij zelfs uren ver vervoerd.

// Wij Sittarders hebbeu er bijna geene vrachten aan te

//doen; wij behoeven hem niet to betalen, doch wij zijn te

1/ lui om hem over de akkers te brengen."

Het loss op den St. Pietersberg houdt, volgens de waar-

neming van den Hoogleeraar VON baumhauee in 184.7,

12.49 ten honderd koolzuren kalk §). De juiste plaats van

*) Bodem van Nederland, II. blz. Iü8.

+) Mededeelinijen der Limburgsche Maatscfiap/iiJ van Landbouw, April 185Ö,

§) BiNKnORST, Esqtiisse tjéfdogique, blz. 6 en 134.
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voorkomen van hel. ontlixlu sUial wordt cclilur niet opge-

geven, en men weet dus niet, ol' de geheele laac; loss kalk-

liondend is, dan welligt alleen de onderlaag, die met ver-

gruisd krijt vermengd kan zijn.

Wordt er alzoo niet anders, dan bij wijze van jiroei-

nemingcii, gebruikt gemaakt van den weinigen mergel, die

hier en daar onze diluvialo gronden bevatten, anders is het

gesteld met dien uit het Nederlandsch alluvium. In 18311

is wYPKO FuiEDEiKS GKÜBEN to Noordbroeksterhamrik in

Groningen begonnen met het zoogenoemde kleidelveii, het

opdelven op anderhalf tot een paar el diepte van eene bruik-

bare kleisoort en het gebruik daarvan als meststof*]. Waarin

de eigenlijke vruchtbaar makende kracht van deze klei be-

stond, is uiet duidelijk gebleken, totdat onlangs de zaak

iiaauwkeurig onderzocht is door Dr. van bemmelen, en

daaruit duidelijk bleek, dat hier uiets anders geschiedt dan

mergelen. De bouwstoffen tot een uitgebreid verslag over

dit, voor onze zeekleilanden, zoo belangrijk ondervverjj zijn

door dien heer bijeen gebragt, en zullen weldra worden

uitgegeven. In 1851, is van de klei eene ontleding ge-

geven door de Hceren fockens en lofvees f), volgens welke

zij bevat

:

Koolzuren kalk l-l.

Zwavelzuren Kalk en Chloorzuren Kalk . duidelijke sporen.

IJzeroxydc 4.:

Potasch en Soda sporen.

Klei 85.

In 185-1 heb ik opgemerkt, dat deze klei de schelpen

bevatte van Trigonella phma, Gardinm edulc en Teltina

*) Tijdschrift la- bcvorderini/ van Niji-erheiJ, XV. bl/. 54 cii BoJci

•mn Nederland, I. biz. 16 en 248.

t) Tijdschrijt i-iior Nijecrheid, XV. bly,. 50.
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solidula, en ik verneem thans, dat er ook Mya arenaria

in voorkomt. De beide eerstgenoemde schelpdieren zijn over-

vloedig op den voormaligen zeebodem van het Haarlemmer-

meer aanwezig, de beide andere vindt men daar niet, maar

leven thans in de Zuiderzee en op de Wadden. Aan het

gruis van deze en andere schelpen heeft deze mergel zeker

zijn kalkgehalte te danken. Het kleidelven geschiedt tegen-

woordig zeer algemeen in Groningen en begint ook in

l'riesland navolging te vinden. Zeer zeker is zulks nog veel

meer toe te passen, want de klei onzer zeebezinkingen ligt

algemeen op eene laag met zeeschelpen *). In het Haar-

lemmermeer geschiedt zulks reeds, gelijk door de Heercn

Dr. VAK BEJIMELEN en BOEKE in het broede uiteengezet is tl.

De ontleding van dezen mergel hebben wij nader fe wach-

ten; voorloopig is opgegeven dat hij bevat:

Koolzuren kalk 16.41.

Koolzure magnesia 0.63.

Gips 4.38.

Hij wordt in een laagje van 3 tot 5 duim dikte over

het land gebragt, en alzoo 200 tot 500 teerling-el per

bunder. De klei onzer zeebezinkingen is echter algemeen

kalkhoudend eu ontleent daaraan zeker een groot gedeelte

van hare vruchtbaarheid. Klei van schorren in Zeeland be-

vat, volgens den Frauschen Ingenieur mahchal §)

:

Water en bewerktuigde stoffen . . 9.

Koolzuren kalk 12.

Koolzure magnesia 2.

Kleiaarde 4.

Oplosbaar kiezelzuur 14.

Zand en klei .54.

•) Bodem van NeJerland, I. blz. 254 en 297.

t) Boeren-Goudmijn, 1859, blz. 305.

§) üiltreksels. Kon. Imtil. v. Ingenieurs, 1854—S5, b]z. 28.

TERSL. ES MEDED. AFD. SATTUHE. DEEL X-
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Mei zand, waarop de snhorren rusten, bestond tlaan-n-

tegeu uit:

Water 0.7.

Koolzuren kalk 3.3.

I.Izeroxyde sporen.

Zand 95.7.

Ook de bezinkiugen onzer groote rivieren leveren bruik-

baren mergel op, en het is weder dezelfde straks genoemde,

hoogst verdienstelijke landbouwer, de Heer van brakell

VAN DEN ENG, Welke dien het eerst gevonden en sedert lang

reeds gebezigd heeft ter verbetering zijner gronden. Navol-

ging heeft dat echter nog niet gevonden dan alleen, voor

zoo ver mij althans bekend is, door den predikant iiei.dejng

in den tuin van de weldadige inrigting Tabitha Kumi, bij

Hemmen in Neder-Betuwe, waar zandmergel, bij het ver-

diepen der Linge opgegraven, gebezigd is. Dit niet navol-

gen van dit goede voorbeeld bewijst niets tegen het deugd-

zame der zaak. De Heer van beakjjll heeft, in ontelbaar

vele zaken, een goed voorbeeld gegeven, dat men, tot groot

nadeel van den landbouw, in de omstreken van zijn ver-

blijf nog niet heeft nagevolgd.

Even als de kalk en raergellagen uit de voorwereldlijke

wereldvorming, ontkenen deze hedendaagsche mergels hunnen

kalk aan de vergruisde schelpen van Unio's, Limneussen

en andere zoetwater-weekdieren. Zij bevinden zich in de

omstreken van Lienden en Zoelen, in Neder-Betuwe, op

eene diepte van anderhalf tot derdehalf el onder de opper-

vlakte. De ontleding in de scheikundige werkplaats van de

Groningsche Hoogeschool heeft aangetoond, dat de mergel,

op 1.5 el diepte achter den boomgaard \'an den Eng bij

Lienden opgedolven, bevatte

:

Koolzuren kalk 17.53.

Koolzure magnesia 2.07.
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Klei 64.16.

Zand 17.78.

Een andere mergel aan de Hoogmeijensclie stiaat bij den

Eng, op !J el diepte, bevat

:

Koolzuren kalk 9.59.

Koolzure magnesia 0.21.

Klei 20.17.

Zand 69.59.

Mergel op 1.5 el diepte Yan het Eijerland bij Ommeren

:

Koolzuren kalk 23.01.

Koolzure magnesia

Klei

Zand ....

2.85.

25.12.

49.62.

I

Kalkhoudend zand op 2 3 el diepte, uit het Koornbroek

bij Zoelen

:

Koolzuren kalk en magnesia. . . 5.50.

Klei 8.50.

Zand 85.79.

Kalkhoudend zand op 3 el diepte, aan de Linge, aaii:

de grens van Meerten en Aalst.

Koolzuren kalk en magnesia. . . 9.70'.

Klei 4.83.

Zand 85.43.

Mergel in liet Ommerensche veld op zeven el diepte op-

geboord :

Koolzuren kalk 2^.75.

Koolzure magnesia 2.75.

Klei 46.63.

Zand 24.94.
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lu de iuinsiibbiiigeii van beken eu kleine riviertjes vindt

men ook eeuigen mergel, afkomstig hoofdzakelijk van ver-

gruisde schalen van Limneus- en Planorbis-soorten, maar

tot dus verre steeds in zulk ceue geringe hoeveelheid, dat

er aan geen gebruik tot bemesten te denken valt. In En-

geland, Schotland en Ierland, vindt men dergelijken mergel

veelvuldig op den bodeni van moerasvenen, en bezigt dien

onder deu naam van Shell-marl als meststof. Hier te lande

is die nog niet aangetroffen, of 't moet zijn dat de schelp-

rijke modder in de HoUandsche lage venen, die als bag-

ger, ter bemesting dient, daarmede gelijk gesteld moet

worden.

De Heer jacobson heeft in de scheikundige werkplaats

van het Deventersch Athenaeuni zulken mergel ontleed, af-

komstig uit eene lage streek achter Bevervorde bij Weerselo

in Overijssel *]. Deze bestaat uit

:

Water 0.717.

Bewerktuigde stoffen 2.5.3.3.

In zuren oplosbaar:

Koolzuren kalk 31.704.

Koolzure magnesia 0.252.

Geen zwavelzuur noch phosphorzuur

:

Chlorkalium en keukenzout 0.451.

Kleiaarde 1.852.

IJzeroxyde met sporen van mangaanoxjde 2.797.

Kiezelzuur (gelei) 5.821.

In zuren onoplosbaar 53.852.

In eenen dergelijken mergel van Diepenveen bij Deven-

ter, vond de heer jacobson: t)

•) I3odcm van Scckrlmd, I. biz. 42n.

Bcieicii-Goudmijn, 1852, hlz. 23.
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spijk on eklers, alsmede langs de Wadden. Het eenige wat

te onderzoeken valt is, of de aanwezige hoeveelheid, en de

bereikbaaïheid daarvan het mogelijk maakt, om deze stof

tegen eenen prijs te verkrijgen, welke haar gebruik voor-

deelig doet zijn.

Dergelijk onderzoek verdient ook nog te geschieden ten

aanzien van het gebruik, als bemestingsmiddel, van de zee-

schelpen, die hier tot het branden van kalk en het be-

schelpen van wegen in groote hoeveelheid op onze stranden

en banken verzameld worden. De schelpen vereischen te

langen tijd om te vergaan, dan dat ze ongebrand te ge-

bruiken zijn. Het verbrijzelen, gelijk in Normandije schijnt

t« geschieden *), zal zelden rekening geven. Gebrand is het

natuurlijk raadzaam om ze ongelescht te bezigen. Yolgens

eene mededeeling van den Hoogleeraar van hall, geschiedt

dit somtijds in Groningen, doordien de boeren zelven de

schelpen, laagsgewijs, met koolzaadstroo, op hoopen zetten en

branden. De schelpen worden op de Wadden, op de Bosch

-

plaat en het Simonszand onder andere, en langs het Noord-

zee-strand, bij ebbe gevischt. Hier en daar vindt men op-

tienhoopingen, die, hoe vaak ook weggevoerd, zich aanhou-

dend vernieuwen, zoo als aan Dijkshoek in het Bilt in

Friesland, en voor den Krabbepolder aan het eiland Rozen-

bursc in Zuid-Holland.

*) GiRARniN et nu breuii,, I. bh. 228.



GEWONE VERGADERIiNG

DER AFDEELiNG

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEN 26'»"' NOVEMBER 1859.

Teyemooordig de Heeren: g. simons, r. van rees,

W. VROLIK, M. C. VERLOREN, D. BIERENS DE HAAN,

AV. C. H. STARING, J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK,

P. ELIAS, F. W. CONRAD, C. J. MATTHES, J. VAN GEÜNS,

C. A. VAN KERKWIJK, F. J. STAMKART, E. C. DONDERS,

J. G. S. VAN BREDA, A. H. VAN DER BOON MESCH,

D. J. STORM BÜYSING, G. E. VOORHELM SCHNEEV006T,

A. W. M. VAN HASSELT, E. H. VON BAUMHAUER,

J. W. L. VAN OORDT.

Het Proces-Verbaal der gewone vergadering van

den 29'*'^" October j. 1. wordt gelezen, goedgekeurd

en vastgesteld.

Wordt gelezen een brief van Mevrouw de Weduwe
G. VROLIK geb. VAN swiNDEN, liet treurig bei'igt be-

vattende van het overlijden van wijlen haren echtge-

noot, in leven rustend lid der Natuurkundige Af-

deeling van de Koninlclijke Akademie van Weten-

schappen te Arasterdam. — De Voorzitter zegt,
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Meviomv de Wechiwc vrolik reeds van de deelne-

ming der Akadcmic in dit treurig verlies scliriftclijk

verzekerd te liel)ben. — Hij wijst op de groote ver-

diensten des overledenen, zoo wel wat de tegenwoor-

dige Akademio als wat haar' voorganger, het Ko-

ninklijk Nederlandscli Instituut, betreft, en eindigt

met de uitdrukking van den wensch, dat 's mans

verdiensten in het algemeen door eenig lid der Aka-

demie eenmaal in een helder daglicht mogen worden

gesteld.

De Secretaris dankt den Voorzitter voor deze woor-

den en drukt gelijken wensch uit met de vei-klaring

tevens, dat deze taak boven zijne krachten gaat; hij

zegt daarbij de leden der Akademie dank, voor de

deelneming hem betoond in het zoo diep gevoeld

door hem geleden verlies.

Worden gelezen brieven van de H.H. r. b. van

DEN BOSCH (Goes 24 Nov. 1859), büys ballot

(Utrecht 22 Nov, 1S59) en harting (Utrecht 25 Nov.

1859), waarin zij zich verontschuldigen over het niet

bijwonen dezer vergadering. Aangenomen voor berigt.

Worden gelezen brieven ten geleide van boekge-

schenken van de volgenden Heeren : 1°. den Minister

van Binnenlandsche Zaken ('s Gravenhage 3 Novem-

ber 1859, N». 163; 12 November 1859, N». 159;

25 November 1859 N». 167); 2". Curatoren der

Hoogeschool te Leyden (Leyden 31 October 1859);

3°. MAiER, Secretaris der NaturtOTschende Gesellschaft

fe Freiburg, (Freiburg 20 October 1859); 4". forch-

HAMMER, Secretaris van het Kongelige Danske Vi-
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denskabernes Selskab te Koppenliagen (Koppenhagen

1«'™ Julij 1859).

Wordt besloten tot schriftelijke dankzegging en

tot plaatsing der boekgeschenken in de boekerij.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken van den Heer flauti, Se-

cretaris van de reale Academia delle Scienze te Na-

pels (Napels 10 Nov. 1859) en van den Heer forch-

HAMMER, Secretaris van het Kongelige danske Viden-

skabernes Selskab (Koppenhagen 1 Julij 1859). Aan-

genomen voor berigt.

Wordt gelezen een brief van den e. eeusens, Bi-

bliothecaris der Université Catholique de Louvain

(Louvain 7 November 1859), een voorstel totruiUng

van boekwerken bevattende. Wordt besloten dit voor-

stel aan te nemen en de Secretaris tot de uitvoering

gemagtigd.

De Secretaris berigt van de H.H. c. en p. van

DER STERR tabellen ontvangen te hebben van waar-

genomen waterhoogten (Helder 22 N^ovember en Am-
sterdam 5 November 1859), welke hij der Commissie

over de daling van den bodem in Nederland ter hand

heeft gesteld.

De Secretaris berigt, dat de door den Heer buys

BALLOT voor de Verslar/en en Mededeelingeii aange-

boden verhandeling door de Commissie van Redactie

is aangenomen en dat zij reeds ter perse is gebragt.

De Heer vrolik leest in eigen' naam en in dien



\all de II. li. VAN ÜÜRDT, STOÜM UUYSIN*;, liAIl-

TiN(i cii VON nAU:MiiAüER 0611 verslag voor over de

levens- en voedingswijze van den Paahvorm, nnar aan-

leiding der aanteekeningen van de waarneniingeii van

den Heer kater. Hij liclit dit verslag toe door af-

beeldingen en voorwerpen, en leidt daarnit do vol-

gende gevolgtrekkingen af.

l''. Dat de larvcu van Paalworraeii, vooral in de maand

Junij, althans op onze kusten, in het hout dringen.

2'. Dat zij er derhalve van buiten af inkomen, uit eitjes,

welke in de kieuwholte van een raoederdier, in hout ge-

huisvest, reeds eenen zekeren trap van ontwikkeling onder-

gaan, waardoor de er zich uit vormende larven, door mid-

del der siphoneu, naar buiten en uit het hout gevoerd, met

behulp van trilhaartjes vrijelijk kunnen rondzwemmen, een

zelfstandig leven voerende, en dat deze zich niet aan het

liout vasthechten, voordat zij eene nadere, nog niet in alle

bijzonderheden gekende gedaanteverwisseling ondergingen,

en hierdoor ook een' tot kruipen geschikten voet ontvingen.

3°. Dat de voortbeweging in het hout door den voet

en door de zijwaarts daartegen aanliggende boorschelpen, als

ook door de glibberige afscheiding des ligchaams bevorderd

wordt, waarbij de achterwaarts gelegen paletten het ligohaam

steunen en de siphonen, buiten het hout, in het water blijven.

4°. Dat daartoe door deze boorschelpen het hout als in

eeue ringvormige holte wordt uitgegraven, waaraan telkens

weder een nieuwe ring wordt aangeveegd, en elk dezer, door

afzetting uit den mantel des diers, allengs met eene kalk-

laag bekleed wordt.

.5". Dat de Paalworm allengs in het hout groeit, en dat

hierdoor van buiten naar binnen ile kruiiilen daarin toene-

men in lengte en in wijdte.

6'. Dat, hoewel de larve in de dwarstt- in liet hout dringt.
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hij, eenmaal daarin gekomen, de rigting der houl vezels volgt.

7°. Dat de Paalworm in het hout kan overwinteren ; dat

van deze overwinterende Paalwormen in het voorjaar al de

verschijnsels der voortplanting uitgaan, dat is de eivorming,

de bevruchting, de ontwikkeling, en de verwijdering der

eijeren uit het hout.

8°. Dat in den regel in het hout, door Paalworm ver-

woest, zoowel de Paalworm zelve [Teredo) als een Ring-

worm [Lycoris fucata) voorkomen ; dat de laatste op den

Paalworm jagt maakt, en dat hieruit de mogelijkheid ont-

staat, dat de kokers in het hout van Paalworm ledig, maar

met den Ringworm gevuld kunnen zijn, maar dat men daarom

niet geregtigd is de vernieling van het hout aan den Ring-

worm toe te schrijven.

9°. Dat de Paalworm, althans in volwassen toestand, niet

buiten hout kan leven, en daarbij zout- of zeewater vor-

dert; dat de Ringworm daarentegen in den modderigen bo-

dem leeft van het zeestrand, en slechts in het hout dringt,

om er den Paalworm in te vervolgen.

10°. Dat er aldus geene reden is, om dezen Ringworm

te vernielen, welke veeleer verdiende beschermd te worden;

maar dat, zoo men den Paalworm wil verdrijven, het nood-

zakelijk is het hout voor zijne larven ontoegankelijk te

maken.

Wordt besloten in het Proces-Verbaal den dank der

Afdeeling aan den Heer kater nan te teekenen voor

de mededeeling dezer belangrijke waarnemingen, welke

over de levenswijze des Paalworms een zoo gewigtig

licht verspreiden, en bet verslag daarover op te nemen

in het later door de Afdeeling uit te geven algemeen

verslag over den Paalworm.

De Heer von baumhauer leest voor het verslag
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zijner wanniciiiingen over het zuufgeliMltc van het

zeewater, waarin de proefpalen door de Couimissie

over den Paalworm, in den jongst verloopen Zomer,

werden geplaatst. — Hij leidt uit zijne proefnemin-

gen af, dat ten duidelijkste blijkt, dat, door den ge-

ringen toevoer van zoet water in de laatste jaren,

het IJ- en Zuiderzce-water zeer aanmerkelijk in zout-

gehalte is toegenomen, en dat, meer dan waarschijn-

lijk, hierdoor alleen de mogelijkheid is ontstaan, dat,

ten minste wat het IJ aangaat, de in dit water, in

de laatste vijf en twintig jaren onbekende Paalworm

in 1858 weder is kunnen verschijnen; en dat hij

alleen door natte jaren daaruit weder zal k\ujncn

worden verjaagd.

Wordt besloten, ook dit verslag later in het al-

gemeene verslag der Akademie op te nemen. De Heer

voN BAUMHAUER wordt uitgenoodigd, om zijne proef-

nemingen omtrent het zoutgehalte des waters van

IJ en Zuiderzee voort te zetten.

De Heer staring spreekt over de mergehoorten in

Nederland en biedt daarover voor de Verslagen en

Mededeelingen , eene verhandeling aan, onder den titel

over den mergel in Nederland, welke de Voorzitter

in handen stelt van de Commissie van Redactie.

I

De Heer scn roeder van der kolk deelt mede,

dat hij in de hoofdelooze misgeboorte, waarover de

Heer vrolik in de voorlaatste vergadering sprak,

gestreepte spierv ezelen heeft herkend, en dat hierdoor

zijne in genoemde vergadering geopperde . twijfel

wordt opgeheven.
—

'\'^an het gemis van zenuwen is hij
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nog niet zoo volledig overtuigd. Hij Loudt zich met

het onderzoek daarvan nog bezig.

De Heer vrolik verheugt zich over deze toestem-

ming en zegt den Heer van der kolk voor deze

niededeeliug dank.

l

De Heer donders spreekt over eene methode tot

regtstreeksche bepaling van het kruispunt der rigtings-

lijnen (volkmann) of het vereenigde knooppunt (lis-

ting) in het oog van den mensch. Zijne methode berust

op eene naauwkeurige projectie der blinde vlek van

MARioTTE (intrede der gezigtszenuw), in betreldcing tot

het gefixeerde punt (groene der gele vlek van het net-

vlies). Daarbij blijkt, dat de afstand, waarop geproji-

ciëerd wordt, ongeveer 3j maal grooter is dan de on-

derlinge afstand der projectie van gele vlek en intrede

der gezigtszenuw. Het vereenigde knooppunt ligt, bij-

gevolg, ruim 3 \ maal den afstand tusschen de gele vlek

en de intrede der gezigtszenuw van het netvlies ver-

wijderd. Laatstgenoemde afstand wordt op het lijk vrij

bestendig = 4 millimeters gevonden. Het vereenigde

knooppunt ligt dus 14 a 15 nüllimeters vóór het net-

vlies, dat is in het achterste gedeelte der lens, waar

ook LiSTiNG en helmholtz het door berekening

gevonden hadden.

Door dezelfde methode heeft Spreker zich kunnen

overtuigen van de verplaatsing van het vereenigde

knooppunt door accommodatie voor de nabijheid.

De proef behoeft daartoe slechts twee malen met

hetzelfde oog te worden bewerkstelligd, eens op groo-

ten afstand en eens bij accommodatie voor het naaste

punt.
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lu het witte konijuenoog heeft Spreker den afstand

van twee Ijeeldjes genieten, zooals zij door de sclero-

tica heenschemeren. Bij juiste bepaUng van den on-

dcrhngen afstand der vlammen, waarvan deze beeld-

jes afkomstig waren, alsmede van den afstand, waarop

de vlanunen zich van liet konijuenoog bevonden, wus

de ligging van het vereenigde knooppunt in het witte

konijneuoog zeer juist te berekenen: in eenoog, waar-

van de gezigtsas 17 millimeter lang was, werd het

gevonden op een' afstand van 'J,G millimeter van de

sclerotica.

Op voorstel van den Heer storm buysing wordt,

wegens het invallen van den Oudejaarsdag op den

laatsten Zaturdag der maand December, besloten de

gewone vergadering te houden op den Zevenden

Januarij e. k.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

i'ergadering wordt gesloten.



scheikiÏndig

ONDERZOEK VAN HET IJZER

TAN HET

AAN BOORD DER PRO PATRIA

GESPRONGEN KANON.

DOOR

E. II. VOM BAIIMIIIUKR.

\

Het treurig ongeluk in het verleden jaar door het sprin-

gen van een kanon aan boord van de Pro Patria, gaf aan-

leiding, dat eene Commissie van Hoofd-Ofticieren der Ma-

rine en der Artillerie benoemd werd om de oorzaken op

te sporen, waardoor dit kanon was gesprongen. Deze Com-

missie belastte mij met de vereerende taak, het scheikundig

onderzoek vau het ijzer te doen. Dit onderzoek scheen daar-

om te belangrijker, omdat bij latere proefnemingen met

stukken van hetzelfde gietsel gebleken was, dat dit gietsel

zich zeer ongelukkig onderscheidde.

Dewijl de zamenstelling van het ijzer in de verschillende

deelen van eenzelfde kanon onderscheiden kan zijn, wer-

den mij van zes verschillende plaatsen stukken ijzer ter

onderzoek toegezonden. Wij zullen die zes stukken met de

nummers 1 tot 6 bestempelen:

N'. 1. Een stuk van de buiten-oppervlakte van het

bodenistuk, nabij den kamerwand.
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N'. 2. Een stuk insgelijks van hel bodenistuk en ter

plaatse, waar het eerste genomen weril, uiaar een palm bin-

nen die buiten-oppervlakte.

N\ y. ]5en stuk genomen ter plaatse, waar het zund-

gat in de ziel eindigt.

N'. 4. Een stak genomen regts tegenover de plaats,

waar dat sub N^ 3 vermeld genomen werd, dus ook aan

den wand der ziel.

N'. 5. Een stuk genomen uit het bodemstuk nagenoeg

ter plaatse, waar het sub N''. 1 vermelde was genomen,

maar aan den wand der ziel.

N"". 6. De plaats, waar dit stuk genomen is, is mij niet

gemeld geworden.

Weinige metaalverbindingen zijn zoo herhaaldelijk door

verschillende scheikundigen onderzocht als het gietijzer, en

de telkens nieuw aangegevene methoden, om de bestand-

deelen van het gietijzer te bepalen, alsmede do verschil-

lende zienswijzen over de wijze, waarop de grondstoffen in

het gietijzer verbonden voorkomen, toonen genoegzaam de

moeijelijkheden aan, die men ondervindt om tot de juiste

bepaling dier stoften te geraken. Uit de ondervinding, welke

ik in deze analyse heb opgedaan, durf ik gerust beweren,

dat eene goede analyse van gietijzer onder de moeijelijkste

vraagstukken der analytische scheikunde behoort, en dat,

niettegenstaande zooveel mannen van erkende analytisciie

ervarenheid aan dit onderzoek veel tijd hebben besteed,

de wijze, waarop de koolstof en het silicium in het giet-

ijzer voorkomen, ons nog onbekend is. Tegenwoordig houdt

men het er voor, dat de koolstof in het gietijzer voorkomt

voor een gedeelte als kristallijne blaadjes graphiet (vooral

in graauw gietijzer), voor een ander gedeelte als met ijzer

verbondene koolstof. Karsten nam de verbinding Pe, C

aan en beschouwde liet spiegelijzer als deze verbinding.
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GuiiLT *) neemt daarenbüven di- vcrbincliiig Fe^ O als

eeiie eigenaardige verbinding aan, die niet zelden in graauw

gietijzer in octaëders gekristalliseerd voorkomt; S. g. 7,15,

met eene ijzergraauwe kleur, minder broos en hard en

raoeijelijker smeltbaar dan de Fe^ C. Guklt beschouwt

het ruwijzer niet als een mengsel van zuiver ijzer met

ecne koolstof- verbinding, maar door de gansche massa

heen als eene verbinding van ijzer met koolstof (Fe., C of

Feg C of een mengsel van beide) met zwavel, phosphorus

en silicium, terwijl hij vermeent, dat, bij de omzetting van

wit in graauw ruwijzer, de Fe^ C bij eene temperatuur,

die het smeltpunt van het ruwijzer verre overtreft, in FcgC
en koolstof wordt omgezet.

M. BÜCHXEE t) echter is tegen deze zienswijze opgeko-

men en beschouwt het aannemen der verbindingen Fe^ C
en Feg C als geheel zonder grond, daarentegen het spiegel-

ijzer en ruwijzer als mengsels van zuiver ijzer, met eene

nog onbekende koolstof-ijzerverbinding, terwijl hij in beide

deze ijzersoorten het voorkomen van graphiet ontkent, daar-

entegen het voorkomen daarvan in graauw ruwijzer aanneemt.

Ook ter bepaling der verschillende stoffen in het ruwijzer,

het spiegelijzer en het gietijzer worden zeer verschillende

methoden aangegeven.

De groote beezelius heeft reeds dit onderwerp met zijne

gewone scherpzinnigheid en groote analytische bedrevenheid

behandeld, en ieder, die zich met de analyse van deze

stoffen bezig houdt, zal in zijn leerboek tot in de minste

bijzonderheden terugvinden, hetgeen hij bij dit onderzoek

waarneemt.

Fresenius geeft in zijne Handleiding over de quantitaiieve

analylisclie Scheikunde op, dat in het gietijzer, behalve ijzer.

*) Chem. CenlralUalt, 1856, S. 273.

t) Chcm. CenlralUall, 1858, S. 41.

VERSL. EN MEDED. AFD. NATDÜRK. DEEL X.
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koolstof, silicium, zwavel, phosphorus, inanganesiuiii en ko-

per, diü er in bepaalbare hoeveelheden in voorkomen, nog

gevonden zijn potassiura, sodium, calcium, magnesium, alu-

minium, chroom, titaan, zink, cobalt, nickel, tin, arsenicum,

antimonium en vanadium. Van deze stoifen vond ik in het

door mij onderzochte ijzer alleen de zes eerst opgenoemde,

en daarenboven, door behandeling van het fijne ijzerpoeder

met potassium op de wijze van lassaigne, stikstof. Later

bleek mij, dat reeds vroeger wrigiiton *) deze stof in

het gietijzer had gevonden en het vermoeden had uitge-

sproken, dat het er als paracyaau-ijzer in voorkomt; in

hoe verre dit vermoeden waarheid bevat, wil ik niet be-

slissen; doch stellig is het, dat in de stof, die terugblijft

bij de behandeling van het ijzer met verdund zwavelzuur

of zoutzuur, geen stikstof door de proef van lassaigne is

aan te toonen.

Twee methoden schenen mij door hare eenvoudigheid de

voorkeur te verdienen : beide zijn oorspronkelijk van bek-

ZELTUS, doch later door anderen eenigzins gewijzigd; zij

berusten hierop, dat wanneer gietijzer door gesmolten chloor-

zilver of door eene neutrale koperchloride-oplossing wordt

ontleed, er geene ontwikkeling van stinkende koolwater-

stoffen plaats heeft en al de koolstof met het gevormde

zilver of koper terugblijft, en alsdan door de organische

analyse kan worden bepaald. Ik heb beide methoden ge-

volgd, doch bij herhaling der analyse, volgens deze metho-

den, zeer uiteenloopende resultaten verkregen. Daarenbo-

ven bleek mij, dat bij de behandeling van het ijzer met

verdund zoutzuur of zwavelzuur in het onopgelost terug-

geblevene steeds nog ijzer voorhanden was; daarom nam ik

mijne toevlugt tot koningswater, doch het bleek mij later,

*) Jahresbericlit von berzeuds. Jlivg. 29, S. 83.
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dat ook door dit sterke agens niet al het ijzer wordt weg-

genomen. Het schijnt dat er in het ijzer of reeds bestaat

of bij de oplossing iu een zuur eene organische verbinding

wordt gevormd, die met ijzerox3'd of oxydul eene in zuren

onoplosbare verbinding maakt. Berzelids vergeleek deze

verbinding met, zoo als hij ze noemde, de extractief stof

uit de bouwbare aarde, welke, volgens hem, eene der laatste

zelfstandigheden is, die bij de verrotting der organische

ligchamen ontstaan.

Het soortelijk gewigt van het ijzer van het kanon der

Pro Pairia is gevonden, vergeleken met uitgekookt water

bij 15" C, 7,245.

Eene afgewogene hoeveelheid ijzer der zes verschillende

monsters werd in koningswater opgelost en deze solutie tot

droog toe uitgedampt, waarna de uitdamping met konings-

water eenige malen werd herhaald, daar ik op deze wijze

hoopte al het ijzer in oplossing te zullen krijgen. Nadat

de laatste maal de uitdrooging bij eene verhoogde tempe-

ratuur was geschied, werd het residu met verdund kokend

zoutzuur uitgetrokken, en het onopgeloste op gelijk gewo-

gene filtra verzameld en, na drooging bij 130', gewogen.

Dit teruggeblevene bedroeg op 100 deeleu ijzer:

13 3 4 5 6

4,21 5,90 4,24 4,57 4,21 5,34.

De oplossingen werden ingedampt en alle tot 200 CC

gebragt.

Uit 50 CC werd vervolgens het zwavelzuur als zwavel-

zure baryt bepaald en op deze wijze aan zwavel gevonden

op 100 deden :12 3 4 5 6

0,12 0,18 0,12 0,15 0,13 0,18

12 *
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50 CC werden cei'st uiet overvloedig wi.jiisteeuzuur behan-

deld en daarna door ammonia alcalisch gemaakt; de vloei-

stoffen bleven geheel helder. Na verwarming werd eene op-

lossing van chlor. magnesii et ammonii toegevoegd. Na
acht en veertig uren waren wel is waar op de wanden van

het glas eenige kristallen van phosphas magnesiae et am-

moniae zigtbaar; de hoeveelheid was echter niet bij gewigt

te bepalen. Wij komen op de phosphorzuur-bepaling later

terug.

20 CC. der vloeistof werden door zuivere potassa caustica

kokend gepraecipiteerd en na voldoende uitwassohing met

kokend water, in zoutzuur opgelost en op nieuw door am-

monia liquida gepraecipiteerd, en op deze wijze het ijzer

bepaald. Op lüO deelen metaal werd gevonden:

1 2 3 4, 5 6

96,37 94,61 96,43 96,86 95,48 94,70.

Wij zullen echter later zien dat het in koningswater on-

oplosbare nog wat ijzer bevatte. In de vloeistof, die vau

het ijzeroxjd was afgefiltreerd, ontstond na lange rust door

sulphuretum ammonii een uiterst gering praecipitaat, dat

voor geene weging vatbaar was, doch hetwelk bij het on-

derzoek met nitras potassae op een platinumblik mangane-

sium bleek te bevatten.

Van het in koningswater onoplosbare, hetgeen een bruin-

zwart poeder was, werd een gedeelte in een' stroom drooge

zuurstof gegloeid en er bleef een rood poeder achter, het-

welk, op 100 deelen metaal uitgerekend, bedroeg:12 3 4 5 6

2,10 3,27 2,29 2,18 2,28 2,40.

Deze massa werd langen tijd met zoutzuur uitgetrokken

tot dat het onopgeloste geheel wit was. Uit de oplossing

werd nog aan ijzer verkregen op 100 deelen metaal:
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12 3-156
0,15 0.84 0,24 0,12 0,20 0,26.

Terwijl eindelijk hel kiezelzuur werd verzameld en dit

gevonden op 100 deelen metaal:12 3 4 5 6

1,95 1,99 2,06 1,97 2,11 1,99

of silicium

0,92 0,94. 0,97 0,93 0,99 0,94.

Het in koningswater onoplosbare vau de zes verschil-

lende stukken metaal, hetwelk nog overgebleven was, werd

bij elkander gevoegd en daarvan eene organische elemen-

tair analyse gedaafl. De stof werd met koperoxyd in een'

stroom zuurstof verbrand

:

0,068 gaven aan koolzuur 0,131, aan water 0,006, dus

op 100

C 52,53

H 0,97.

Voegen wij hierbij het als gemiddelde uit de zes proeven

gevonden aschgehalte a 51,00 pCt., zoo vinden wij, in stede

van 100, 104,5; en toch is het zeker dat in de verbrande

stof zuurstof voorkomt. Wij moeten echter niet vergeten, dat

in het ijzer silicium voorkomt, waarschijnlijk voor een gedeelte

als graphietachtig silicium, voor een ander gedeelte als siliciu-

retum ferri j doch wij weten niet hoe dat silicium voorhan-

den is in het residu na de behandeling met koningswater.

WöHLER *) heeft aangetoond, dat in het residu, na be-

handeling met verdund zoutzuur, siliciumoxyd terugblijft,

afkomstig van het siliciuretnm ferri; terwijl het waarschijn-

lijk is, dat het graphietachtig silicium onveranderd is ge-

bleven; in het residu echter, na de verbranding in zuurstof,

*) Am. tl. Chcm. u. Plmnn., CIV. S. 374.
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komt al het silicium als kiezelziiur voor. Berekenen wij mi

uit deze analyse het koolstofgehalte voor de zes onderzochte

monsters ijzer, in de onderstelling dat het in koningswater

onopgeloste bij alle dezelfde zaraeustelling heeft gehad, zoo

vindt men voor koolstof in 100 deelen metaal:

1
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iii koolzuur is omgezet, eu toch vermeen ik dat het kool-

stofgehalte hier te laag is gevonden.

In de hoop meer licht te verkrijgen over het voorkomen

der koolstof in het ijzer, werd hetgeen ik nog over had

van de zes monsters en hetwelk 10,997 bedroeg, in eene

groote koK met verdund zwavelzuur behandeld, waarbij een

hoogst onaangename reuk werd ontwikkeld. Op het laatst

der bewerking, toen geen waterstof meer ontwikkeld werd,

werd de massa gedurende geruimen tijd gekookt. Het

onopgeloste werd op een filtrum met tegenfiltrum verza-

meld en langen tijd met kokend water uitgespoeld. Het

terugblijvende, dat groenbruin was en ten eenenmale geleek

op amorph silicium, bedroeg, na drooging op 180° C,

0,400, dus 3,637 procent.

0,8-1 daarvan werd in een' stroom zuurstof gegloeid en gaf

een ligt rood residu ter zwaarte van 0,035, bevattende dit

0,005 ijzeroxyd en 0,030 kiezelzuur. Ofschoon uit de

proef volgt, dat deze 3,637 pCt. bevatten

verbrande stof 2,122

ijzeroxvd 0,216

kiezelzuur 1,299

is het om de vroeger aangegeven reden duidelijk, dat de

hoeveelheid verbrande stof grooter moet zijn, daar het kie-

zelzuur niet als zoodanig in deze stof voorkomt.

Een ander gedeelte ter zwaarte vaa 0,299 werd in eene

zilveren schaal met zuivere potassa- oplossing gekookt, die

daardoor bruin gekleurd werd, en uit welke oplossing door

zoutzuuT een vaal geel pra.ecipitaat ontstond,, hetwelk groo-

tendeels kiezelzuur was, ontstaan uit het siliciumoxyd, on-

der ontwikkeling van waterstof, zoo als wöhler heeft aange-

toond. Het poeder werd daarna mot verdund zoutzuui'
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uilgehokkcii, uiiarcluur Imt ijzeroxjd, dat vroegor in uciie

onoplosbare verbinding voorlvwam die door de behautleling

met potassa werd ontleed, werd opgenomen; deze uittrek-

king door zoutzuur is door vroegere onderzoekers als abel*)

eu BÜCHNER t) niet geschied, en toch is zij hoogst nood-

zakelijk ter verwijdering van het ijzeroxyd.

De uittrekking had vervolgens plaats door alcohol, die

bruin gekleurd werd, en aether, die kleurloos bleef. Het

residu, bij 130° C. gedroogd, bedroeg 0,155, doch liet, na

gloeijing in zuurstof, nog 0,017 na, hetwelk bleek kiezel-

zuur te zijn. Is dit laatste soms als graphietachtig silicium

in het ijzer aanwezig geweest, terwijl het andere daarin als

siliciuretum ferri voorkwam ?

Volgens deze proef is het graphietgehalte op 100 dee-

len metaal gevonden 1,68.

Daar het van gewigt was om met eenige zekerheid te

bepalen hoeveel van het ijzer in zuren onoplosbaar terug-

blijft, werden van een nieuw stuk ijzer, dat mij door de

Commissie welwillend was afgestaan, de volgende proeven

genomen.

1. 4,815 ijzer, langen tijd in koningswater nitgelrokkeu

en daarna de vloeistof uitgedampt, terwijl het residu in zout-

zuur werd opgelost, lieten na 0,221 bij loO' gedroogd,

dus 4,59 op 100 deelen ijzer.

2. 1,519 in zoutzuur opgelost, doch de vloeistof niet

uitgedampt, lieten na 0,068, dus 4,47 op 100 deelen ijzer.

3. 26,308, met zwavelzuur behandeld en niet uitge-

dampt, lieten na 1,405, dus 5,34 op 100 deelen ijzer.

Wij zien dus, ook in vergelijking met de vroegere proe-

ven, dat hierbij vrij groote verschiUen worden gevonden.

Deze laatste proef, waarbij eene zoo groote hoeveelheid

*) Juurnal f. pr. Cliemic, 18S7, Bd. LXX, S. 21:!.

t) Jmninl f. jir. Chemie, Bd. LX.XII, S. a65.
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ijzer werd gebruikt, diende daarenboven om over het zwa-

vel- en phosphorusgelialte meerder licht fe verkrijgen. Deze

proef werd op de volgende wijze ingesteld. De afgewogene

hoeveelheid ijzer werd in eene ruime glazen kolf met uit-

gekookt water gedaan. Aan deze kolf was door eene drie-

maal doorboorde caoutchouc-stop verbonden eene buis, waar-

door zuivere drooge stikstof werd aangevoerd; door de tweede

opening werd verdund zwavelzuur op het ijzer gegoten ; ter-

wijl door de derde opening het ontwikkelde gas werd weg-

gevoerd en geleid door eene neutrale oplossing van nitras

argenti en daarna nog door zuiveren alcohol. Reeds zeer

spoedig werd de zilveroplossing zwart, de alcohol echter

werd na de proef door toevoeging van water niet troebel

en liet ook bij verdamping niets achter. De zilveroplos-

sing werd met overvloedig salpeterzuur gekookt, waardoor

zij geheel helder w'erd; door verdund zoutzuur werd het

zilver neergeslagen en de afgefiltreerde vloeistof eeuigzins

ingedampt en tot juist 200 CC gebragt. Hiervan werden

40 CC gebruikt tot eene zwavelzuurbepaling en op deze

wijze het zwavelgehalte van het metaal op 100 dealen ge-

vonden 0,044, hetgeen veel geringer is dan wij vroeger door

directe bepaling hebben gevonden, lieeds nicholson en

PRICE *) hebben aangetoond, dat in gietijzer het zwavelge-

halte uit de salpeterzure oplossing van het ijzer steeds groo-

ter gevonden wordt, dan wanneer het uit het ontwikkelde

zwavelwaterstofgas wordt bepaald. Uit 40 CC derzelfde

vloeistof werd 0,005 pyrophosphas magnesiae verkregen, het-

geen op 100 deelen metaal geeft 0,021 phosphorus. 40 CC

der vloeistof werden tot droog toe uitgedampt; het daardoor

onoplosbaar gewoïdene bedroeg slechts 0,001 gr., zoodat

waarschijnlijk geen silicium als hydrogenium silicatum wordt

weggevoerd. Uit de verkregene zwavelzure oplossing wer-

•) PI>H. ,U«'/., XI. 169; Chcm. CculraWL, 1830, S. 426.
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den twee ijzerbepaliiigen gedaiiu, na oxydatie duor clilour.

Het ijzergehalte op 100 deelen metaal werd gevonden:

95,19 en 94./J9.

Verder achtte ik het van gewigt om te weten hoeveel

koolstof in den vorm, hetzij van gasvormige of vlugtige kool-

waterstof, bij de oplossing van het ijzer in verdund zwavel-

zuur wordt weggevoerd en den hoogst onaangenamen stank

veroorzaakt. Deze proef werd zoodanig ingesteld, dat de

toestel eerst met zuivere stikstof werd schoongemaakt en

de ontwikkelde waterstof, na drooging over chloorcalcium,

werd gevoerd over eene zeer lange buis met gloeijend ko-

peroxyd. Op deze wijze werd uit 5,236 ijzer slechts 0,0?.0

gr. koolzuur verkregen, hetgeen een koolstofgehalte zou

geven van 0,106 op 100 deelen metaal

De hoeveelheid koolstof, die op deze wijze gevonden is,

is uiterst gering; het is echter nog de vraag, of indien

vloeibare koolwaterstoffen worden gevormd, er niet een ge-

deelte dezer iu het voor de drooging van het gas noodza-

kelijke chloorcalcium is teruggebleven.

Wanneer de groenbruine stof, die na de oplossing van

het ijzer in verdund zwavelzuur is teruggebleven, in een'

droogen stroom koolzuur wordt verwarmd, zet zich tegen het

koude gedeelte der buis een wit sublimaat af, terwijl de

massa donkerder gekleurd wordt. Ik hoopte dus op de vol-

gende wijze te kunnen bepalen de hoeveelheid graphiet en

de hoeveelheid koolstof, die, in verbinding met waterstof eu

zuurstof, in deze massa voorkomt. De proeven echter be-

wezen, dat ook op die wijze men tot geen voldoend resul-

taat kan komen. De stof werd namelijk afgewreven met

koperoxyd en in eene verbrandingsbuis gedaan; daarover

werd langen tijd zuivere stikstof gevoerd, waarna het koper-

oxyd in een' stikstofstroom werd gegloeid. De chloorcalcium

-

buis en het kali-apparaat werden toen afgenomen en de
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aanwinst aan koolzuur en water bepaald, waarna de buis

gegloeid werd bij doorvoering van zuurstof en op nieuw

de aanwinst aan koolzuur en water onderzocht.

0,236 gaven bij de eerste proef 0,014 koolzuur en 0,022

water, bij de tweede proef 0,246 koolzuur en 0,010 water.

0,920 gaven bij de l^'e proef 0,065 koolzuur en 0,075

water, bij de tweede proef 1,070 koolzuur en 0,015 water.

Nemen wij daarbij aan, dat onverbrand terugblijft 41,65

pCt., zoo als uit eene vroegere proef is gebleken, dan vinden

wij in 100 deelen van dit in zwavelzuur onoplosbaar poeder:

Vervlugtigd in stikstof:

] 2

Koolstof 1,61 1,92

Waterstof 1,03 0,8.3.

In zuurstof verbrand :

Koolstof 3S,42 31,71

Waterstof 0,47 0,18

Onverbrand 41,65 41,65

Verlies en Zuurstof 26,85 23,71.

Mogen wij uit deze proef tot de bepaling komen vau het

gehalte aan graphiet en aan gebondene koolstof, dan vinden

wij op 100 deelen ijzer:

1 2

Graphiet 1,52 1,69

Gebondene Koolstof 0,08 0,10

Bij welk laatste nog gevoegd zou moeten worden 0,10

koolstof, die als koolwaterstof is vervlugtigd. Het hier ge-

vondene graphietgehalte komt geheel overeen met het vroe-

ger gevondene 1,68.

Ofschoon uit alle deze proeven genoegzaam blijkt, met

hoe veel zwarigheden de bepaling van het gebonden en niet
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gebüuden koolstofgehalte en nog meer van bet gebonden

en niet gebonden siliciunigehalte gepaard gaat, zoodat zelfs

de vraag : hoe de koolstof eu het silicium in het gegoten

ijzer voorkomen, met geene zekerheid kan worden beant-

woord, en ofschoon uit deze proeven tevens blijkt dat in

de verschillende gedeelten van het kanon, het ijzer in za-

menstelling nog al verschilt,— geloof ik dat de zamenstel-

liiig van het ijzer van het gesprongen kanon op de Pro

Patria bij benadering kan worden voorgesteld door:

IJzer 96,40

Graphiet 1,70

Gebondene koolstof 0,20

Silicium 1,00

Phosphorus 0,02

Zwavel 0,18

Mangaan sporen

Stikstof sporen

niet bepaalde stoffen en verlies . . . 0,50.

100,00

Na afloop van dit onderzoek is mij door de Commissie

medegedeeld dat ook de Heer de winter, Eerste Apotheker

der Zeemagt te Willemsoord, het ijzer van dit kanon had

geanalyseerd, en op 100 deelen ijzer had gevonden, bere-

kend volgens de aequivalent-gewigten, welke door mij in

dit onderzoek zijn gebruikt

:

IJzer 97,07

Silicium 1,05

Koolstof 2,52

Zwavel, Phosphorus en Mangaan . . sporen
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GEWONE VERGADERING

DER AFDEBLING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEN 7^°" JANDARIJ 1860.

an«

Tegenwoordig de Heeren : g. simons, p. hartj^g,

F. J. STAMKART, J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK,

J. VAN DER HOEVEN, R. VAN REES, J. P. DELPRAT,

A. W. M. VAN HASSELT, F. W. CONRAD, W. VROLIK,

A. H. VAN DER BOON MESCH, V. S. M. VAN DER WILLIGEN,

P. ELIAS, D. J. STORM BDYSING, H. J. HALBERTSMA,

E. H. VON BAUMHAÜER, R. LOBATÏO, F. C. DONDERS,

C. L. BLUME, AV. C. H. STARING, C. 3.. MATTHES,

J. G. S. VAN BREDA, G. E. -VOORHELM SCHNEEVOOGT,

j. VAN 6EUNS, en van de Letterkundige Afdeeling

de Heer h. j. koenen.

Het Proces-Verbaal der gewone vergadering van

den 26sten November j.1. wordt gelezen, goedgekeurd

en vastgesteld.

Worden gelezen brieven van de Heeren van oordt,

VAN DEN BOSCH, V.\N KERKWIJK, BDYS BALLOT en

VERLOREN, Waarmede zij zicli om verschillende rede-

nen verontschuldigen over het niet bijwonen dezer

vergadering. — Aangenomen voor berigt.
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Worden gelezen brieven ten geleide van hoekge-

schenken van de volgende Heeren: 1'. Minister van

Buitenlandsclie Zaken ('s Gravenhagc 2G December

1859, N°. 25); 2'. p. j. Vermeulen, Bibliothecaris

der Hoogeschool te Utrecht (Utrecht 7 December

1859); 3". E. H. WEBER, Secretaris der Fiirstl. Ja-

blonowskische Gesellschaft (Leipzig 20 November

1859); 4". p. F. AVAHLBERG, Sccretaris der Konink-

lijke Akademie van Wetenschappen te Stockholm

(Stockholm 27 November 1859).

Wordt besloten tot schriftelijke dankzegging en

tot plaatsing der boekgeschenken in de boekerij.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken: 1". van Z. Maj. den Koning

('s Gravenhage 12 December 1859); 2". van Z. K.

Hoogh. FREDERiK, Prins der Nederlanden ('s Graven-

hage 22 December 1859) ; 3°. van hunne Excellentiën

de Ministers van Binnen- en Buitenlandsclie Zaken,

van Koloniën, Oorlog, Marine, Justitie, Hervormde

Eeredienst, Roomsch-Katholijke Eeredienst ('s Gra-

venhage 3—9 December 1859); 4°. van de Heeren

NooRDziEK, Bibliothekaris van de Tweede Kamer
der Staten -Generaal ('s Gravenhage 17 December

1859); 5'. voLLENHOVEN, Rcfeudaris, Chef der vijfde

Afdeeling bij het Departement van Binnenlandsche

Zaken ;
6'. Burgemeester en Wethouders der stad

Amsterdam (Amsterdam 8 December 1859); 7°. Voor-

zitter en Secretaris der Nederlandsche Handelmaat-

schappij (Amsterdam 16 December 1S59); 8°. Biblio-

thecarissen der Hoogescholen te Lelden, te Utrecht,

te Groningen (3, 7, 8 Deceml)er 1S.')9); 9°. Biblio-
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thecarisaen der boekerijen te Anistcrdam, te Arnhem
en te Zutphen (3 en 9 December 1859, 4 Januarij

1860); 10°. Secretaris van het Provinciaal Utrechtsch

Genootschap van Kmisten en Wetenschappen (Utrecht

29 December 1859) ; 11°. Secretaris van het Konink-

lijk Institmit van Ingenieurs ('s Gravenhage 8 De-

cember 1859); 12''. Secretaris van het Koninklijk

Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van

Neêrlandsch Indië (Delft 3 December 1859); 13°. Se-

cretaris der directie van de Overijsselsche Vereeni-

ging tot ontwikkeUng van provinciale welvaart (Zwolle

10 December 1859); 14\ Secretaris van het tweede

Genootschap van tetlers Stichting (Haarlem 3 De-

cember 1859); 15°. Directeur van het Koninklijk

Meteorologisch Instituut (Utrecht Januarij 1860) ; 16°.

Secretaris van het Historisch Genootschap te Utrecht

(Utrecht 5 December 1859); 17". Secretaris der di-

rectie van de Vereenigiug voor Volksvlijt (Amster-

dam 7 December 1859); 18°. Secretaris van het

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Middel-

burg 6 December 1859); 19°. Director en Secretaris

van het Naturforschende Verein te Riga (Riga 26

Jaimarij 1859); 20°. Bibliothecarissen van de Royal

Medical and Chirurgical Society te Londen (Londen

10 November 1858). — Aangenomen voor berigt.

Wordt gelezen een brief van den Heer p. van dek

STERR (Amsterdam 8 December 1859) ten geleide

van Tabellen van waargenomen Waterhoogten. De

Secretaris berigt, de Tabellen der Commissie over de

daling van den bodem in. Nederland ter hand ge-

.steld te hebben.
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De Secretaris bcrigt, dat de VcrliMudelinir, dooi-

den lieer starinci voor de Verskyen en Mededeelin-

l/m aangeboden, is aangenomen.

AVordt gelezen een brief van den Minister van

Binnenlandsche Zaken, gedagteekend 's Gravenhagc

den M-i™ December 1859, N°. 155, 3'i« Afd. Wa-

terstaat, van den volgenden inbond

:

Ik zeg der Natuurkundige Afdeeling van de A.kademie,

dauk voor het namens haar, bij uwe missive van 5 No-

vember j.1., N°. Ifi9 ontvangen afschrift der inededeeling

van de Commissie betrekkelijk den Paahvorm, waaruit mij

gebleken is dat de Commissie deze zoo belangrijke zaak met

veel ijver lieeft behandeld.

Hoezeer ik het zeer wenschelijk zou achten dat met kool-

teer, creosoot en teerolie nadere proeven werden gedaan, zou

ik gaarne alvorens, gebruik makende van het gedane aan-

bod, daartoe de tusschenkomst der Natuurkundige Afdeeling

in te roepen, eene opgave ontvangen van de kosten, waarop

die proeven worden begroot.

Tevens kon dan het middel, door w. s. slot in zijn

bijgaand adres bedoeld, en andere middelen welke eventueel

mogten voorkomen, worden beproefd.

De hoofdingenieurs in de onderscheidene gewesten, be-

halve die in Limburg, zijn, ingevolge het daartoe door u

te kennen gegeven verlangen, door mij uitgenoodigd om

spoedig aan u de feiten, welke nog ter hunner kennis zijn

gekomen, mede te deelen.

Ten slotte heb ik de eer te kennen te geven, dat tot

volledige dekking der ten deze dus verre gemaakte kosten,

heden eene voordragt aan den Koning wordt aangeboden.

De Heer vhoi.ik deelt mede, dat de Comraissie
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o\ci' den Paahvorni zich ia staat gevoelt, om reeds

dadelijk de vergadering omtrent liet billijk verlangen

van den Minister voor te lichten. Zij heeft de wijze,

waarop de proeven omtrent eene duurzame bevei-

liging van hout tegen paalworm behooren genomen

te worden, overwogen en is tot het besluit gekomen,

dat de proefneming zich alsnu tot koolteer, creo-

soot en parafine-olie moet bepalen, maar zich dan

ook over een groot aantal jaren behoort uit te strek-

ken. Zij verlangt daartoe tien beslagen en tien ronde

eiken, greenen en dennen palen te Ijezigen, waarvan

zes tientallen op de kust van Noord-Holland, zes

andere op die van Vriesland, na voorafgaande be-

reiding, in het water zullen worden gebragt, steeds

met onbereid hout daarnevens, en van welke men
telken najare eene paal van elke soort zal onder-

zoeken, en de uitkomsten van dit onderzoek der

jVkademie en der Regering zal mededeelen, zoodat

er eene tijdsruimte van tien jaren zal verloopen,

voordat de geheele proefneming als afgeloopen kan

beschouwd worden. Tot het ten uitvoer brengen

daarvan worden de kosten op f 2500,— begroot.

De Commissie is bereid daaraan de beproeving te

voegen van het middel, vermeld in het Ijij den brief

des Ministers gevoegd adres van den" Heer slot.

Zij stelt derhalve voor, om in dien geest den Mi-

nister te beantwoorden.

Na geschiede beraadslaging wordt dien overeen-

komstig besloten. — De verdere inhoud van den

brief Zijner Excellentie wordt in dank aangenomen

voor lierigt.

VKRSI-. EN WEDEri. AFD. NATDDEK. DEEL X.
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Wordt jfelezeu een brief van den Minister van

Binnenlnndsclie Zaken ('s Gravcnhage 19 December

1S59, N". 1Ü6, ü'^" Afd.) waarin, ten vervolge op

liovenstaand schrijven, wordt medegedeeld, dat liet

jaarlijkscli subsidie der Akademie, voor zooveel het

jaar 1859 betreft, bij Koninklijk l)esluit van den
14Jen December N". 60, op nieuw- is verhoogd met

eene som van / 500, welk bedrag eerlang op de ge-

wone wijze zal worden ontvangen. — Aangenomen

voor berigt.

De Secretaris lirengt ter tafel liet \olgeud sciirij-

vcri van den Heer ii. b. van den bosch met eene

daarbii gevoegde Verhandeling, vergezeld van ö'2

geteekende Afbeeldingen in 4°, waarvan de Secretaris

de kosten der uitgave reeds voorloopig op /30ü0
l)egroot.

Door mijne afgelegeue woonplaats zoowel, als door de;

])ligten van mijn beroep in den regel verhinderd, om de

vergaderingen der Akademie bij te wonen, moest ik er naar

trachten, om op eene andere wijze aan liet doel liarer in-

stelling naar mijn vermogen bevorderlijk te zijn. Met die

bedoeling bewerkte ik de Javaansche Hymenophvllaceëu en

heb ik de eer die bewerking aan de Akademie voor hare

Verhandelingen aan te bieden, in de hoop, dat zij haar die

plaats zal waardig keuren.

Mijne keus werd vooral daardoor bij dat onderwerp be-

paald, omdat die groep der Varens door ondoelmatige en

onvolledige onderzoekingen van andere schrijvers zeer on-

volkomen gekend wordt. Ik weusch dan ook mijne Ver-

handeling als eene proeve eener betere en vollediger methode

van bewerking aangemerkt te zien en wensch en vertrouw',
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ilat zij als zoodanig door de Akademie met welwillendheid

ontvangeu eu met toegevendheid beoordeeld moge worden.

De Vergadering neemt met belangstelling kennis

van deze Verhandeling en van hare met zoo groote

zorg vervaardigde afbeeldingen, en stelt haar, op

voorstel van den Voorzitter in handen van de H.H.

BLUME en ouDEMANS, met beleefd verzoek, om zoo

)nogelijk in de volgende vergadering omtrent hare

plaatsing in de werken der Akademie te dienen van

berigt, voorlichting en raad.

De Secretaris iDrengt eene Verhandeling in, met

vriendschappelijk schrijven door hem van den Heer

KAïsER ontvangen, onder den titel van Onderzoehn-

f/en omtrent den yany van liet ^terrekundi(/ dinger-

iiurwerk noHwü, N». 15. Zij is voor de Verslagen

en Mededeelingen bestemd, maar de schrijver verzoekt

haar vooraf terug, ten einde haar in een enkel op-

zigt te voltooijen. Wordt besloten aan dit verlangen

van den Heer kaiser te voldoen, en de Secretaris

gemagtigd, om, na het terugontvangen, genoemde

.Verhandeling in handen te stellen van de Comissie

van Redactie.

De Heer j. van der hoeven leest een door hem

gesteld levensberigt voor van wijlen het rustend me-

delid der Akademie g. vrolik.

Wordt besloten het, volgens de bepalingen des Be-

stuurs, op te nemen in het Jaarboek der Akademie.

De Voorzitter deelt mede, dat, op uitnoochging van

het Bestuur der Akademie, de erfgenamen van ons

overleden medelid niet alleen vergund hebben, ge-
13'



( 1««

)

lijk (Ie iiauvrang luidde, dat eeiie kopij wicrd gciio-

uieii van het voor vele jaren door den beroemden

HOUGES vervaardigde portret van den ileer t;. vroi.ik,

maar dat zij zich bereid hebben verklaard, om deze

kopij op iiunne kosten te doen vervaardigen en haar

de Akadeniie voor hare vergaderzaal aan te bieden.

Deze niededeeling wordt onder toejuiching der Verga-

dering vernomen en de Secretaris uitgenoodigd om
den dank der Akademie bij de erfgenamen van den

Heer u. vholik over te brengen.

üe Heer harïing spreekt over liet nicciianisme,

waarmede de Faalworm zijne kanalen in het hout

maakt, en licht zijne voordragt toe door afbeeldin-

gen en anatomische praeparaten. Zijne Verhandeling

en de daarbij belioorende teekeningeu worden in han-

den gesteld van de Commissie over den Paahvorm

De Heer stamkart spreekt, over de wanier om de

maf/neüsche krachten der naalden van een intensifeifs-

Icompas bijna rec/tstreeks te vergelijken met de zwaar-

tekracht en licht zijne voordragt toe, door afbeel-

dingen op het bord. Hij zegt daaromtrent het vol-'

gende

:

Men kent de vernuftige manier van gauss om de abso-

lute maat der aardmagnetische kracht te bepalen, te weten

door eene magueetstaaf onder den invloed van het aardmas-

netismus te laten slingeren, cm den tijd eener oneindig kleine

slingering te bepalen, en door de afwijking van een kom-

pas waar te nemen, welke dezelfde staaf, in eene bepaalde

stelling gehouden, kan voortbrengen. De waargenomen af-

wijking geeft de betrekking der aardmagnetische kracht, tot
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de magneetkraclit der staaf; de sliiigertijd gedi het produd

dezer beide grootheden, waardoor dan vervolgens de mag-

netische kracht der aarde op de plaats der waarneming in

ahsolute, maat gevonden wordt. In deze wijze van bepalen

komt evenwel een element voor, dat eigenlijk vreemd aan

de gezochte grootheid is, namelijk de tijd ; en ten andere

is zij ook afhankelijk van het moment van traagheid der

slingerende staaf, dat afzonderlijk, — hoe dan ook, •— ge-

zoclit moet worden. Toevallig is mij een denkbeeld voor-

gekomen van eene manier, waardoor de absolute waarde der

horizontale aardmagnetische kracht zonder tijdsbepalingen

kan gevonden worden. Bij het intensiteits-kompas kan door

de waarneming van hoeken en afstanden gevonden worden

:

]
". de rerlionding tusschen de magnetische momenten der

beide naalden , 2". de verhouding van de som dezer mo-

menten tot de horizontale aardmagnetische kracht. Nu is

voorlang reeds de volgende proef bekend, ta weten : indien

twee week-ijzeren naalden nevens elkander aan draden wor-

den opgehangen, zoodat de eene naald de andere aanraakt,,

en men vervolgens een der einden eener krachtige magneet-

staaf onder de ijzeren naalden brengt, deze dan van elkan-

der afwijken. Deze proef leidde mij tot het denkbeeld, dat

evenzoo de raagneetnaaklen van het intensiteits-kompas, wan-

neer zij naast elkander, met twee fielijknamige polen boven,

en de twee andere gelijknamige polen onder, aan draden

opgehangen werden, zij van elkander zouden afwijken. De

hoegrootheid der uitwijking of verwijdering der beide mag-

neetnaalden is dan noodwendig eene functie van de magneti-

sche krachten dier naalden en van het gewigt van elke naald.

Men kan de draden waaraan de magneetstaven hangen,

ook aan twee nabij elkander- gelegen ophangpunten beves-

tigen, en dan, beurtelings de gelijknamige, en de ongelijk-

namige polen der naalden naar boven rigten, als wanneer, in

het eerste geval de naalden van elkander zullen afwijken.
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en iii JiL't tweede geval (ot elkander zullen iiadereu. Hel

verloop der loodlijnen kan ligt met n;i<iu\vkeuriglieid wor-

den waargenomen, eu zal eene zekere functie van den af-

stand der ophangpunten, van de verdeeling der magnetische

krachten in beide naalden zijn, vermenigvuldigd met het

product der magnetische momenten der naalden, en gedeeld

door het gewigt eeuer naald (welke wij gemakshalve van

een gelijk gewigt aannemen).

Indien men benaderend onderstelt, dat de magnetische

krachten in twee polen vereenigd zijn, dan is het gemakke-

lijk bovenbedoelde functie te vinden. Zij heeft o. a. de vol-

gende grenswaarde, wanneer men den afstand der ophang-

punten zeer groot aanneemt, te weten, voor het geval dat

beide naalden gelijk van grootte en van gewigt zijn, en dat

ook in beide de afstand der polen even groot is

:

Laat deze afstand der polen zijn 2 L.

De magnetische momenten der naalden 2 LM en 2 Lm.

g = de afstand der zwaarte-middelpunten, welke in dit

geval gelijk is aan den afstand dor ophangpunten.

a = de hoek van uitwijking wit de loodlijn, of de Italoe

doorloopen hoek door eiken ophangsdraad, als men afwisse-

lende de gelijk- en de ongelijknamige polen boven stelt; en

eindelijk

Ci = liet gewigt eener naald ; dan is

2LMX2L»i 2!?-L^ (o- -t-4L2)V= —; / aiio a. . ,

.

G ('r +~^h-y — Q^ •'

== .'. (I* Jaiiij. u.

Men ziet dat de hoek « van de uitwijking der ilradcn

ongeveer met de vierde raagt van den afstand der naalden,

en dns xiid afneemt. Hier echter staat tegenover dat die

hoek, bij eeue behoorlijke inrigting, met vrij veel naauw'-

keurigheid kan waargenomen worden: ten andere ook nog
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dit, dat men de naaldeu iii eene vloeistof kan laten han-

gen, waardoor het gewigt G, dat in rekening komt, ver-

minderd wordt en in dezelfde verhouding de hoek « toe-

neemt. Zoo de naalden in glazen buisjes besloten werden,

zoude men het gewigt G zoo ver kunnen verkleinen, dat

reeds op redelijke afstanden, de uitwijking « goed waar-

neembaar werd. De proef zoude moeten uitwijzen welke ver-

mindering van G het doelmatigste te kiezen is.

(Zoo de naalden geheel in de vloeistof zouden drijven,

komt men terug op een van ouds bekend kinderspel.)

Het doen afhangen der naalden in eene vloeistof kan

ook nog aanleiding geven om de vermeerdering of vermin-

dering der magnetische krachten te onderzoeken, veroorzaakt

door eene temperatuursverandering der vloeistof en dus ook

der naalden.

- Eindelijk zij nog opgemerkt, dat bij deze proefneming de

magnetische werking der aarde geen' invloed op de bepaling

heeft. Streng genomen zullen wel de naalden zich een wei-

nig in de rigting der inclinatienaald trachten te stellen,

maar eerstelijk zal de uitwerking hiervan wel onmerkbaar

zijn, en ten andere is zij voor beide naalden even groot.

En voor zoo ver eene inducerende werking in de vertikale

rigting op de geharde stalen naalden in aanmerking kan

komen, kan dit effect ook geëlimineerd worden, door beur-

telings de noord- en de zuidpolen boven te plaatsen.

De Heer van h.v.s.sei.t biedt, in naam van den

Heer'FERGUsoN, diie in de Duitsclie taal door wijlen

den Heer stifft geschreven Geopwstisclie Beschrei-

himyen aan van de eilanden Cura^ao, Aruba en Bo-

naire. — De Heer van hasselt verlangt, dat door

eene Commissie onderzocht worde, of genoemde drie

Verhandelingen verdienen opgenomen te worden, het-

zij in de Verlwuddinymi, lietzij in de J'erslayen cii
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Mededeeliii^eii der Natuurkundige Afdeuliirg van iL-

Akadcniie. Tot leden dezer Commissie worden benoemd

de II. H. HARÏING, J. VAN UEK HOEVEN CU VROLIK,

die zich deze benoeming laten welgevallen en daarop

nader zidlen dienen van berigt, voorlichting en raad.

De Heer von baumhauer biedt voor de Versla-

yen en Mededeelinyeii een Schelkniidi// onderzoek aan

van het ijzer van hef aan boord van hel schijj Pro

Patria yefipronyeu kanon. Zijne Verhandeling wordt

in handen gesteld van de Commissie van Redactie.

De Heer donders spreekt over eene door hem ge-

volgde methode, om de veranderingen in den s-tand

vanden vertikalen meridiaan, bij de verschillende bewe-

gingen van het oog, te bepalen. Die bewegingen en de

daarbij uitgeoefende spiervverking blijven geheel raad-

selachtig, zoolang men dien stand niet kent, en in die

kennis moeten verder stereoscopie, en in het algemeen

wat tot het zien met twee oogen behoort, toelichting en

verklaring vinden. Reeds voor eenigc jaren werd daar-

om door Spreker die stand opzettelijk bepaald. Te dien

einde bediende hij zich van het nabeeld van een verti-

kaal uitgespannen, gekleurd lint, 't welk bij evenwij-

dige, loodregt op het aangczigtsvlak gerigte, horizon-

tale gezigtslijneu zijn beeld op 't netvlies gevormd had.

Dit nabeeld werd dan bij verschillende bewegino' van

het hoofd en van de oogen vergeleken met de rigting

eener vertikale lijn. Wie de nabeelden gemakkelijk

verkrijgt en vrij lang vasthoudt, kan, naar deze me-

thode, naat;wkeurige resultaten verkrijgen. Zij werd

onlangs gevolgd door wdndt, en Spreker betwijfelt, op

grond van vroegere ervaring, geenzins aan diens bewe-

ren, dal liij bij zijne hrpalingen zeker was tot op I'.
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Bij onderzoekingen, met een ander doel verr'^t, is

Spreker eene tweede methode voor den geest geko-

men, waarvan hij zich reeds met vrucht heeft be-

diend, om de voornaamste vroeger verkregene resul-

laten te bevestigen. Deze methode heeft het voordeel,

dat het beeld, waarmede de stand eener lijn moet ver-

geleken worden, blijvende is. Het beeld is, namelijk,

niets anders dan een of meer der helle lichtlijnen, die

de meeste oogen bij 't beschouwen van een verwijderd

lichtpunt waarnemen, terwijl zij voor een' korteren af-

stand zijn geaccommodeerd. De myoop ziet die zonder

eenig hulpmiddel; de emmctroop moet een verwijderd

lichtpixnt door eene lens zien van ongeveer 20" brand-

puntsafstand. Doorgaans loopt écne lichtlijn genoeg-

zaam regt naar boven, en ééne naar beneden. Draait

men het hoofd om eene horizontale, van voren naar

achteren gerigtö as, dan draait ook gelijkmatig de ge-

heele figuur. Ziet men naar een lichtpunt, boven of

beneden het horizontale vlak ter regter- of linkerzijde

gelegen, dan vallen de stralen niet meer zaraen met

eene lijn, op dat punt in verticale of in zoodanige

rigting aangebragt, als de lichtlijnen bij den primai-

ren stand van hoofd en oogen hadden. Gemakkelijk

evenwel is het aan die lijn eene zoodanige helling te

geven, dat zij met de lichtlijnen weder zamenvalt.

Aan_ den hoek, dien zij daarbij vormt met haren

primitiven stand, beantwoordt, bij de bekende rigting

der gezigtslijnen, zoo als geen nader betoog behoeft,

de hellingshoek van den vertikalen meridiaan.

Niemand heeft iets verder voor (c stellen en de

vergadering wordt gesloten.



ONDERZOEKINGEN

omtri;nt den

UANü VAN HET STERKEKUNDIG SLINÜEKI/IJUWEIUC

NEDEllLANDSCHB MARINE, HOHWD N'. 15,

StEDEGEDEKLD DOOR

F. H A I S E R.

Men heeft over sterrekuncliee uurwerken veel gcsclireveit

en gesproken, maar zeer weinig onderzoekingen volbragl

omtrent de onregelmatigheden in hunnen gang, die aan de

berekening kunnen worden onderworpen. Jloet deze verkla-

ring reeds worden afgelegd omtrent de draagbare uurwer-

ken, die meer bepaaldelijk tijdmeiers genoemd worden en

die der zeevaart onberekenbare diensten bewijzen, zij geldt

in veel hoogere mate nog voor de sterrekundigc slinger-

uurwerken, die onontbeerlijk zijn aan elke welingerigtc sterre-

wacht. Aan vele sterrewachten worden thans de dagboeken

uitgegeven der waarnemingen, die zij hebben opgeleverd,

en men kan zich, door die waarnemingen, met de gangen

van onderscheidene sterrekundige slingeruurwerken bekend

maken. Ook buiten die dagboeken werden de gangen van

sterrekundige slingerunrwerken openlijk' medegedeeld, met

het hoofddoel om hunne makers te vereeren of aan te be-
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veleii, maar zelden of nooit heeft men die gangen aau

een onderzoek onderworpen, dat eenig licht kon verspreiden

over den invloed van storingen, die zij, onafhankelijk van

de volkomenheid des uurwerks, moeten ondervinden. Dit

verschijnsel laat zich hieruit verklaren, dat de sterrekun-

digen den gang hunner sliugeruurwerken gewoonlijk slechts

voor kleine tijdvakken behoeven te kennen, maar het is

niet bewezen, dat, voor die kleine tijdvakken, de invloed

van uitwendige storingen zich verliest in de onregelmatig-

heden des gangs, die uit de onvolkomenheden van het uur-

werk voortvloeijen ; of dat de bepaling der Eegte-Opklim-

mingen van hemellichten, met de meridiaan-werktuigen ver-

kregen, niet in naauwkeurigheid zoude winnen, indien die

invloed werd in rekening gebragt. Hoe goed een compen-

satie-slinger ingerigt en hoe naauwkeurig hij geregeld moge

zijn, de invloed van de warmte op den gang des uurwerks

zal toch nimmer geheel en al onmerkbaar worden. De vaak

zoo schielijk veranderlijke drukking der lucht kan, ook in

korte tijdvakken, zeer merkbare veranderingen in den gang

des uurwerks teweeg brengen. De invloed van den tijd laat

zich, ook bij den gang van slingeruurwerken, niet zelden

duidelijk ontwaren en het is ook klaar, dat de verdikking

der olie de schommelingen eens slingers allengs moet ver-

kleinen en den gang des uurwerks versnellen. Die verdik-

king der olie zal langzamer of schielijker en regelmatiger

of ouregebnatiger voortgaan, naarmate de olie zelve meer

of minder voortrellelijk is, en het Iaat zich aanzien dat de

invloed van den tijd op den gang eens slingeruurwerks inet

Jen tijd zelf veranderlijk moet kunnen zijn. Het is alge-

meen bekend, dat een slinger, die op zich zelf een volmaakte

compensatie-slinger zoude zijn-, niet meer volmaakt compen-

seert, als hij aan het uurwerk verbonden is, omdat hij dan

niet alleen zijne eigene uitzetting en inkrimping, maar ook

de verandering, die de vloeibaarheid der olie met de ver-
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aiuleriug ilcr warintu umleriraiit, coriipeiiscrcii iiiwt. Dujr

dü verandering, die door de warmte aan de olie wordt toe-

gebragt, naar de hoedanigheid der olie, in zich zelve vcr-

and^erlijk kan wezen, kan men het voor mogelijk houden,

dat ook de compensatie met den tijd veranderlijk is. Moet

men den gang eens slingeruurwerks, ook voor groot erti-

tijdvakken, uit vroegere waarnemingen afleiden, zoo geven

de genoemde omstandigheden aanleiding tot onderscheidene

vragen, wier volledige beantwoording men overal vruchte-

loos zoude zoeken.

In vroegere jaren ben ik nooit in de gelegenheid ge-

weest om een onderzoek omtrent den gang van een goed'

sterrekundig slingeruurwerk te volbrengen. Het tegenwoor-

dig observatorium te Leiden bezit slechts een paar slinger-

uurwerken van mindere waarde, bij welke de invloed van

vele storingen zich verliezen moet in de onregelmatigheden

van den gang, die uit hunne eigene onvolkomenheid voort-

vloeijen. Zij konden ook alleen boven de daken van het

Akademiegebouw, aan houten palen, worden gehangen, waar

zij, door het slaan der klok om het half uur, en door voor-

bijgaande rijtuigen, aan onophoudelijke trillingen onder-

worpen zijn. Onder zulke omstandigheden zouden zelfs de

volkomeuste uurwerken een' slechten gang aaimemen, en om
die reden achtte ik het ook ondoelmatig, in een der twee

celletjes, die het tegenwoordig observatorium te Leiden uit-

maken, een kostbaar sterrekundig slingernurwerk te plaatsen.

Bij het eenige stelsel van waarnemingen, dat door het

tegenwoordig observatorium te Leiden wordt toegelaten,

was slechts zelden eene naauwkeurige bepaling noodzakelijk.

Bij de waarneming van veranderlijke sterren, door welke

vooral de Heer oudemaks zich zoo verdienstelijk heeft ge-

maakt, en bij de metingen van dubbele sterren en planeten,

door mij zelven weleer in zoo grooten getale volbragt, was

in het gclieel geene eigenlijke lijdsbepaling noodig. üe
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betrekkelijke plaatsbepaling van ligchaiiien des zonnestel-

sels, die steeds de voorname werkzaamheden van liet tegen-

woordig observatorium ie Leiden uitmaakte, is met eene vrij

ruwe tijdsbepaling te vreden. Alleen werd eene zeer naauw-

keurige tijdsbepaling gevorderd bij de waarneming van

sterrebedekkingen, en dan trachtte men zich van den gaug

des uurwerks onafhankelijk te maken. Indien het eenigzins

mogelijk was, werd onmiddellijk vóór eu onmiddellijk na de

sterrebedekking, eene tijdsbepaling volbragt en de -naarne-

ming werd als mislukt beschouwd, indien dit zich onmo-

gelijk betoonde.

De betrekking, waarin ik sedert twee jaren bij de

Nederlaudsche Marine ben geplaatst, gaf mij niet slechts

de gelegenheid, maar stelde het mij ook ten pligt een on-

derzoek omtrent den gang van althans één goed sterrekun-

dig slingeruurwerk in het werk te stellen. Aan het obser-

vatorium te Leiden zouden de instrumenten der Marine

bewaard en aan een streng onderzoek worden onderworpen.

Eene lange zolderkamer, behoorende tot het observatorium,

en vier verdiepingen lager liggende dan de twee celletjes,

waar alleen waarnemingen mogelijk zijn, was vroeger de

bewaarplaats alleen van eenige oude onbruikbare werk-

tuigen eu van hulptoestelleu voor het onderwijs in de po-

pulaire sterrekuude. Die toestellen moesten plaats maken

voor de tijdmeters en de overige werktuigen der Marine en

aan den ouden zwareu binnenmuur van de zolderkamer

werd, voor het onderzoek der tijdmeters, het sterrekundig

slingeruurwerk hohwü N" 15 opgehangen, dat aan de Ne-

derlandsche Marine behoort. Tijdsbepalingen, zoo naauw-

keurig als men die verkrijgen kan, waren toen op het ob-

servatorium te Leiden noodzakelijk geworden en werden met

grooten ijver, eerst door den Heer M. hoek en later door

den Heer n. m. kam, volbragt.

Het was mij gebleken dat men, geen valsch oordeel wil-
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k'iidc uitspivken over tijdnictors, voor Lengto-bfiialini; op zee

bestemd, hunne gangen moet afleiden uit waarnemingen,

tussclien welke niet minder dan eene week is verloopen.

Eiken Zaturdag morgen worden daarom al de tijdmeters te

Leiden, die aan de Marine behooren of ten aankoop voor

haar worden onderzocht, bij de pendule iiohwü N" ITj

vergeleken. Dit geschiedt op zulk eene wijze, dat im-n

daarbij geene fout van een tiende-deel eener secunde kan

begaan ; en die naauwkeurigheid is noodzakelijk. Verkrijgt

men op eenen Vrijdag of Zaturdag avond eene tijdRbe])a-

ling, zoo behoeft men, slechts voor een' halven dag, op den

gang der pendule te vertrouwen, maar dit was niet altijd

mogelijk, hoeveel pogingen daartoe werden aangewend, en

dit bezwaar heeft bij ons spoedig strenge onderzoekingen

omtrent den gang der pendule uitgelokt. Sedert het begin

der maand September 1859 worden, twee of meermalen elke

week, uit het observatorium te Leiden, tijdseinen naar de

zeehavens gegeven. Men kan met de herleiding der waar-

nemingen omtrent de tijdmeters gewoonlijk wachten, totdat,

ook na hunne vergelijking met de pendule, eene tijdsbepa-

ling is verkregen ; maar voor de tijdseinen moet de stand

altijd uit vroegere waarnemingen worden afgeleid. Het werd

toen daarom noodig de tijdsbepalingen te Leiden, zoo dik-

wijls te volbrengen, als de luchtsgesteldheid dit eenigzins

gedoogde en een streng onderzoek omtrent den gang der

pendule was toen nog noodzakelijker dan te voren.

Vermoedelijk kosten de tijdsbepalingen nergens zoo veel

moeite als op het tegenwoordig observatorium te Leiden.

De pendule is vier verdiepingen lager geplaatst dan het

verblijf, waar de waarnemingen moeten geschieden, en de

tijdsbepalingen moeten volbragt worden op eenen tijdmeter,

die telkens, onmiddellijk vóór en na de waarnemingen, wiet

<lc pendule wordt vergeleken. Met dien tijdmeter, eene lau-

ïa.nrn en eenen sleutelbos bezwaard, moet men_ een groot
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aantal trappen stijgen, een bruggetje, boven de daken van het

Ackaclemiegebouw, overloopen en, aldus toegerust, vaak iu

' weder en wind de deur van het celletje ontsluiten. Daar

vindt men naauwelijks zoo veel ruimte als men behoeft

om zich te kunnen bewegen, en moet bij elke tijdsbepaling

de Azimuthale-afwijking van het, op eene houten paal

rustend, universaal-instrument van eepsold, dat als passage-

instrument wordt gebruikt, uit de waarnemingen zelve wor-

den afgeleid. De tijdsbepalingen zijn zeer naauwkeurig, en

men zoude die eene zekerheid van weinige honderdste-dee-

len eener secunde toekennen, hadden de tijdsbepalingen, die

door de meest geoefende waarnemers, met de grootste hulp-

middelen en de uiterste zorgvuldigheid, gelijktijdig werden

volbragt, niet bewezen, dat eene tijdsbepaling, ook afge-

scheiden van de doorgaande persoonlijke fout der waarne-

mers, nimmer op een tiende-deel eener secunde na zeker

is. De schoonste voorbeelden van zulke gelijktijdige tijds-

bepalingen vindt men in de Expédilion chronomélrique en-

tre Poulkowa el Allona eic. par i'. G. w. steuve, St. Pe-

tcrsbourg, 1844, pag. iSO en E.tpédilioii ckronométrique

entre AÜona el Greenwich etc. par v. g. w. steuve el o. w.

STEUVE, St. Petersbourg, 1846, pag. 110 en 143 en niet

zelden loopen zij daar, ook nadat de verscliillen der persoon-

lijke fouten, zoo goed doenlijk, zijn in rekening gebragt,

twee tiende-deelen eener secunde uit elkander. De tijdsbe-

palingen te Leiden werden, tot op den 248''*° J^|ij 1859,

volbragt door den Heer m. hoek en na dien tijd door zij-

nen opvolger als observator bij de sterrewacht te Leiden,

den Heer k. m. kam.

De pendule hohwü N^ 15 is sedert twee jaren op het

observatorium te Leiden aan\\-ezig, maar in dat tijdvak is

zij tnee malen uileengenomen. Gedurende het eerste half-

jaar betoonde de gang zich niet zoo voortreffelijk als ik had

kunnen verwachten, wegens den schoonen gang der pendule
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uomvil N' 13, door Z. K. JI. l'iius uenuhik der Neder-

landen aan Je Marine geschonken en geplaatst aan de tijd-

inrigting te Willemsoord. De Heer houwü heeft daarom,

op het einde der maand Mei 1858, eenige veranderingen

aan het uurwerk toegebragt en in het midden der maand

Junij was het weder geregeld. Toen zich, in de maand

November 18.59, buitengewone onregelmatigheden in zijnen

gang openbaarden, achtte de Heer hohwü het noodig de olie

andermaal te vernieuwen en eene kleine verandering aan het

échappement toe te brengen, hetgeen in het begin der maand

December geschiedde. In het daar tusschen gelegen tijdvak

van anderhalf jaar is de pendule volstrekt niet aangeroerd.

Omtrent de pendule Hoiiwü N' 15 kon dus een onderzoek

Vi'orden gevestigd op waarnemingen, die gedurende anderhalf

jaar ongestoord zijn voortgezet, en, ofschoon men Jaarvoor

een nog veel langer tijdvak wenschen mogt, zal ik dit voor-

eerst niet te mijner beschikking hebben. Ik hoop namelijk

dat de sterrekunde te Leiden, binnen een half jaar, van het

oude observatorium, waar ik gedurende vier- en dertig jaren,

op eene ellendige wijze, met haar gevangen was, naar het

nieuwe zal worden overgebragt en dan zal het onderzoek

der pendule, dat nu reeds na een anderhalf jaar werd ge-

stoord, andermaal worden afgebroken. Het bewustzijn dat

ik omtrent het onderzoek van sterrekundige sliugeruurwer-

ken, eerst na een groot tijdsverloop, iets meer voUedigs zal

kunnen bezitten, dan hetgeen mij nu wordt gegeven door

de waarnemingen omtrent de pendule hohwü N' 15, doet

het mij niet ondoelmatig voorkomen, dat de uitkomsten

van dat onderzoek der Akademie van Wetenschappen, ter

plaatsing in haar tijdschrift, worden aangeboden.

De standen der pendule hohwü N' 15, gedurende het

meergenoemd tijdvak van anderhalf jaar bepaald, waarop

het onderzoek van haren gang gevestigd moet worden, zijn

de VülKcndc:
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STANDEN DER PENDULE HOHHÜ N°. 15.

DATUM.
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8

12

18

19
32

24
28

.3

5

8

9

12

15

18

19

22

27

29

1

3

6

7

1859
5 Aug

II

Sept.

MIDDELB
TUI) TE
LEIDBN.

8 44

9 18

9 14

9 16

i:< 17

9 45

11 51

10 23

8 18

//

//

//

II

Oct.

O

5

40

58

22
34
26

5

O

18

30

53

29

42

PENDULE
ACHTER

DEN MIDD.
TIJD.

15,41

18,05

22,32

28,44

29,81

32,51

34,41

37,55

44,00

46,30

50,06

51,32

55,09

58,65

2,80

3,96

7,90

13,69

15,23

17,69

19,80

23,93

23,96

II

1859
l'lO Oct.

|ll3 „

|16 ,/

||17 „

'31 „

23 „

25 „

i28

3

6

8

10

11

12

14

15

II '

Nov. i

MIDDELU.
TIJD TE
LEIDEN.

10 o

9 15

7 51

8 40

7 O

8 10

48

36

46

10 59

5 19

9 54
5 41

13

28

43
19 „
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en lipoft iiH'ii vier onbekciulf grootheden te bepalen, na-

melijk :

1°. g, den dagelijkschen gang voor een bepaald tijdstip

D en de bepaalde standen van thermometer en barometer

T en B;
?.". p, (Ie verandering van den gang, bij eene bepaalde

verandering in den stand des thermometers;

3\ q, de verandering van den gang, bij eene bepaalde

verandering in den stand des barometers;

4'. r, de verandering van den gang in een bepaald

tijdsverloop, onafhankelijk van thermometer- en barometer-

stand.

Zijn deze grootheden eenmaal bepaald, zoo laat zich de

gang voor een gegeven tijdstip d en de gegevene thermome-

ter- en barometer-standen t en 6 ligtelijk berekenen.

Elke waargenomen gang geeft eene vergelijking tusschen

de vier genoemde onbekende grootheden en heeft men vele

gangen bepaald, zoo heeft men een groot aantal vergelij-

kingen tusschen die grootheden, welke, naar de methode

der kleinste quadraten, kunnen worden opgelost. Die oplos-

singswijze baat echter weinig, indien de coëfficiënten der

vergelijkingen niet veel verschillen en hoe vele tijdsbepa-

lingen men volbragt hebbe, men zal toch altijd groote

veranderingen in tijd, in warmte en in drukking der lucht

moeten verbeiden. Dan heeft men echter zoo vele verge-

lijkingen, dat hare oplossing naar de methode der kleinste

quadraten zeer bezwaarlijk wordt en dit te meer, daar men

het onderzoek toch gestadig zal herhalen, naar mate men,

door nieuwe gegevens, tot het bereiken van eene hoogere

naauwkeurigheid wordt in staat gesteld. Men kan een aan-

tal gangen tot een middental zamentrekken eu daarbij ver-

werpt men alle tijdsbepalingen, tusschen de eerste en de

laatste verkregen, terwijl de gemiddelde gang in het tijd-

vak, voor hetwelk men de waargenomene gangen wil za-
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jnciitrnkl<i^n, (jcik eii liet best verkregen wordt door de ver-

andering in den stnnd des uurwerks, ^door het tijdsverloop

te deelen. Berekent mcu den gemiddelden gang voor een

bepaald tijdvak, zoo moet men ook den gemiddelden ther-

mometer- en barometer-stand voor dat tijdvak bepalen, en

bedraagt dit slechts een paar weken, zoo zullen zich daarin

gewoonlijk de schielijk afwisselende standen des barometers

bijna geheel vereffenen en zal de invloed van de verander-

lijke drukking der lucht geheel verborgen blijven. Buiten-

dien verkeert men hier in een geheel ander geval dan bij de

gewone sterrekundige berekeningen. Gewoonlijk is de vorm

der vergelijking volkomen zeker en ligt de bron van on-

zekerheid geheel en al in de grootheden, die door de waar-

neming moeten worden bepaald. Hier daarentegen heeft

juist het omgekeerde plaats. De grootheden, die door de

waarneming worden gegeven, zijn hier als volmaakt te be-

schouwen. De gemiddelde thermometer- en barometer-stan-

den laten zich met eene veel hoogere, dan de hier gevor-

derde, naauwkeurigheid bepalen en indien tusschen de waar-

nemingen slechts een paar weken verloopen is, kan de ge-

middelde dagelijksche gang naauwelijks een honderdste deel

eener secunde onzeker zijn. Het blijkt echter dat de gang

der uurwerken niet slechts aan kleine, zich spoedig veretFe-

nende onregelmatigheden onderworpen is, maar dat zijn

gemiddeld bedrag, in vrij aanzienlijke tijdvakken, allerlei

veranderingen ondergaat, die zich aan den tijd niet storen,

die zich noch uit de warmte, noch uit de drukking der

lucht laten verklaren en, voortvloeijende uit onbekende oor-

zaken, in het geheel niet ouder eene formule gebragt kun-

nen wolden. Bij het onderzoek van uurwerken is het ge-

woonlijk het best, uit de voorhandene waarnemingen diegene

te kiezen, welke het meest geschikt zijn om het bedrag van

eene storing in den gang, onafhankelijk van de overige,

te bepalen, en dit is altijd mogelijk, indien het uurwerk
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slechts langdurig genoeg is waargenomen. Reeds spoedig

werd de gang der pendule hohwü N'. 15, zoo na moge-

lijk, onder eene formule gebragt, en die formule werd ver-

beterd, naarmate men daartoe door de nieuwere waarnemin-

gen werd in staat gesteld. Nadat de Heer m. hoek. den

gang der pendule hohwü N". 15 lierhaaldelijk aan de be-

rekening had onderworpen, geschiedde dit, in overleg met

mij, bij hernieuwing in de maand October 1859 door den

Heer n. m. kam, en het scheen dat toen een hooge graad

van naauvvkeurigheid bereikt zoude kunnen worden, nade-

maal de waarnemingen gedurende bijna anderhalf jaar on-

gestoord waren voortgezet. De Heer kam vond dat de gang

der pendule zich liet voorstellen door de volgende formule:

gang = + 1»,47 -!-1)',()711 (10^0— <)

— 0^,0132 (760,0 ra.m. — 6)

-f- 0^,00169 d

waarin de letters /, b en d de volgende beteekenis hebben

:

/, den gemiddelden thermometer- stand, naar de schaal vaii

UÉAUMDR ;

b, den gemiddelden barometer-stand, in millimeters;

d, het aantal dagen, verloopen sedert den 8^'^° Octo-

ber 1859.

Een positieve gang beteekent bij mij altijd vertragingy

zoo als een positieve stand dat het uurwerk ten achter is.

De volgende tabellen geven den toets dier formule aan

de waarnemingen. Door haar worden uitgedrukt: de tijd-

vakken tusschen de bovengemelde tijdsbepalingen verloopen;

de gemiddelde thermometer- en barometer-standen in die tijd-

vakken; de waargenomen gemiddelde gangen; de gemid-

delde gangen, zoo als die door berekening uit de boven-

staande formule norden afgeleid en, eindelijk, de verschilleiL

tusschen die berekende en de waargenomene gangen.
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TIJDVAK 1S59.
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Het is, om meer daii eene reden, van gewigt te beslissen

of ds pendule noiiwü N'. 15, al of niet tot de voortreffe-

lijke sterrekundige slingeruurwerken behoort. Die beslis-

sing schijnt niet mocijelijk, indien men de gangen van het

uurwerk, voor een groot lijdvak, kent, zoo als die in de

voorgaande tabellen zijn gegeven; en inderdaad wordt ge-

woonlijk een uurwerk naar de meerdere of mindere veran-

derlijkheid van zijnen gang beoordeeld, hoezeer deze, op zich

zelve, een zeer slechte maatstaf is van zijne eigenlijke waarde.

Een uurwerk kan hoogst voortreffelijk zijn, terwijl zijne

compensatie slecht geregeld is, en dan moet zich zijn gang

aanmerkelijk met de warmte veranderen. Eene olie van

minder goede hoedanigheid kan, ook het beste uurwerk, een'

slechten gang doen aannemen, en door hare verdikking eene

trapsgewijze en onregelmatig voortgaande verandering in den

gang teweegbrengen. Bovendien kan de invloed van den

stand des barometers op den gang van het uurwerk zeer

merkbaar ?ijn. Een uurwerk is nooit volmaakt, en zijne

meerdere of mindere voorlreflelijkheid laat zich alleenlijk

afleiden uit zijne vergelijking met andere en beroemde uur-

werken, van beroemde makers herkoTnstig. Men heeft de

gangen van vele sterrekundige slingeruurwerken openlijk

bekend gemaakt , maar onderwierp die bijna nooit aan

eene berekeiiing en verzuimde ook bijna altijd daarbij de

standen van thermometer en barometer aan te teekenen.

Veelal heeft men ook de gewoonte om veranderingen aan

het uurwerk toe te brengen, zoo dikwijls als men bespeurt

dat zijn gang of zijne compensatie niet goed geregeld is en

daardoor worden de waarnemingen gestadig afgebroken en

maakt men een onderzoek van hel uurwerk onmogelijk.

Voor zoo ver als men, uit de medegedeelde gangen alleen,

zonder eene opzettelijke berekening, kan oordeelen, moet

men aannemen, dat de pendule hohwü N'. 15 onderschei-

dene slingeruurwerken aan beroemde sterrewachteu overtreft.
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maar door ;mdcrc weder overtroffen wordt. De sliugeruur-

werken aan de sterrewacliten te Greenwich, Edinburg, Caiii-

bridge eii Oxford schijnen ten stelligste minder voortreffelijk

te zijn dan de pendule hohwü N°. iö. Daarentegen schijnt

zij te moeten wijken voor twee slingenxurwerken van bkk-

GUET te Altona, voor de pendule van ïiede op het obser-

vatorium te Berlijn, voor de pendule van jüugensen, die

door KESSELS is omgewerkt, op het observatorium te Krems-

münster en vooral ook voor de pendule nouwü >[". l;j

aan de Directie der Marine te Willerasooïd.

Indien de medegedeelde formule geacht kan worden, zoo

goed mogelijk, het geiieel der voorhanden waarnemingen te

vertegenwoordigen, zoo moeten de getallen in de laatste

kolommen der voorgaande tabellen de onregelmatigheden

van het uurwerk uitdrukken, die uit zijne eigene onvolko-

menheid voortvloeijen. Bepaalt men, naar de methode der

kleinste quadraten, het waarschijnlijk bedrag dier onregel-

matigheden, in een tijdvak van eene bepaalde grootte, en

doet men hetzelfde met eene andere pendule, zoo verkrijgt

men twee getallen, die de betrekkelijke waarde van beide

uurwerken met juistheid kunnen doen beoordeelen. Mij zijn

echter geene gangen van sterrekuudige slingeruurwerken be-

kend, die bij eene formule zijn vergeleken, behalve die der

pendule vau kessels te Koningsbergen door bessel bere-

kend {Astr. Nachr. N". 169) en die der pendule van de

tijdobservatoriën te Parijs en te Toulon, berekend door

LiEUSSOU [Richerches sur les variations de la marche des

pendules el des ehronomètres etc. jaag. 42—47). Bessel

en LIEÜSSOU hebben echter alleenlijk den invloed der warmte

in rekening gebragt en alle overige storingen Ereheel en al

verwaarloosd. De verscliillen tusschen de \i anrgenomene en

berekende gangen zijn bij de pendule te Koningsbergen

veel grooter dan de bovengemelde bij de pendule jiohwü

N'. 15 en zij blijven dit nog, al neemt men hunne mid-
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(leutalleu voor tijdvakkeu grooter dan eeiie week. Ligt dit

niet aau de storende invloedeu, düor bessel buiten reke-

ning gelaten, zoo moet de pendule hohwü N'. 15 aan-

merkelijk beter zijn dan die van kessels te Koningsbergen.

LiEOSsoü geeft de verschillen tusschen de waargenomene

en berekende maandelij ksche gangen voor drie op zich zelf

staande tijdvakken van 17, 20 en 7 maanden omtrent de

pendule bbegueï N°. 4367 te Parijs, en voor twee jareu

omtrent de pendule te Toulon en wil men, naar aanleiding

daarvan, deze uurwerken bij de pendule hohwü N'. 15 ver-

gelijken, zoo moet men ook voor haar de maandelijksche

verschillen bepalen. Door de bovenstaande tabellen vindt

men de verschillen tusschen de gemiddelde waargenomen

en berekende gangen voor tijdvakken van omtrent eene

maand, bij de pendule hohwü N'. 15, aldus:

1858



(
-ii-i

)

Voor tijdvakken van eene maand zullen de verscliillun

lusschen de barometer-standen elkander oj) zeer weinig na

vereffenen en door de bovenstaande getallen laat zicli de

pendule te Leiden neer goed bij die van lieussou vergelij-

ken, ofschoon hij op de standen van den barometer geen

acht heeft gegeven. De bovenstaande getallen zijn, ia het

algemeen, kleiner dan de verschillen, die ueussod bij zijne

uurwerken heeft gevonden en hieruit laat zich de gevolg-

trekking alleiden, dat de pendule van iioHwii N". 15 althans

niet minder voortrelïelijk moet wezen, dan die te Parijs

en die te Toulou, welke geacht worden tot de beste in

hare soort te behooren. De pendule hohwü N". 15 is al-

zoo geenszins minder voortrelïelijk dan de gewone goede

sterrekundige slingeruurwerken, en indien zich zonderlinge

verschijnselen in haren gang openbaren, zoo moeten die niet

beschouwd worden als een gevolg van gebreken, die haar

bij uitsluiting eigen zijn, maar veeleer als eigenschappen

van sterrekundige slihgeruurwerken, in het algemeen, die,

bij gebrek aan een streng onderzoek, steeds verholen zijn

gebleven.

LlEtissou heeft, bij het onderzoek der slingei'uurwerken,-

alleenlijk den invloed der warmte in rekening gebragt en

hij was, over de overeenstemming der waargenomene en

berekende gangen, zoo zeer voldaan, dat hij de wet, die

door den gang der sterrekundige slingeruurwerken wordt

gevolgd, meende bepaald te hebben. Ik heb, behalve den

invloed der warmte, dien van den tijd en dien van de druk-

king dec lucht iu acht genomen eu verkreeg eene betere

overeenstemming, tusschcn de waargenomen eu berekende

gangen, dan likussoü, maar die overeenstemming was ver

verwijderd van mij te bevredigen. Het trof mij namelijk,

dat de formule, die gedurende een jaar den gang der pen-

dule met eene wenschelijke juistheid voorstelde, in de laatste

maanden van hel onderzoek bijna uitsluitend negatieve ver-
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schillen gaf, die nog sclieuen toe te nemcu, toen Je waar-

nemingen eene stoornis moesten ondervinden. Het scheen

dat het geheel der waarnemingen zich niet liet voorstellen

door eene en dezelfde formule, zelfs niet hij den meer zamen-

gestelden vorm, dien ik had aangenomen. Ik meende dat-

zelfde verschijnsel ook hij de uurwerken te bespeuren, wier

gangen door bessel en lieussou herekend zijn, en ik heb

daarom, na de voltooijing der reeds vermelde berekeningen,

omtrent den gang der pendule hohwü N'. 15, een nieuw

onderzoek aangevangen, dat een kort verslag schijnt te ver-

dienen, wegens de uitkomsten, die het heeft opgeleverd.

Bij het onderzoek van een sterrekundig sliugeruurwerk

zal men, boven alles, den invloed willen bepalen, dien de

warmte op zijnen gang uitoefent en niets natuurlijker vinden,

dan dat men daartoe cenvoudiglijk zijne gangen, bij de

hoogste thermometerstanden in den zomer en de laagste in

den winter, bij elkander vergelijke. Heeft men vele waar-

nemingen, dan zal men een' gemiddelden zomer- en win-

tergang, voor nagenoeg denzelfden barometerstand, kunnen

vinden, eu eene voorloopige kennis van den invloed des ba-

meters zal toereikende zijn, voor de herleiding dier gangen

tot juist denzelfden barometerstand. Dat onderzoek werd

bij de pendule hohwü N''. 1.5 zeer verzwaard door de bij-

zonderheid, dat zij, gedurende haar verblijf te Leiden, naau-

welijks eenige koude heeft ondervonden, nademaal de vorst

nog slechts gedurende een paar dagen binnen het vertrek,

waar zij zich bevindt, is doorgedrongen. Daar de pendule

gedurende anderhalf jaar onafgebroken is waargenomen, heeft

heeft men drie overgangen van den zomer tot den winter

of omgekeerd, van welke ieder op zich zelven eene uit-

komst voor den invloed der warmte op den gang moet ge-

ven, zoodat die invloed voor eene zeer juiste bepaling vat-

baar schijnt. De gangen der pendule, die zich uit de

voorgaande tabellen laten afleiden en zich het meest ge-
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?fliikt, lictooneu voor Je bepaling vaii tien invloed dor wMiinlr,

zijn de middentallen voor de volgende tijdvakken:

1'. van 18 Junij 1858 tot 'M) Sept. 1858.

•2'.
„ 6 Nov. „ '/ 31 Jan. 1859.

.3'. „ 24 Junij 1859 „ 12 Aug. «

4-. /' 10 Nov. i> 1 Dec. "

Voor deze tijdvakken vindt men de volgende middeutal-

leu, bij welke in de laatste kolom de gemiddelde gangen

zijn uitgedrukt, naar den voorloopig bepaalden invloed des

barometers, tot den barometer-stand 760,0 m. m. herleid:

GtmiJJcU tijiUtip. Geniiddi.lilc Gcmidd. Gcm. bar. Herleide

gang. temp. stand. gang.

s „ »

|o. 17,5 Julij 1858, +0,33 +16,31 761,8 +0,31

2'. 12,0 Dec. ; 1,49 3,78 760,2 1,49

3'. 21,0 Julij 1859. 0,92 17,63 763,7 0,88

4'. 20,0 Nov. // 1,81 4,06 762,4 1,78

Naar deze uitkomsten vindt men, voor de versnelling van

den dagelijkscheu gaug der pendule, bij eene veihooging

der warmte van éénen graad rÉaumuk, :

s

uit 1°. en %\ 0,0938

// 2'. /' 3\ 0,0439

// 3=. » 4^ 0,0663

Het geweldig verschil tusschen deze uitkomsten heeft mij

zeer verrast. Het bewijst ten duidelijkste, dat de gemid-

delde gang der pendule eene langzame verandering onder-

gaat, die van de warmte onafhankelijk is. Na die opmer-

king zoude men het eerst eene doorloopende versnelling van

den gang verwachten, teweeggebragt door de verdikking der
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olie, die deu slinger allengs kleinere schommelingen moet
doen maken, maar vergelijkt men de gangen, die tot dezelfde

temperaturen behooreu, bij elkander, zoo ziet men onmid-

dellijk, dat de gang zich niet heeft versneld maar vertraagd.

Is echter die vertraging standvastig, zoo laat zij zich lig-

telijk uit de bovenstaande gegevens afleiden. Noemt men
namelijk :

n, de versnelling van den dagelijkschen gang, bij eene

verhooging drr warmte van ééneji graad uÉaumue :

w!, de maandelijksche vertraging van den dagelijkschen

gang:

zoo heeft men, tusschen de grootheden n en m, de vol-

gende vergelijkingen

:

uit 1'. en 3'. 1,18 = 12,58 n + 5 jti (a)

" 2\ // V. 0,R1 = 1:3,90 n -Tm (è)

n 3^ // 4'. 0,90 = ].3,57n + 4ot (c)

Tusschen de grootheden n en m heeft men alzoo drie

vergelijkingen, die, twee aan twee met elkander verbonden,

dezelfde uitkomsten behooren te geven. Men vindt voor die

grootheden, uit de vergelijkingen

:

s s

(a) eu (b) n=. -\- 0,0717 »« = -j- 0,0357

{b) „ (e) n -= + 0,0579 m = + 0,0271

Deze uitkomsten komen weder zoo slecht met elkander

overeen, dat de langzame verandering in den gang des uur-

werks zich niet uit eenen invloed der warmte, verbonden

met eene standvastige vertraging, verklaren laat.

De verandering, die de gang, onafhankelijk van de warmte

ondergaat, schijnt zich het best te moeten openbaren, als

men, uit den voorraad der waarnemingen, de gangen af-

leidt, die de pendule, op verschillende tijden, bij dezelfde



warmte heeft aangenomen. Men vindt zulke ganijen voor

ile volgende tijdvakken en gemiddelde tijdstippen

:
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verandert, zuu geldcu de veranderingeu, uit de lioveustaaude

gangen afgeleid, voor hel midden tussclieii de aangewezene

tijdstippen. Men vindt alzoo, voor de vertraging van den

dagelijkscheu gang in eenen dag

:

s

uit 1°. en 2". 0,00177 geldende voor 16 Jan. 1S59

// 5". „ 6". 0,0018(5 // . '/ Z-Z „ „

„ 3°. ,/ 4°. 0,00094 '/ // ii Junij „

„ 6=. ,/ 7". 0,00017 '/ '/ 29 Julij «

De verandering, die de vertraging van den gang der

jiendule ondergaat, komt mij niet minder zonderling voor,

dan de vertraging zelve, en de zonderlinge verschijnselen,

die de pendule hohwü N". 15 doet opmerken, maakten mij

natuurlijkerwijze begeerig te weten, of zij zich ook bij an-

dere sterrekundige slingeruurwerken openbaren. Men zoude

zich daaromtrent geene zekerheid kunnen verwerven, zonder

veel arbeids, al ontbrak het niet aan de vereisohten en ik

heb mij daarom bepaald bij een nader onderzoek der pendule

van KESSELS to Koningsbergen, die door bessel hoogelijk

wordt geroemd en wier gangen, van den 2 Aug. ] 828 tot den

12Sept. 1829, benevens hunne vergelijking met eeue formule,

doorhem in de Astronomische Nacliridden N'. 169, met groote

uitvoerigheid, zijn medegedeeld. Het verdient de aandacht,

dat, bij die pendule, de verschillen tusschen de waargenomeue

en berekende gangen, van den 28*''^" Maart tot den Olsten

Mei 1829, alle positief zijn en tot een bedrag van 0^,46

opklimmen, terwijl die verschillen, van den S^ten Julij

tot den S'l'^n September alle een negatief teeken hebben

eu opklimmen tot een bedrag van 0*,63. De veranderin-

gen van den gang moeten alzoo, bij dat uurwerk, veel

grooter zijn dan bij de pendule iioHwü N". 15. Bessel

zegt uitdrukkelijk, dat men, bij zijne pendule, nagenoeg

dezelfde compensatie vindt, onverschillig uf mcji overgaat

VERSL. E>' MEDED. AFD. >"ATi:LUK. DEEL X. 15
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van (Icn zomer tot dcii winter of wel van den winter tot

den zomer, maar een opzettelijk onderzoek licoft mij liet

tegendeel bewezen. Men heeft namelijk, naar de waarne-

mingen van BESSEL

:

Gcm. gang. Gein temp.

Van 2 Aug. tot 34 Aug. 182S + 0,2:1 + 18°8

„ 8 Jan. ,/ 23 Jan. 1829 + r,02 — 9,2

,/ 3 Aug.
I,

3-1. Aug. 1829 — 0,21 + 18,1

De twee eerste bepalingen geven, voor eene vcrliooging

der temperatuur van éénen graad, eene versnelling van den

dagelijksclien gang van 05,0383 en de twee laatste van

0'',04'51, en dus bestaat ook hier een zeer aanmerkelijk

verschil.

Voor nagenoeg gelijke temperaturen vindt men, door de

waarnemingen van bessel, de volgende dagelijksche gan-

gen zijner pendule

:

Van 14. Oct. tot 4 Nov. 182S

// 15 April „ 4 Mei 1829

// 2 Aug. ,/ 24 Aug. 1828

// 3 // ,, 24 // 1829

Naar de twee eerste bepalingen l)eeft de pendule haren

gang in een half jaar 0^,4 vertraagd en, naar de twee

laatste, haren gang in een geheel jaar 0^,4 versneld en beide

die uiteenloopende uitkomsten gelden voor nagenoeg hetzelfde

tijdstip, namelijk het midden van Februarij 1829. Hieruit

blijkt dat de aangewezene zonderlinge verschijnselen niet

uitsluitend der pendule IIOHWÜ N'. 15 eigen zijn en dat

LiEOSSOU zich grovelijk heeft vergist in zijne vermeende

ontdekking, dat de gang van een sterrekuudig sliugernur-

. dag. gang.
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werk alleenlijk, cji op eeiie zeer eenvoudige wijze, door de

warmte wordt veranderd.

Alvorens een nader onderzoek in het werk te stellen,

omtrent de wijze waarop de gang en de compensatie der

pandule zich met den lijd veranderen, was het noodig,

zoo naauwkeurig mogelijk te bepalen, welken invloed eene

verandering in den stand des barometers op den gang van

dat uurwerk uitoefent. De tegenstand, dien de beweging

eens slingers door de lucht ondervindt, heeft, in de laatste

jaren, tot schoone onderzoekingen aanleiding gegeven, die

voornamelijk zijn vermeld geworden in de volgende ver-

handelingen :

Unlersiichungen üher die Lange <Jes eitifwJien Secunden-

J'endets, von F. w. bessel. Berlin 1S36 {Abhandl der Kon.

Acad. von H'iss.).

Mémoire sur lex moiivemenls simnllanijs dhm pendule '•/

</'' Cair environnanl. Par s. D. poissoN. {Méiii. de l'Acad.

Vol. XI, en Conn. des lems 1831).

Ueber den Einfluss eines widerslehenden Millels auf die

liewegung eines Pendels, von f. w. bessel, [Aslr. Naclir.

N'. -^Ok 1831).

VerhandAing om-r den legen.shmd der lucht legen de

beweging van eeuen slinger, door Dr. F. j. stamkart. Am-
sterdam, c. G. SULPKE, 1849. {Uitgegeven door de Eerste

Kliis.se van hel Koninklijk Nederlandsch Instituut).

Bovengemelde verhandelingen hebben bijna uitsluitend

betrekking op het herleiden van de lengte eens slingers,

rlie den zoogenaamdeu enkelvoudigen nabij komt, lot het

Incbtledige. Zij bevatten zeer schoone bespiegelingen, maar

zij laten het geheel onbeslist, welken invloed eene verande-

ring in de drukking der lucht bepaaldelijk op den gang

\.ii) een slerrekundig slingeruurwerk nitoefent. Die invloed

15*
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schijnt liet eerst vermeld te zijn gcuonleii door i. haily,

in zijne scliooue verhandeling : On l/ie mercurial compen-

salioii peiidulum, geplaatst in de Jilcin. of the lioijul Astr.

Soc. of Londen (Vol. I, 1823). Naar aanleiding van cenc

zeer onvolkomene theorie, meende bailï toen, ten ouregte,

dat de invloed van eene verhoogde drukking der lucht op

de beweging des slingers uit twee deelen moest bestaan,

die elkander nagenoeg vereffenen, namelijk eene vertraging,

door den vermeerderden oumiddellijkeu 'egenstaud der lucht,

en eene versnelling, teweeggebragt door de vermindering

van de grootte der schommelingen. Rouinsox, de bestuur-

der van het observatorium te Aijnagh, schijnt, in het jaar

1S3J, het eerst eene poging te liebbeu aangewend, om

den invloed van den barometerstand op den gang van eeu

slingeruurwerk door do waarneming te bepalen en gaf een

verslag van zijne cnderzoekingeu daaromtrent in zijne ver-

handeling : On the dcpendence of a Cloi-.lcs rate on the height

of the barometer, geplaatst in de ^tcm. of the Royal Astr.

Soc. Vol. V. In die verhandeling deelt hij, voor eenige

weinige raaandeu, de waargenomen gangen, met de daarbij

behoorende gemiddelde thermometer- en barometerslauden,

mede der pendule vau earnshaw te Armagh, aan welke

SHAiiP te Dubliu een' gewonen kwik-compensatie-slinger had

gegeven. Uit de waargenomene gangen moesten de invloe-

den van thermometer en barometer gelijktijdig worden af-

geleid, voor wier juiste gezamentlijke bepaling zij echter

ontoereikende waren. Eobinson vond dat eene rijzing des

barometers van 1 ra. m. den dagelij kschen gang zijner pen-

dule 0=^,0105 vertraagde en deed bet voorstel om eenen ba-

rometer aan den slinger te verbinden, ten einde dien invloed

te verelTenen, In eene korte aanteekening op de genoemde

verhandeling van uobinson deelt bailv mede, dat hij een'

compensatie-slinger, volkomen overeenstemmende met dien der

peudiile van Armagh, in eene luchtledige kast bad onder-
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zoclit, eii daardoor bevonden bad, dat de gang van een uur-

werk, met zulk eeneu slinger, bij eene rijzing des barome-

ters van 1 m. m., eene vertraging van 0'*,0165 moest on-

dervinden. Ook BESSEL gewaagde van dit onderwerp in

zijne Un'ersuchungen ilher Penduluhren die, in het jaar

1812, in de Astr. Nadir. W. 465 werden opgenomen.

Zonder eenige waarneming ter hulp te roepen, leidde bes-

SEL uit zijne theorie af, dat de vertraging van den dage-

lijkschen gang eens uurwerks met eenon gewonen kwik-eom-

pensatie-slinger, bij eene rijzing des barometers van 1 m. m.,

0^0147 moet bedragen. Zonder zijnen voorganger uobinson'

te vermelden, gaf bessel de uitkomsten zijner berekenin-

gen omtrent de afmetingen en de plaatsing van eenen ba-

rometer, welken men aan den slinger zoude moeten verbin-

den, om die werking te vereffenen.

Mij zijn geene onderzoekingen, omtrent den invloed van

den stand des barometers op den gang van stenekundige

slingeruurwerkeu, bekend, dan de bovengemelde. Wegens het

bedrag, dat baily en bessel vcor dien invloed hebben ge-

vonden, moet het zeer bevreemden, dat dit onderwerp in

zoo geringe mate de aandacht der steiTekundigen tot zich

getroklvcn heeft. Naar de uitkomsten, door baily en bessel

verkregen, zoude een barometerstand van 2 Ned. duimen

boven of beneden den gemiddelden, den gemiddelden dage-

lijkschen gang eencr pendule O*, 3 veranderen, en hield zulk

een hooge of lage barometerstand gedurende slechts drie

dagen aan, zoo zoude dit op zich zelf reeds genoeg zijn^

om, na een zoo klein tijdsverloop, eene fout van eene

volle seconde in de bepaling van den stand des uurwerks

teweeg te brengen. Het is natuurlijk, dat ik zulk eene

fout niet kon dulden bij de tijdseinen, die aan het obser-

vatorium te Leiden worden gegeven. De invloed van den

barometerstand zoude de voornaamste bron van onzeker-

heid bij de tijdseinen kunnen worden, en boven alles hield
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ik ila.ironi diens zürgvuldige bepaling voor noodzakelijk.

De waargeiiomene gangen des uurwerks, uit welke men

den invloed .van den tijd en van de v\'armte zal willen af-

leiden, zullen altijd tijdvakken betrellen, in welke, wesens

hunne grootte, de veranderingen in den stand des barome-

ters zich grootendcrls verellenen, en zijn dus voor de be-

paling van diens invloed geheel ongeschikt. Uit de vorige

tabel blijkt het, dat zelfs de wekelijksche gemiddelde baro-

meterstanden gewoonlijk zeer weinig van elkander verschil-

len, en het verschil tusschen de maandelijksche is gewoon-

lijk nog veel geringer. De invloed van den baroraetersland

laat zich daarom het best op zich zelf bepalen, zoo men

uit den voorraad der waargenoineue gangen diegene uitkiest,

welke zeer kort na elkander, bij aanmerkelijk verschillende

baroraeterstanden en nagenoeg dezelfde thermometerstanden

zijn bepaald geworden. De invloed van den tijd kan dan

geheel en al buiten rekening worden gelaten, en eene voor-

loopige bepaling van den invloed der warmte zal toerei-

kende zijn, om de gangen tot dezelfde temperatuur te her-

leiden, als het verschil niet meer dan l"* of 2'' II. bedraagt.

Een tijdvak tusschen twee op elkander volgende tijdsbepa-

lingen, al bedraagt het slechts weinige dagen, zal zich ech-

ter zeer zelden door een' bestendig zeer hoogen of lagen

barometerstand onderscheiden, en men behoeft slechts eeneu

blik op de voorgaande tabel te werpen om te bespeuren,

dat onder het honderdtal tijdsbepalingen, waarop zij rust,

slechts zeer weinige voorkomen, die geschikt zijn voor de

bepaling van den invloed des barometers op den gang d^s

uurwerks. V^oor die bepaling konden echter ook de waar-

nemingen worden aangewend, die na de herstelling der pen-

dule, in de maand December 1859, zijn volbragt. De vol-

gende zaraenstellingen van waargenoraene gangen zijn de

eenige, die ik meende voor de bepaling van den invloed

des barometers te mogen aanwenden.
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Dagelijksclie Therm. Bar.

Tijdvak. gang. E. m.m.

S o

1". 1858 van 28 Nov. tot 3 Dec. + 1,07 -\- 5,8 750,(;

— „ 3 Dec. „ 15 „ J,49 4,3 765,3

2". 1S3S van 24 Dec. tot 30 Dec. 1,37 4,9 750,8

— „ 30 „ // 7 Jan. 1,72 ' 2,9 . 770,9

3». 1S5S // 30 Dec. // U Jan. 1,70 2,8 771,4

1859 „ 21 Jan. „ 4 Fcbr. 1,28 5,4 754,0

4°. 1859 „ 4 Febr. „ llFebr. 1,40 4,6 75ü,0

— „ 18 „ „ 25 „ 1,43 6,7 767,9

5». 1S59 „ 1 April// 9 April 1,34 9,0 760,0

„ 9 // „ 15 // 1,13 9,1 744,4

6». 1859 // 28 Oct. // 3 Nov. 1,27 7,8 743,0

— „ 10 Nov. „ 14 „ 1,95 5,9 774.6

7°. 1859 „ 22 Dec. „ 27 Dec 0,52 1,2 738,8

18G0 /; 9 Jan. // 12 Jan. 0,84 2,5 765,8

8°. 1860 „ 3 Jan. // 6 Jan. — 0,03 5,7 739,0

— „ 6 // „ 9 // -j- ü,4S 3,9 759,0

Voorloopig was gevonden, dat de dagelijksche gang der

pendule zich 0^,07 versnelt, bij eene rijzing des thermo-

meters fan 1^ R. Herleidt men daarmede de gangen van

elk der bovenstaande paren tot dezelfde temperatuur, zoo

vindt meii de volgende vertragingen van den dagelijkschen

gang der pendule, voor de verhooging van den barometer-

stand bij elk paar gangen, aldus

:

Verhooging van Vertraging van
den barometerstand. den dagelijkschen gang.

s

1". 14,7 m.m. 0,32

2". 20,1 0,31

3". 17,4 0,23

4". 27,3 . 0,23
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VevlifioMJiijr v;iii Vertraging van
den Imrünielcrstaijil. ilcn dagcliJKselieïi gang.

5". 15,G UI. m. 0,20

H". ;51,(; 0,55

7". 26,1 0,4a

8°. • 2Ü,Ü 0,38

Som 172,8 , 2,05

Leidt men uit iedere dezer bepalingen de vertraging van

den dagelijkschen gang af voor 1 m.m. vcrhooging van den

baroraetcrstand, zoo vindt men eene betere overeenstemming,

dan men zoude verwachten en die te meer opmerking ver-

dient, daar de onvermijdelijke fouten, ook der beste waar-

nemingen, een' merkbaren invloed moeten uitoefenen op ver-

schillen tusschen gangen, uit tijdsbepalingen met zoo kleine

tijdsverloopen afgeleid. Die overeenstemming bewijst, dat de

invloed van den baroraeterstand veel grooter moet zijn dan

de onregelmatigheden van den gang, die in de onvolkomen-

heid van het uurwerk hare oorzaak hebben. De bovenge-

melde som der uitkomsten geeft bij de pendule Honwü

N". 15, als waarschijnlijkste uitkomst, voor eene rijzing des

barometers van 1 m.m., eene vertraging in den dagelijk-

schen gang van 0^,0153.

Sedert de maand September 1859 is op het observato-

rium te Leiden een slingeruurwerk in onderzoek, vervaar-

digd door den Heer c. schjudt te Amsterdam. De kwik-

compcnsatie-slinger van dat uurwerk komt volkomen met

dien der pendule nOHWü N'. 15 overeen en zijne kast heeft

ook, op zeer weinig na, dezelfde wijdte. De barometer moet

alzoo op beide uurwerken bijna volkomen denzelfden in-

vloed uitoefenen. De voorraad van waarnemingen gaf mij

de volgende zamenstellingen, geschikt voor de bepaling van

don invloed des barometers op den gang der pendule van

don Heer schmidt.
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baroiucliTs van 27S,1 m.m. ociic vertraging van 4*,00 en

diis vinilt men, als waarschijnlijkste einduitkomst, dat eene

rij-/.inf< des barometers van 1 m.m eene vertraging geeft in

den dagelijksclien gang van 0s,014G.

liet verdient opmerking, dat de laatstgenoemde uitkomst

volkomen overeenstemt met die, welke eessel uit zijne theo-

rie heeft afgeleid, en dat zij nagenoeg het midden houdt

tusschcu die, welke iiobi.nson en baily door waarneming

hebben verkregen. Het toeval heeft zich tot heden te Lei-

den tegen dit onderzoek verzet, en het is mogelijk, dat

In'nnpii korten tijd hooge en lage baromctcrstanden meer

uaauwkeurig met de tijdvakken tusscheu de tijdsbepalingen

zullen zamcnvalleu en eene veel uaauwkeuriger bepaling

van den invloed des barometers dan de bovenstaande zulleu

toelaten. De verkregene uitkomst schijnt echter veel ver-

trouwen te verdienen, daar de mogelijke invloed van den

tijd en van de kleine onzekerheid van den invloed der

warmte bij haar grootendeels moest verdwijnen, nademaal

de hoogere barometerstanden nu eens voorafgingen en dan

weder volgden, en zoowel bij den hoogeren als bij den la-

geren therraoraeterstand hebben plaats gehad. De gevondene

vertraging van den gang kan beschouwd worden als voor

alle sterrekundige uurwerken met kwik-compensatie slingers

in het algemeen te gelden, daar die slingers steeds bijna

volkomen vervaardigd worden naar bot model, oorspronk'c-

lijk in de verhandeling van baily gegeven. Eene enkele

maal heeft men echter voor de kwikllesch niet een' cirkel-

vormigeu cvlioder. maar een elliptischon, met de grootc a-^

in de schoramelvlaktc des slingers, genomen. Men deed dit

om den wederstand der lucht te verminderen, maar die

wordt daardoor juist aanmerkelijk vergroot, gelijk dit blijkt

uit hetgeen door den Heer Dr. J'. .t. stamkaut, in zijne

boven aangehaalde verhandeling, bladz. 37, is aangetoond.
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Uij een voorloopig onderzoek was het reeds gebleken, dat.

de gang der pendule iioiiwü N'. 15, onafhankelijk van de

standen van thermometer en barometer, zich niet slechts

met den tijd verandert, raaar dat ook die verandering zelve

veranderlijk is. Stelt men de verandering der verandering

evenredig aan den tijd, zoo wordt de geheele verandering

in den gang uitgedrukt door de formule

:

mD -{- m'D-,

waarin D den tijd voorstelt, sedert een' bepaalden dag

verloupon. Ook scheen het te blijken, dat de _ invloed van

den tijd zich met de temperatuur, of die van de tempera-

tuur zich met den tijd verandert. Het is ligt aan te toonen,

dat deze twee veronderstellingen op volkomen hetzelfde neder-

komen. Neemt men de laatstgenoemde aan, zoo wordt de

invloed der temperatuur uitgedrukt door de formule:

(u + «'DIT,

waarin T den stand des thermometers beteekeut. Laat men

den invloed des barometers buiten overweging, zoo wordt

dus de gang der pendule uitgedrukt door de formule:

gang = g + m'D -\- m'D- + «T + n' D T,

waarin
ff

den gang beteekeut, voor welken D en T nul zijn.

Voor de bepaling der vijf onbekende grootheden
ff,

m,

m', n en n' behoeft men ten minste vijf gangen, bij welke

de grootheden B en T zoo veel mogelijk uiteenloopen, en die

uit tijdvakken zijn afgeleid zoo groot, dat de invloed van

de fouten der waarnemingen onmerkbaar moet worden en de

schielijk afwisselende onregelmatigheden in den gang der

pendule zich grootendeels moeten vereffenen. Voor de gan-

gen bij de hoogste en de laagste temperaturen meende ik

aan de voorgaande tabel die te moeten ontleenen, welke

zich laten atleiden uit de waarnemingen, binnen de navol-
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gciuk' lijilvakkeii besloten, cii die; ;il/,on bclioc-ruii lot ili;

navolgende tijdstippen :

Tijdvak. Tijdstip.

1". 1858 van IS Junij tot 30 Aiig. 1 7,.5 Jiilij IS.5S

2". 1858 „ C Nov. „ 21 Jan. 12,0 Doe. 1858

3". 185!) ,/ 2.1 Junij „ 12 Aug. 21,0 Julij 1859

4°. 1859 „ 12 Nov. „ 1 Dcc. 20,0 Nov. 1850

Gangen bij nagenoeg gelijke middelbare temperaturen en

na groote tijdsverloopen zijn gegeven voor de navolgende

lijdvakken en tijdstippen ;

Tijdvak. Tijdstip.

5^ 1858 van 80 Sept. tot 6 Nov. 18,5 Oct. 1858

O". 1859 ,/ l April „ 28 Mei 29,5 April 1859

7". 1859 // 3 Oct. „ II Nov. 27,5 Oct. 1859

Voor die tijdvakken en tijdstippen beeft men de vol-

gende gemiddelde gangen ca tbermometer- en barometer-

standen. De tijdvakken zijn opzettelijk zoodanig gekozen,

dat zij, zoo na mogelijk, tot denzelfden gemiddelden stand

des barometers behooreu. Naar het voorgaand onderzoek

lieten de gangen zich zeer naauwkeurig tot juist deuzelfden

baroraeterstand (760 mm.) herleiden en ook die herleide

gangen zijn in de navolgende label opgenomen.

Gcinidd. Gaug bij Thcrm. Har.
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Wordt im de gang, bij eeiieii barüiiieterstuiid van 700

in.m., uitgedrukt door de formule

:

gang = + Os,:30 + wi D + m' D= + (/i + n' D) (T—

O

waarin :

D, de honderdtallen van dagen, verloopen

sedert 17,5 Julij 1S58

T = 16',31 E.

t, de temperatuur R.

zuo heeft men, als men den eersten der aangevoerde gan-

gen van al de volgende aftrekt, tusscheu de grootheden

m, m', n en n' de zes volgende vergelijkingen:

s

+ 1,19 = l,475»n + 2,175m'+ 12,58 n 4- 18,555 n'

0,57 = 3,6Söm + 13.580m' — l,327i— 4,864 n'

1,48 = 4,905 m + 24,060 m' + ] 2,25 n + 60,087 w'

0,63 = 0,930 m + 0,865 in' + 6,19 n + 5,757 n'

1,01 = 2,860 771 -f S,lS0m'+ 6,50n+ 18,590 n'

1,06 = 4,670 m -f 21,81 Om' + 6,20 n + 28,954 re'

De Weledele Gestrenge lieer bi>kes. Luit. ter zee der

iste Klasse, thans te Leiden, heeft de goedheid gehad dit

stelsel van vergelijkingen, naar de methode der kleinste

cjuadraten, op te lossen en verkreeg de volgende uitkomsten

:

s

TO = + 0,2893

,n'= — 0,03115

71 = -\- 0,06560

n' = + 0,000008939

Substitueert men deze waarden in de oorspronkelijke .ver-
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gelijkingen, zoo viuclt iiic.i vuor hare zoogeuaaimlB fouten,

in de onlc waarin zij op elkander voUun :

s s s s s s

_|_ 0,01; — n.05; -I- 0,0'J; + 0,(l:?
;
— 0,0 1

; + 0,02.

De vergelijkingen sluilcn zich alzoo beter op elkander

aan, dan men, wegens de zonderlinge verandering in den

gang der pendule, zoude verwachten en de vergelijkingen

leiden alzoo tot. geene denkbeeldige gevolgtrekkingen.

Uit de verkregene uitkomsten blijkt niet slechts ten

duidelijkste, dat de gang der pendule zich zeer aanmer-

kelijk inct den tijd verandert, maar dat ook die verande-

ring uitermate veranderlijk is. Omstreeks het midden der

maand Julij 1S5S vertraagde de pendule haren dagelijk-

schen gang, in honderd dagen niet minder dan O^^jSO. Die

vertraging nam trapsgewijze af, totdat zij, op het einde

der maand October 1859, verdween en in versnelling over-

ging, liet is zeer twijfelachtig of de verandering zich een-

jiarig met den tijd zoude blijven veranderen, hetgeen zich

niet liet onderzoeken, <laar de waarnemingen niet meer dan

anderhalf jaar omvatten. liet komt mij het meest waar-

schijnlijk voor, dat die zonderlinge verandering aan de wer-

king der olie moet worden toegeschreven en dat zij zich,

bij het gebruik van olieëu van verschillende hoedanigheid,

zeer verschillend zoude betoonen.

Het gering bedrag, voor de grootheid n' gevonden, toont

aan dat de invloed der temperatuur, gedurende de waarne-

mingen, zeer standvastig was. De term, die n' als factor

inhoudt, bedraagt in tien jaren en bij eene temperatuurs-

verandering van 20' R. slechts Os,00o en kan dus onder

alle omstandigheden verwaarloosd worden.

Berekent men uit de gevondene waarden der grootheden

»n, m', n en n' de vroeger vermehle maandelijksche gan^'en

lier pendule, voor hel geheele tijdvak van den IS'^*"' Juuj
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1S58 tot den 1 sten December 1859, zoo viiiclt men voor

het midden der verschillen tusscheu de waargenomen en

berekende gangen — 0^,020. De aangenomen gang voor

den 17j5 Julij 1858 wordt dus, op de eenvoudigste wijze

aan het geheel verloop der pendule in den tijd van ander-

halfjaar aangesloten, als men haar de verbetering — 0'',02ü

toebrengt. Naar aanleiding vau de volbragte onderzoekin-

gen, moet alzoo de gang der pendule worden uitgedrukt

door de formule

:

gang =. -1-0^281)
-f-

0s,2S93 D — 0^,03115 D^

+ 03,U6ó66 (T—t) — Ü^OH.6 (760,0—Ej

D, de honderdtallen van dagen, verloopeu sedert

den 17,5 Julij 1858;

T = -f 16^31 II.

t, de temperatuur, naar den schaal van EÉAXJiiUR.

B, den barometerstand, in millimeters.

Om de berekening der formule te verligten, kan men

haar deze gedaante geven:

mg = -I- 0V175 -f 0^,2893 D — 0^,03115 D'

— 0s,0G566 < -f Oii,0H.6{B— 700m. ra.)

[waarin de letters de vorige beteekenis behouden. ,|.-,[

Voor het tijdvak van den 5<icii September tot den isten

I

December 1859, gedurende hetwelk de pendule hohwü
N". 15 voor de tijdseinen is gebruikt, wordt de formule:

gang= +ls,147 — 0^,06566 (-1- 0^,0146 (B— 700 m.m.).

Berekent men, naar de algemeene formule, de vroeger

vermelde maandelijksche gangen, van den 18'!'=" Junij 1858

tot den l^ten December 1850, zoo verkrijgt men de vol-

gende uitkomsten

:
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zoude zijn. Het is mogelijk dat ook de waterdampeu, iu

de lucht aanwezig, eeu' merkbaren invloed op den gang der

pendule uitoefenen, maar daaromtrent kon ik tot heden geene

onderzoekingen volbrengen. Naar de tabellen, door lieussou

gegeven, die den invloed van den tijd niet in rekening

bragt, bedroeg het bovengenoemd grootst verschil voor de

de pendule van bréguet N". 4367, in het eerste tijdvak

van 17 maanden, 0^,34 en in het tweede van 20 maan-

den 0^43; en voor de pendule van Toulon, in een tijdvak

van 24 maanden, slechts 0^,29. De pendule van Toulon

had alzoo een buitengewoon standvastigen gang en misschien

moet dit alleenlijk aan het gebruik van eene betere olie

worden toegeschreven. Het kan den vervaardigers vanster-

rekundige uurwerken niet te zeer op het gemoed worden

gedrukt, dat zij eene goede olie behoeven. Men ontvangt

soms van chronometer-makers zoogenaamde chronometer-olie,

die veel vroeger dan water bevriest. Eetel te Munchen

zond mij eens, met een werktuig, een fleschje met olie, dat

het opschrift voerde : Huile grasse animale, qui a la propriélé

de ne s'épaissir jamais. Toen ik in de maand April, die

olie ontving, was zij tot een' vasten ijsklomp bevroren.

Uit de bovenstaande tabel blijkt het, hoe zeer de veran-

deringen in den stand der barometers zich vereffenen, bij

de dagelijksche gangen, maandelijks opgemaakt. De bekende

jaarlijksche periode van den barometerstand geeft, in Eu-

ropa, nog veel kleinere verschillen dan de gemiddelde maan-

delijksche standen in een bepaald jaar. De invloed van den

barometerstand kan niettemin die van alle andere storin-

gen aannmerkelijk overtreffen, indien, zoo als dit bij de

tijdseinen het geval kan zijn, de stand des uurwerks moet

worden afgeleid uit tijdsbepalingen, die eenige dagen te

voren hebben plaats gehad.

Eene vergelijking van de formule bij al de gangen, in

het tijdvak van den S'^^i' September tot den l^ten Decem-

VEIÏSL. GN MEDED. AFD. SATCDRK. DEEL X- 16
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ber 1859, door de waarnemingen bepaald, en eene onder-

zoeking omtrent den graad van naauwkeurigheid, met wel-

ken, door de pendule hohwü N°. 15, de tijd zich, eenige

dagen vooruit, laat voorspellen, is opgenomen in eene ver-

handeling over de tijdseinen der Nederlandse/ie Marine,

die geplaatst zal worden in het eerstvolgend nummer der

Verhandelingen en Berigien betreffende het Zeewezen, enz.,

onder Hedactie van den Heer jacob swaet.

Leiden, 19 Jan. 1860.

J



GEWONE VERGADERING,

UF.R AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN.

GEHOÜDEiN DEN SS^t™ JANUARIJ 1860.

Tegenwoordig de Heeren : g. simons, p. harting,

C. A. J. A. OUDEMANS, H. J. HALBERTSMA, W. VROLIK,

G. E. VOORHELM SCHNEEVOOGT, E. H. VON BAUMHAUER,

J. VAN GETJNS, F. W. CONRAD, D. J. STORM BÜYSIN6,

R. VAN REES, A. H. VAN DER BOON MESCH, P. ELIAS,

C. L. BLUME, C. J. MATTHES, A. W. M. VAN HASSELT,

J.L.C. SCHROEDERVAN DER KOLK, D.BIERENS DE HAAN,

J. G. S. VAN BREDA, F. C. DONDERS, F. .7. STAMKART.

Het Proces-Verbaal der gewone vergadering van

den 7^«" Januarij j.1. wordt gelezen, goedgekeurd en

vastgesteld.

Worden gelezen brieven van de H.H. van der

KUN, LOBATTO, VERLOREN en VAN DEN BOSCH, strek-

kende tot verontschuldiging over het niet bijwonen

dezer vergadering. Aangenomen voor berigt.

Worden gelezen brieven ten geleide van boekge-

schenken van de volgende Heeren: 1. Minister van

Oorlog ('s Gravenhage 20 Januarij 1860); 2. w.



( iöö
)

V. H. STARING {Hiiarlcm IG Jan. 1800); 3. m. r.

A. G. CAMPBELL ('sGravcnliage 7 Januarij 18G0);

4. WEiTKNWEBER, Sccretaris del' Bijhmische Gesellschaft

(Ier Wissenschaften (Praag 20 November 1859); 5.

NAMDR, Secretaris der Société pour la recherche et la

Conservation des Momiraenfs historiques du grand

duché de Luxembourg (Luxemburg 31 December

1859); 6. KiRscnBAUM, Secretaris des Vereins für

Naturknnde in Nassau (Wiesbaden, zonder dagtcc-

kening); 7. brian. Bibliothecaris der Academie im-

périale de médecine (Parijs 18 November 1859);

8. John j. BENNETT, Secretaris der Linnean Society

(Londen Dec. 1859). Wordt besloten tot plaatsing

der boekgeschenken in de boekerij en tot schrifte-

lijke dankzegging.

Wordt gelezen een brief van tien Heer sciioemann,

(Trier 9 October 1859), ten geleide van boekgeschen-

ken en met uitdrukking tevens van dea wensch, dat

het der Akademie behagen moge in wederkcerige

ruiling van uitgegeven werken te treden met de Ge-

sellscJiaft für nütsUche Forschun(/eii, waarvan de Heer

SCHOEMANN de Voorzitter is.

Wordt besloten dit voorstel aan te nemen en de

Secretaris tot de uitvoering geaiagtigd.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken van de volgende H.H. : 1.

D. F. VAN DER PANT, eersten Secretaris van het Ba-

taafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbe-

geerte te Eotterdam (Rotterdam 12 Januarij 1860);

2. RiFFAULT, luitenant-kolonel der genie, directeur
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dès études ii l'Ecole polytechnique {Parijs 19 Jaimarij

1860). Aangenomen voor berigt.

13e Secretaris berigt, met een' brief van den Heer

p. VAN DER STERR (Amsterdam 9 Januarij 1860),

ontvangen te hebben Tabellen van waargenomen wa-

terhoogten, welke hij der Commissie over de daling

van den bodem in Nederland heeft ter hand gesteld.

Wordt gelezen de volgende brief, ontvangen vair

den Heer p. a. bergsma (Utrecht 27 Januarij

1860):

In eeu brief, welken ik voor eenigen tijd van Generaal

E. SABiNE ontving, was het volgende berigt bevat:

// We have recently had a very interesting- case in detail

of the coincidence betweeu the phenomena of the solar spots

and of the magnetic variations. On the l^' of September

last, about the hour of \\^ 20™ A. M. a sudden and

very brilliant effusion of bright light, brighter than the

disk of the sun itself, was seen by two astronomers, whose

observatories are some miles apart, to manifest itself in the

large dark spot wbieh at that time was the object of mach

attention. The effusion lasted about 5 or 6 minutes. One

of the astronomers, visiting Kew a few days afterwards

and having in his pocket a memorandum of the tiraes at

which he had seen this singular phenomeuon in the sun,

was uot a little astonished on examining Ihe photographic

traces of the magnetic instruments at Kew, that as nearly

as may be at the same instants and lasting about the same

duration of time, a very great deflection had taken place

in the traces of each of the three magnetic clements."

Welligt is dit berigt belangrijk genoeg om, door plaat-

sing van het medegedeelde uittreksel uit Generaal sabine's
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brief in de Verslagen en Mededeelingeti, algemeeue bekend-

heid te verkrijgen. Het is, naar ik meen, de eerste maal,

dat onmiddellijk is waargenomen liet zamenhangen van de

veranderingen in de zonnevlekken met de veranderingen in

den stand van de magneetnaald; ongetwijfeld geeft deze

waarneming nieuwe waarde aan het verband, in den laat-

sten tijd gevonden, tusschen de hoeveelheid van de zonne-

vlekken en de grootte der dagelijksche variatiën van de

declinatie der magneetQaald.

Wordt besloten deze inededeeliiig in iict Proces-

Verhaal op te nemen.

De Secretaris berigt, dat de verhandelingen, door

de H.H. voN BAüMHAUER cn K.\iSER voor de Ver-

da(/en en Medcdeelw(/en aangeboden, door de Com-

missie van redactie zijn aangenomen.

Komt ter tafel eene door den Heer lobatto aan-

geboden Verhandeling over eenige ei(/et>sc/iappeii eener

bijzondere klasse van afyeleidc fimcliëu. Zij is be-

stemd voor de Verslagen en Mededeclingen en wordt

in handen gesteld der Commissie van redactie.

Wordt gelezen het eerste gedeelte van een' brief

van den Heer van gendt (Haarlem 25 Januarij

T?!fiO), luidende als volgt:

Naar aanleiding van eene dispositie van Zijne Excellentie

den Minister van Binnenlandsche Zaken van 14 December

11., N°. 155, 3*6 Afdeeling, ter zake der middelen, die



( 239
)

aangewend worden tot. vrijwariug van hout legen den paal-

\vüi-m, kan ik de eer liebben U Hooggeleerde mede te

deelen, dat in September en October 1858 op het eiland

Marken, in de nabijheid der haven een vak paalsohermwerk,

lang 39 el, is gemaakt van in de fabriek te Amsterdam

gecreosoteerde en digt tegen elkander ingeheide greenen of

vuren Oostzeesche palen, lang 5,30.

In December 11. bevond de opzigter, op Marken gesta-

tioneerd, dat deze palen op de hoogte van 0,50 el onder

het peil van vclzee, door den worm waren aangetast, zoo-

dat besloten werd om twee derzelve te doen trekken en

daarvan, op de hoogte der aantasting, schijven te doen

zagen, ten einde tot eene grondige beoordeeling van het

feit te geraken.

Daarbij bleek, dat de paalworm in deze, (er diepte van

0,0o a 0,045 el met Creosoot doordrongene palen aan de

buitenzijde is ingedrongen door zeer kleine gaatjes, die

binnenwaarts allengs grooter worden, even zoo als dit bij

het niet gecreosoteerde of onbereide hout plaats heeft.

Ik voeg hierbij eene der verkregene schijven van deze

palen en ook een stukje hout van de buitenzijde afgehakt,

waarbij de punten van indringing beter kunnen worden

waargenomen; en kan verder mededeelen, dat deze palen

niet in aanraking zijn geweest met ongecreosoteerd hout,

zoodat de toegang van den paalworm tot het gecreosoteerde

daardoor niet heeft plaats gehad.

Het doet mij leed, dat de creosotering op Marken zoo

ongunstige uitkomst geeft. Ik hoop nog, dat hiervoor eene

bijzondere oorzaak zal ziju aan te wijzen en de proeven op

vele andere plaatsen genomen, goed aan het oogmerk zul-

len beantwoorden.

In hoe ver dit het geval is met proeven op Urk en te

.iUedemblik, zal van dit jaar worden onderzocht en hoop ik

daarna ter kennis van de Koninklijke Akademie te brengen.
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De diiarbij gevoegde fragmenten vnn palen wor-

den in oogenschoiiw genomen. Na wisseling van ge-

dachten daaromtrent, waaraan de II. H. vromk, storm

BüYSiNG, coNRAD, VAN BREDA en HARTiNG deelne-

men, en waarin ter sprake komt het zonderlinge dezer

aantasting, terwijl elders creosoot liet hout bevei-

ligde, en het wenschelijke daarom, dat een voort-

gezet onderzoek van creosotering des houts, als be-

veiliging tegen Paalworm, geschiede, wordt besloten

genoemden brief in dank aan te nemen, en hem der

Commissie over den Paalworm ter hand te stellen.

De Heer blume leest in eigen naam en in dien

van den lieer oudemans het volgende verslag voor

over de in hnnne handen gestelde Verhandeling van

den Heer van den boshh.

In de laatst gehoudene gewone vergadering der Natuur-

kundige Afdeeling van deze Akaderaie, is eene door ons

medelid, den Heer e. b. van den bosch, aangebodene ver-

handeling in onze handen gesteld, om, zoo mogelijk, in de

vergadering van heden, omtrent hare plaatsing in de wer-

ken der Akademie, te dienen van berigt, voorlichting en

raad, waaraan de ondergeteekendeu bij dezen de eer heb-

ben gevolg te geven.

Bij deze verhandeling, die den titel draagt van Hyme-
nophyllaceae Javanicae, behooren 52 geteekende platen in

-i". In strijd met voornoemden titel begint de schrijver

zijne verhandeling met de beschrijving eener nieuwe niet

van Java, maar van Borneo hcrkomstige soort, te weten

:

n Microgoninm Motleyi." Hetzelfde geldt van twee andere

soorten, namelijk Gomocormus Tcysmaiini, tot nog toe alléén

op Sumatra gevonden, en rJabrodiction Cumingii, welke
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plant evenmin op Java, maar op de Moluksclie en Philip-

pijusche eilanden voorkomt. Waarom, Loewel ook het groot-

ste aantal der beschrevene soorten uit Java herkomstig moge

zijn, Tvij het echter allezins doelmatig zouden vinden, indien

de schrijver den titel van zijn stuk eenigzins wijzigde.

Zeer draagt het onze goedkeurig weg, dat de schrijver,

bij de behandeling van de verschillende op Java voor-

komende soorten, zich tot regel schijnt te hebben gesteld,

om ook andere van dit eiland min of meer verwijderde

groeiplaatsen op te geven. Zoo vermeldt hij dat Didymo-

glossum capiUatum ook op den vasten wal van Indië in

het Nil-Gherries-gebergte wordt gevonden ; dat drie andere,

namelijk Leptocionium Neesii, Bymenophyllum Javanicum en

Blumeanum ook op Ceylon voorkomen ; dat laatstgenoemde

soort mede op Sumatra wordt aangetrofi'en, welk eiland tevens

het vaderland van Hymenophyllum eximium is; dat Tricho-

manes obscurum, Cephalomanes Zollingeri, Bymenophyllum

lieinwardti en het straks genoemde Hymenop/iyllum Java-

nicum ook op de Moluksche eilanden, Goniocormus palma-

tus, Craspedoneuron album, Leptocionium aculeatum, Hyme-

nophyllum paniculijlorum en Hymenophyllum fimbriatum

mede op de Phillippijnsche eilanden worden waargenomen.

Het is ligt begrijpelijk, indien op de volledigheid van

dergelijke opgaven soms iets kan worden aangemerkt. Zoo

b. V. wordt bij Trichomanes humile (hier als Crepidomanes

humile beschreven) de plaats, waar deze plant door poe-

sTER werd gevonden, namelijk de Societeits-eilanden, niet

vermeld.

Wat nu in het algemeen onze kennis omtrent de ge-

ographische verspreiding der Bymenophyllaceae betreft, deze

is nog zeer oppervlakkig, hetgeen men vooral daaraan moet

toeschrijven, dat de meeste tropische landstreken, waar deze

eigenaardige planten in de grootste verscheidenheid voor-

komen, in dit npzist nog niet genoegzaam of in het ge-
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heel niet zijn onderzocht. Eene voürname reden hiervan zal

wel daarin gelegen zijn, dat de meeste natuuronderzoekers,

ivanneer zij zich omriugd zien door een' schat van jn'achtige

en meer in het oog vallende planten, die de keerkrings-

landen niet hunne weelderige vegetatie hun aanbieden, en

waardoor zij zich eeu schier onmetelijk veld ter onderzoe-

king eu beschouwing geopend zien, de veelal kleine en

onaanzienlijke Hymenophyllaceae onopgemerkt voorbijgaan.

Maar ook andere omstandigheden werken hiertoe mede; zoo

b. V. treft men op Java de meeste Hymenoplnjllaceae in de

bergstreken en hooger gelegen bosschen aan, waarvan het

onderzoek met groote bezwaren gepaard gaat; ook onttrek-

ken zij zich daarenboven, daar hare groeiplaatsen tusscheu

Musci, Jungermanniaceae, Lycopodiaceae en vele andere

parasitische planten, waarmede de boomen en dikwijls on-

genaakbare rotsen langs de oevers van rivieren en in de

nabijheid van watervallen als met een dik tapijt bekleed

zijn, aan het oog van den verzamelaar, die zulke oorden

veelal niet dan ter loops bezoekt.

Zijn uu, in weerwil van zulke bezwaren, bij een slechts

oppervlakkig onderzoek van Java, waarvan een groot ge-

deelte door natuurkundigen nog in het geheel niet bezocht

is, reeds van dit eiland alléén ongeveer eeu vijftigtal Hy-

menoplnjllaceae bekend, wat raag men dan wel van een

meer naauwgezet onderzoek van dat eiland eu van andere

keerkringsstreken verwachten? Zal dan niet het aantal der

soorten van Hymenophi/ÜMeae alleraanzienlijkst vermeerderd

worden? Zoude do veronderstelling onjuist ziju, dat tot

nog toe een betrekkelijk klein aantal van Hymenophylla-

ceae ter onzer kennisse is gekomen ?

Zijn de gegevens, die wij van de Hymenophyllaceae be-

zitten, zoo wat betreft het vermoedelijk aantal der soorten

als de verspreiding daarvan, onvolledig, te meer komt ons

de verhandeling van den Heer van dkn boscii gewigtig voor,
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omdat zij eene allezius belangrijke en geweuschte bijdrage

is tot onze kennis eener nog weinig onderzochte, zeer eigen-

aardige plantengroep. De verhandeling draagt de blijken

van grondige studie, helder inzigt en eene vertrouwdheid

niet het behandelde onderwerp.

Niet weinig dragen de uitstekende afbeeldingen, aan de

verhandeling toegevoegd, bij tot de Aiaarde van het geheel.

AVij wiUen dan ook niet in gebreke blijven, om den mees-

ten lof toe te zwaaijen aan den bekwamen teekenaar, den

Heer kouwels bij Leiden, die den Heer van den bosch

ook hier wederom ter zijde stond. Door veelvuldige oefening

toch heeft hij eene bewonderenswaardige vaardigheid in het

ontleden en teekenen van kryptogamische gewassen verkre-

gen, en kan men het maken van dergelijke moeijelijke af-

beeldingen, gerustelijk aan zijne bekwame hand overlaten.

Het verheugt ons te kunnen verklaren, dat hij zich ook

dit maal wederom meesterlijk van zijne taak heeft gekweten.

Mogt de Akademie besluiten tot het uitgeven der verhan-

deling, dan zoude het in het belang der zaak zeer weu-

schelijk zijn, indien aan den Heer kouwels de lithogra-

phische bewerking zijner teekeningen wierd opgedragen.

Wij geloüven niet onvermeld te mogen laten, dat de

beschouwingswijze van den scherpzinnigen peesl deu grond-

slag van geheel de verhandeling van den Heer van den

BOSCH uitmaakt. Zoo b. v. beschouwt presl de structuur

van het bladparenchym bij de Hijmenophyllaceae als een

gevvigtig hulpmiddel ter onderkenning zoo van sommige

geslachten en afdeelingen dezer als van eenige aan elkander

verwante soorten ; ook is het presl geweest, die, meer dan

door vroegere kruidkundigen was geschied, waarde heeft

gehecht aan den toestand van het indusium ter onderschei-

ding van de geslachten bij de Hijmenophyllaceae. Wel wor-

den PUESLS inzigten en vooral dat, volgens hetwelk hij

aan de structuur van het celweefsel bijzondere waarde hechl.
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ftoor vele, vooral Engelsche Pteridologen bestreden, maar He

hooge systematische beteekenis hiervan wordt reeds daar-

door ten duidelijkste aangeduid, dat zij bij sonamige plan-

ten, die op een' lageren trap ran ontwikkeling staan, zoo

als b. v. do Bladmossen, zeer doelmatig kan gebezigd wor-

den ter onderscheiding der Tribus, terwijl zij bij de fJij-

menophyllaceae, als een meer ondergeschikt keiiteeken, slechts

ter onderscheiding van geslachten of derzelver afdeelingen

dient.

Hoe groote waarde wij ook aan de verhandeling van den

Heer van den bosch mogen toekennen, betreuren wij het

zeer, dat de schrijver de karakters niet heeft opgegeven van

de verschillende geslachten, waarvan hij gewaagt, zelfs niet

van die, welke als nieuwe door hem worden voorgesteld.

Onzes inziens moet het den geleerden schrijver weinig moerte

kosten, al ware het in nog zoo korte trekken, de kenmer-

ken der geslachten op te geven, waartoe hij de verschil-

lende door hem vermelde en naauwkeurig beschrevene soor-

ten wil gebragt zien. Gaarne gelooven wij met hem, dat

onderscheidene reeds opgestelde geslachten der Hymenopliyl-

laceae geamendeerd en andere in verschillende geslachten

moeten gesplitst worden, maar vóór alles is dan ook nood-

zakelijk, dat de karakters, waaraan men deze genera kan

onderkennen, duidelijk worden aangegeven.

Het is daarom, dat wij der Akademie in bedenking

geven, om den schrijver uit te noodigen, dit bezwaar uit

den weg te ruimen en zoolang met de uitgave van het

stuk te wachten. Kan de schrijver aan dit verzoek, om
overwegende reden niet voldoen, dan nog zijn wij van oor-

deel, dat de Akademie door de verhandeling in hare wer-

ken op te nemen, niet anders dan haren roem zal hand-

haven, en dat de indruk, die deze arbeid buitenslands

zal teweegbrengen, gunstig moet zijn.

Bij het doorzien van de verhandeling trok Crepidomanci
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Itiimiie, of Trichomanes humile ïorster (op blz. 12), waar-

van wi] reds boven gewaagden, meer in het bijzonder onze

aandacht; de schrijver houde ons hierbij eene aanmerking

ten goede. Hij citeert namelijk bij deze soort het werk van

den beroemden presl, Epimeliae botanicae, p. 258. Daar

evenwel wordt tot het geslacht Crepidomanes slechts éene

soort en wel Trichomanes intermarginale hook en grev.

geteld, terwijl presl Trichomanes humile forster tot het

geslacht JJidymoglossuin rekent. Wij zien ons genoopt hier,

hetzij aan eene vergissing, hetzij aan eene onvolledige of

verkeerde opgave van sjnonymen te gelooven.

En hiermede rekent de Commissie aan de haar door de

Afdeeling der Akademie opgedragen lastgeving ie hebbeu

voldaan.

De vergadering vereenigt zich met de conclusiën

van het verslag en besluit dien ten gevolge: 1°. dat

de verhandeling met hare platen in de werken in

4". der Akademie zal worden opgenomen; 2'. dat

het verslag der H.H. blxjme en oudemans den Heer

VAN DEN BOSCH zal worden medegedeeld, opdat hij

in staat zij van de daarin voorkomende aanmerkin-

gen het gebruik te maken, dat hem gepast zal toe-

schijnen.

Op aanmerking van den Secretaris, dat de kosten,

op de uitgave dezer Verhandeling loopende, vol-

gens gemaakte berekening, ongeveer ƒ3000 zullen

bedragen, en dat deze som niet door de gewone sub-

sidiën der Akademie, bij al hetgeen nog verder ter

perse is en zal komen, kan worden bestreden, wordt

besloten daartoe eene rijk's toelage bij den Minister

van Binnenlandsche Zaken aan te vragen.
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Als voortzetting van de waarnemingen eii opmer-

kingen omtrent beenvorming en licrstelling van been-

zelfstaiidigheid, medegedeeld in de vergadering van

29 October 1.1., herinnert de Heer van geuns in de

eerste plaats aan de proeven van ollier, zoo als

deze vermeld zijn in brown-seqüard Journal de

Physiolofjie (Janv. et Avril 1S59), welke deels be-

trekking hebben op de overplanting van het pe-

riosteum, pericraniuni, de dura mater, deels op over-

planting van beenstrdcken, terwijl wijders dooroLLiEU

ook nog verschillende resectiëu met behoud van het

periosteuni verrigt waren. Hierna gaat de spreker

over tot de vermelding der proeven, door hem zelven

op konijnen genomen, waardoor hij de uitkomsten der

proeven van ollier volkomen bevestigd gevonden

heeft. Hij noemt daarvan meer bijzonder eene proef

van overplanting van een stuk periosteum ter lengte

van 1 Ned. duim, dat in den musculus tibialis van

een konijn werd geplaatst, en waardoor zich zes we-

ken later een beenstukje in de spier gevormd had;

wijders eene proef van overplanting van beenstukken

op een scheenbeen van een konijn, waar een evenre-

dig groot stuk been oppervlakkig weggezaagd was,

en eene andere dergelijke, welke door een fractuur op

den 5'^*° dag gecompliceerd was. In de eerste dier

beide proeven vond hij na drie weken het overge-

plante been met de verwonde boenzelfstandigheid en

omringende spieren vergroeid. In het laatste ge-

val ontstond eene overvloedige suppuratie en weel-

derige callusvorming, terwijl in een gedeelte nieuw-

gevormd kraakbeen gevonden werd. Nog vermeldt hij

de overplanting van een sluk van het septum nari-

um onder de huid van een konijn, waar na zestien
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(Ingen het kraakbeen in eene kyste ingesloten werd

gevonden en aan het eene uiteinde met den wand der

kyste vergroeid was; hij merkte op dat het kraak-

been aanmerkelijk van structuur was veranderd, dat

de kraakbeencellen grooter, meer gezwollen, digter op-

een gepakt, met zeer groote, sterk glinsterende ker-

nen en onregelmatig geplaatst waren, een deel was

iu een vezelig weefsel overgegaan, hetgeen vooral aan

het onderste gedeelte het geval was, waar nog spier-

weefsel met het kraakbeen verbonden was. Einde-

lijk noemt hij nog eene proef van overplanting van

been in den kam van een' haan, waarvoor een klein

stukje van het borstbeen eener hen genomen werd;

door onvolledige genezing der sutuur was het been-

stuk voor een gedeelte uit de wond gedrongen, doch

men vond bij het onderzoek na 14 dagen, dat het

beenstuk door vezelig bindweefsel in het weefsel des

kanis overging, terwijl het weefsel des kams blijkbaar

in de nabijheid van het aangegroeide beenstuk in ve-

zelig bindweefsel veranderd was.

Na de vermelding dezer bijzonderheden, vestigde de

spreker de aandacht op de resultaten van het mi-

kroskopisch onderzoek der beenvonuing uit het perios-

teum, en bestreed de meening van de wording van

het beenweefsel uit een ossificerend blastema. Naar

zijne meening, heeft men, bij de verklaring van dit

onderwerp, te veel de wijze van de oorspronkelijke

vorming der weefsels uit celeleraenten, zoo als deze in

den foetalen toestand plaats heeft, op het oog gehad.

Waar een weefsel gevormd is, kan uit zoodanig ge-

reed weefsel door groei en ontwikkeling eene voort-

durende ontwikkeling plaats hebben ; wanneer uit het
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beenvlies lieeugroei plaats heeft, behof^ft geeue af-

scheiding van een hlastema, namelijk van een element,

waaruit, als bij primitive wording, iets nieuws (het

beenweefsel) ontstaat, aangenomen te worden. Het is

veel meer, in overeenstemming met de tegenwoordige

wetenschappelijke beginselen, een voortgroeijen der

weefsel-elementen. Door verscheidene onderzoekingen

is de Spreker tot de overtuiging gekomen, dat zoo-

wel de tusschenstof als de celelementen hierbij be-

trokken zijn. Het is vooral op de tusschenstof, dat

hij de aandacht wenscht te vestigen, om aan te too-

nen hoe eene maasvormig weefsel zich reeds als voorbe-

reidingstijdperk van de beenvorming vertoont. Vooral

belangrijk noemde hij de waarneming van het pericra-

nium, bij de vroegste beenvorming der schedelbeende-

ren, waar tepelvormige uitgroeisels van het grond-

weefsel de beenvorming vooraf gaan : het zijn deze

verlengsels, die weldra in beenzelfstandigheid overgaan

en de wanden der mazen van het spongieuse been-

weefsel vormen. In die veranderde grondzelfstandig-

heid van het vlies ziet men reeds zeer groote cellen,

digt gegroepeerd, vóór dat het tot den overgang in

been tot stand gekomen is. Het is niet moeijelijk met

deze beginselen omtrent de waarde, die men in dit

proces aan de tusschenstof heeft toe te kennen, de os-

sificatie uit kraakbeen in overeenstemming te bren-

gen. Hij bespreekt hier de verklaring der been-

vorming, welke door h. muller gegeven is, en zegt

zich daarmede niet te kunnen vereenigen voor zoo

verre door hem in de nieuwgevormde uiergholten een

osteogeen-blastema wordt waargenomen. Veel meer

heeft hij in de hoofdzaken de uitmuntende nasporin-
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gen van aiby bevestigd geworden; alleen meent hij

van hem te moeten verschillen ten opzigte van de

wijze, waarop de celelementen in de ossificcrende cap-

snl opgenomen worden. Naar des Sprekers onderzoek

van de ossificatie in het hielbeen van een foetus van

7 maanden, waarvan hij eene afbeelding vertoont,

zouden de kernen der kraakbeencellen in de capsul

reeds terstond bij het begin der ossificatie opgenomen

worden, en deze dan de grondslag der spoedig ge-

vormde beenligchaampjes zijn. Uit deze verklaring

van de beenvorming blijkt, dat hier de tusschenstof

als kraakbeencapsul een gewigtig deel in het proces

heeft, en hetzelfde beginsel als bij de beenvorming uit

periosteum en beengroei uit been^veefsel, en bij ver-

beening van nreolair bindweefsel, inng erkend worden.

In het proces van ossificatie zijn de Haversche ka-

nalen van groot gewigt ; bij het mikroskopisch onder-

zoek van de woekerende callusvorming zag de Spreker

een raenigte vertakte Haversche kanalen, die onder-

ling anastomoaeren en als een net van capillairvaten

in het beenweefeel vormen. In sommige praeparaten

ziet men deze in grootere of kleinere mergholten in-

monden, terwijl zij van de andere zijde met de cen-

trale Haversche kanalen van concentrische lamellen-

systemen in verband staan. Hij vertoonde hiervan

verscheidene afbeeldingen. In eene van deze zag men
uit het raeerendeel der digt opeengedrongen centrale

Haversche kanalen nieuwgevormde vaatkanalen uit-

groeijen, die somwijlen twee of drie der gevormde ka-

nalen verbonden. Wijders vestigde de spreker nog

de aandacht op de wijze van ontstaan der Haversche

kanalen in de compacte beenzelfstandigheid. Kölltkek

VEKSL. EN HKDEU, AFD. KATÜURK. DBEL X. 17
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stelt het aldus voor, dnt zij eenvoudig door verwee-

king der zelfstandigheid zouden ontstaan; hij vergelijkt

deze verklaring met de voorstelling, die men voorheen

van het ontstaan der bloedvaten in weeke weefsels

gegeven heeft, doch thans als onjuist erkend. Voor een

deel acht hij het waarschijnlijk, dat zij uit de bestaande

Haversche kanalen uitgroeijen, voor een deel zullen

zij als eene nieuwe vorming opgevat moeten worden.

Ter verklaring van dit laatste punt vermeldt hij

het onderzoek van een praeparaat van been-enting,

gecompliceerd door fractuur. Hij zag hier hoe aanvan-

kelijk op verschillende plaatsen, een beenligchaampjc

langer wordend, zich door een sterker lichtbrekend

vermogen vau de andere onderscheidde als een fijn

kanaaltje: er rangschikke zich daarop twee of meer

in de lengte-rigting aan elkander, en dan is reeds dui-

delijk het kanaaltje gevormd, hetgeen spoedig aan-

merkelijk in lumen toeneemt, met een korreligen in-

houd gevuld wordt, terwijl de wand dikker wordt,

en weldra reeds een geheel gevormd Haversch ka-

naaltje te voorschijn komt, hetgeen door anastomose

met deze verbonden is. Die nieuwvorming van vaat-

kanaaltjes vergelijkt de Spreker met den luxurierenden

vaatgroei in de vlecschheuveltjcs bij genezing vau

weeke deelen, en neemt hieruit aanleiding om te doen

opmerken, hoe men te veel bij het onderzoek der

beentextuur de overeenkomst met andere weefsels uit

het oog heeft verloren, terwijl toch uit alles blijkt,

dat men door de analogie met andere weefsels zich

het beste eene duidelijke voorstelling van de vorming

en van de histiologische eigenaardigheid van het been-

weefsel kan maken.
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Daarna ontstaat eene wisseling van gedachten tus-

schen den Spreker en de H.H. schroeder van der

KOLK, DONDERS, HARTING, VOORHELM SCHNEEVOOGT,

waarna besloten wordt een uittreksel dezer voordragt

in het Proces-Verbaal der zitting op te nemen.

üe Heer von baumhaxter draagt het volgende

voor:

Sedert ruim één jaar heb ik mij reeds bezig gehouden met

het onderzoek en de bepaling van het soortelijk gewigt, den

iiitzettings-coëtficieiit, het kookpunt en de dampspanning van

mengsels van alkohol en water, om op deze wijze te geraken

tot de herziening der in Nederland gebruikte tafels, volgens

welke de accijns geheven wordt op het gedestilleerd. Dit on-

derzoek is reeds tot eene zekere hoogte gevorderd, doch op

verre na niet afgeloopen. De reeds verkregene resultaten echter

geven eene groote waarschijnlijkheid, dat in deze tafels,

welke uit de proeven van gilpin, tusschen 1790 en 1794

genomen, door tkalles in 1811 zijn berekend, vrij aan-

zienlijke fouten bestaan; insgelijks in de tafels, die in 1824

door GAY LUSSAC zijn berekend, waarschijnlijk uit proeven

door dezen geleerde zelven genomen doch door hem nimmer

bekend gemaakt. In eene zaak echter van een zoodanig gewigt,

zoude ik voorzeker niet de aandacht uwer vergadering wil-

len vestigen op voorloopige proeven, indien niet, zoo als ik

vermeen, periculum in mora was. Eerstdaags toch zal aan

de Landsvergadering op nieuw het wetsontwerp op het

gedestilleerd ter onderzoek worden aangeboden, in welk ont-

werp de Nederlandsche tafels weder als grondslag zijn aan-

genomen.

De onzekerheid over de juistheid der aangenomen tafels

heeft ook in Frankrijk de aandacht der regering tot zich

getrokken, die de Transche Akademie over deze belangrijke

17*
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kwestie heeft geraatlpleegJ. liet oiiderzüek is door haar op-

gedragen aau de iïeercu pouillet, tiiEviiüuiL, despeetz

en FRÉMï.

In de zitting van 16 Mei 1859 heeft pouillet, die

zich reeds met dat onderzoek eenigen tijd bad bezig ge-

houden, ecne memorie medegedeeld, waarop ik de aandacht

uwer vergadering weuscbte te vestigen. Deze memorie be-

staat uit drie hoofdafdeclingen, de eerste behandelt de densi-

teit van absolutcn alkobol, welke iiij heeft bepaald van al-

kohol, die door fkÉmy voor zijne proeven was bereid.

Pouillet komt tot het resultaat, dat het cijfer 0,7947,

hetwelk door gay lussac in 1823 is gevonden en tot basis

gestrekt heeft voor de Frauselio wet van ]S34 over het

gebruik van den alcoliolojneter van gay lussac, als juist

kan worden beschouwd. Mijne proeven, genomen op alko-

hol, welke mij als absolute was toegezonden uit de fabriek

van Dr. mauquaut, te Bonn, en die door mij eerst met

gegloeiden carbonas potassae en vervolgens vijf malen over

ongebluschten kalk was gedestilleerd, heeft mij gegeven de

volgende cijfers :

1 — 0,7945

2 — 0,794.(>

3 — 0,7945

4 — 0,7945 bij 15" C, vergeleken

bij luchtvrij water bij 15' C.

^Vij zien dus eeiie bijna volkomene overeenkomst.

Pouillet heeft, uit de proeven van despeetz over de

uitzetting van het water en uit die van gay lussac over

de uitzetting van den alkohol, tabellen berekend voor de

correctiën van temperatuur.

In het tweede gedeelte behandelt pouillet de mengsels

van alkohol en water, doch iieeft daarover geene proeven

genomen, maar gebruik gemaakt van die van oilpo, gay
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LUSSAC eii Löwnz cii daarmede de labellen berekend. De

proeven echter die ik genomen heb, — welke ik echter

niet wensch mecjp Ie deelen, vuur dat ik ze door eeue her-

haling heb gecontroleerd, — komen met de door eouillei'

opgegevene in het geheel niet overeen.

In het derde gedeelte en juist op dit gedeelte wensch

ik uwe aandacht meer bepaald te vestigen, behandelt pouil-

LET den vochtweger en zegt daarover het volgende

:

//Tout Ie monde sait que dans leur état actuel ils sout

// iuesacts et qu'ils ne donnent presque jamais Ic degré d'ap-

,/ proximation, qui conviendrait aux besoins du commerce

//et de l'industrie; malgré cela on continue ^ s'eu servir,

„ parce qu'ils sont d'un usage commode et peut être aussi

wparce qu'on les trouve partout il des prix tres raodiques.

« Quelques constructeurs, il est vrai, out essayé de les rendre

'/ moins raauvai?, en ne leur laissant que les défauts iné-

" vitables qui tiennent au mode de graduation, mais ils onf

// trouvé l'acheteur pen disposé a, payer beaucoup plus cher

// un instrument, qui pour être moins mauvais n'en restait

«pas moins tres infidèle.

//Ou peut espérer qu'il en serait autrement, si l'on avait

'/une methode rigoureuse, pour construiro a coup sur des

//aréomêtres h. degrés égaux, parfaitemeut exacts et com-

// parables, sans être obligé d'y employer plus de temps et

// de dépense que Tacheteur n'en peut payer. C'est avee cette

//espérance que j'ai cherché Ie nouveau mode de graduation

//dont je vais parier.

Het kan hier de plaats niet zijn om over de wijze van

constructie en van indeeling uitvoerig te spreken, ik acht

echter dit punt bij de aanstaande wet op het gedestilleerd

van zulk een gewigt, dat ik het waag voor te stellen, dat

door de afdeeling eene commissie worde benoemd, om deze

nieuwe wijze van indeeling van den areometer te onder-

zoeken, ten einde zij in eene volgende vergadering rapport
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uitbrenge over de al of niet wenschelijkheid, dat de Natuur-

kundige Afdeeling der Akademie zich tot het Gouverne-

ment wende, ten einde bij de nieuwe wet deze areome-

ter den thans in gebruik zijnden Nederlandschen vochtwe-

ger vervange.

Na deze voordragt, ontstaat eene wisseling van

gedachten tusschen de H.H. van der boon mesch,

VAN REES, DONDERS en voN BAUMHAUER, waarfn te-

genover de onbetwiste voortreffelijkheid van den door

PouiLLET uitgedachten areometer gesteld worden de

moeijelijkheid der vervaardiging, de mindere zorg

daaraan bij ons te lande besteed, de Ijehoefte aan

naauwkeurige verificatie, de noodzakelijkheid van na-

der onderzoek, vóór dat men tot een voorstel aan

de Regering besluite ; waarna met eenparige stemmen

wordt goedgevonden het besluit op het voorstel van

den Heer von baümhauer aan te houden.

De Heer von baumhaüer biedt voor de Verslo-

ffen en Mededeelinffen aan eene door den Heer fran-

cois janssens te Roermonde aangeboden memorie,

onder den titel van verbeterde handelwijze om strych-

nine uit contenta, spijzen enz. in criminele gevallen

af te scheiden. Zij wordt in handen gesteld van

de Commissie van redactie.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

vergaderintr v.ordt grploten.
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EENIGE EIGENSCHAPPEN EENER

BIJZONDERE KLASSE VAN AFGELEIDB FUNCTIËN.

Doon

R. L, O B A T T O.

§ 1. In het Journal für die reine und angewandte

Mathemalik, 54 Band, pag. 380, wordt door den heer

scHELLBACH bij de oplossing van een Dynamisch vraagstuk,

gebruik gemaakt van eenige aldaar als bekend aangenomen

betrekkingen tusscheu drie willekeurige grootheden a, b, c

bestaande, te weten dat, indien A, B, C respectivelijk voor-

stellen de producten

(a

—

b) {a—c) , (&

—

a){b— c)
,

(c

—

a) {a— b),

men alsdan de navolgende identische vergelijkingen heeft.1111
aA "^ 6B

'*'
cC ^ a6c

^^^

1 1 1

I + B + C = « (^)abc
I + 5 + c

--= " ^^)

a^ b' c^

T + ¥ + c = ^ (*)

a' b^ c^

A^B +^ = " + * + -• -(5)
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Het is ons gebleken dat deze opmeikclijku vergelijkingen,

als een bijzonder geval te beschouwen zijn van algcmeene

betrekkingen, welke voor een willekeurig aantal n groothe-

den a, b, c, d , . . k gelden, en dikwerf met voordeel, bij

de oplossing van een stelsel vergelijkingen zijn toe te pas-

sen, hetgeen wij ons voorgesteld hebben bij deze aan te

toonen.

§ Z. Beschouwen wij namelijk de grootheden a,b,c,..ka,\s

de wortels eener algebraïsche n". naagtsvergelijking f{x) = O,

en stellen wij

1 A B C K ,-— = + —. + +•+ 7 W
j(x) a—a X—

o

X—

c

x— k

dan heeft men, zoo als genoegzaam bekend is, voor de

waarden van de tellers dezer partiële gebrokens,

A = -i-, B = -.^, C= '

f, ia)' AW' /,(<-•)

zijnde /\ (a)
, ƒ, (6) enz. de waarden welke de eerst afge-

leide functie /, (x) voor x = a, x = b enz. verkrijgt.

Uit het differentiëren der vergelijking

f[x) = [x—a) [x— b) {x— c) . . . (x- k)

volgt daarenboven,

ƒ, (a) = (a

—

b) [a— c) . . . (a

—

k)

ƒ, (i) = {b-a) {b-C) . . . {b-k)

/\{k) = {k-a){k-b)(k-c)...

waardoor de waarden dezer afgeleide functiën regtslreek»

uit de gegevene getallen-waarden van a, b,c . . . kunnen wor-

den berekend.

§ 3. Schrijven wij thans de vergel. («) onder den na-

voleenden vorm
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A {x—b) (x— c)... {x— k) + B («— a) (x—c) . .

.
(x—k)

+ . . . + K{x—a) {x—b) {x—e) . . . = 1 . . (|i)

Het voorste lid dezer identieke vergelijking stelt een polj-

iiomiuin voor van den n— l^n graad, waarin de coëfSeien-

ten der afdalende magten van x, elk in het bijzonder gelijk

nul worden, terwijl de laatste term gelijk aan de eenheid

moet zijn. Die laatste term heeft blijkbaar tot waarde

±
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of wel,abc k

/,W /,(ö) ƒ,(«) ƒ,(*)
^

De vergelijkingen (2) en (3) toegepast op drie getallen

a, b, c komen wederom met die van den heer S overeen.

§ 4. Men stelle thans

x"~!' ABC K
yrr = + —

, + + • • + —t

dan is hier

gn-p In—p c"—!'
A --^^ , B = , C = —— enz.

ƒ, («) /, [b] f, (c)

Wijders heeft men

a.n-p— A{x—b){.c—c)...{.u~k) 4- B,j:—a){.c—c)...{.r—k)

-{-C(.i'— a) (-i"'

—

b)...{j;—k) -\- enz.

Uit deze identieke vergelijking laat zich gemakkelijk op-

maken dat voor p = l, men zal hebben

A-fB + C+...+ K = l,

terwijl voor alle waarden van p = 2 tot p = ra ingesloten,

A + B + C+...-fK =
zal worden. Voor p = O, stelle men

x" ABC K

j[x) X—

a

X—

o

X—

c

X—K

dan is

a" a» o»

A = , B = , C = enz.

/W ƒ,(&) /,w
Nu volgt uit de identieke vergelijking

a"=/(a;j+A(:F

—

b){x—(.)...{x—i)-t-B(ir

—

a){x—c)...[x—k)-^

enz. dat, indien « de som der wortds a,h, c . . . aanwijst. I
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de coëfflcient van »"—
' iu het tweede lid der voorgaande

vergelijking zal voorgesteld worden door

A + B + C...+ K — s,

en daar die coëiRcient gelijk nul moet worden, volgt hieruit

A + B + C . . . 4- K .-= s.

Uit al het voorgaande laten zich thans de navolgende be-

trekkingen lusschen de afgeleide functiën onmiddellijk op-

maken.111 1 _ 1

+ 7TT + ---+ 7-777=-^-
./,W /,(6) /,W ' f, ik) f, ia)abc k a

+ -I- + ... + =2 = O
ƒ,'«) A[b) -/.W f, ik) /,W
a^ h^ c^ k'' a'

^„_2 Jn_2 g„_2 ^.„-2 ati-2
''

(jïi—

1

Jn—

1

,.«—

l

;5;n—

1

(jTi—

1

Jm) ^Tap) ^m ^'"^
fJk)

= ^/,7^

a" 6" c" /t" a"

/>y "^'7^ ^Zw
"* "^zw "^ ^/^ ^

'

= a-{-b-{-c...-\-k

welk stelsel vergelijkingen dat van den heer schellbach

blijkbaar als een bijzonder geval in zien bevat.

§ 5. Het valt niet moeijelijk nog meerdere gelijksoortige

betrekkingen tusschen de afgeleide functiën te bekomen.

Men schrijve bijv.

.T''+i A B K-— =^ a: + s -f -\ + • • . H
f{.i) ;)'

—

a X— h X—k
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(lau wordt

a"+i bn+i (,.«+!

/l (") /i (^) /r («)

Wijders heeft men de identieke vergelijking

.r"+ l-(.r-}-.s)/(j) =A(^ - /,i(.c._c). ..+ !!(.(—a)(jr-c)...

+ C (x —a) [je— b) ... 4" oiw.

De coëllitieut van x"~^ in liet tweede lid dezer vergelij-

king is blijkbaar

A + B + C . + K.

Om de waarde van dien coëfficiënt in het vuorsfe lid fo

kennen, merke men op dat

f(x) = a;"— s.ï"-! + 2[ab)a"—- — cm.

Dus

(x4-.'!)/(,ï) = «"+1-I- ^J^Cai)— s^).("-i 4- enz.

waaruit volgt dat die coëfficiënt voorgesteld wordt door

Derhalve

(jn+l 1)11+1 c"+i a«+'

waarin .2(0^) de som der vierkanten en 2 [ah) de som

der producten twee aan twee van de n gegeven getallen

a, h, c, . . h aanwijst.

§ 6. Wilde men nog ecuc algemeeno uitdrukking voor

a''+"'2 bekomen, men zou daartoe den navolgenden wes
/, («)

kunnen inslaan.

Zij

«"+"' ,, A B O K
TTn = ^ + + 7 + • + — ,j(x) X—a ,r— () .i'— e .r

—

I:
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Hiiariu X een polynoiuium van den ;7i^" graad van deu voym

.r'" -4- «,0"''-' + «, x"'-2 +... + tt,„

voorstelt.

Hieruit volgt de vergelijking

a!n+>«_ Xƒ (a-) ABC-— = ^ -—-y
-I

-}- enz.
f{x) x—a •'—

"

X—

c

waarin

^n+iH l)n+in C""^'"

A = , B = , C = — enz.

/.(«) /,(6) /.W

Even als in de voorgaande § besluit men uit de verge-

lijking

x"-r'"— Xf{a:)= A(.ï

—

b) (.r— c)...+ B(ï

—

a) {x— c)...-\- enz.

dat A -f- B -f- C . . . -|- K de waarde voorstelt van den coëffi-

ciënt van x"—^ in het voorste lid a;«+»'— Xf(x).

Het polynomium X behoort thans in dier voege bepaald

te worden, dat het verschil x''+"'— X/(i) een polynomium

zij van geen hoogeren dan van den n— l^" graad, waartoe

men geraken kan door a"+"' op de gewone wijze te deelen

door ƒ (x) en de rest der deeling te bepalen. De eerste term

dezer rest wordt alsdan de waarde van A -|- B -|- C . . . -j- K.

Zouder echter zoodanige deeliug uit te voeren, kan men dien

term ook aldus verkrijgen.

Zij f{x) = .r» + p,
:ï"-i + p2 ^"—̂ -I- . . . -I- p„

Men vermenigvuldige deze uitdrukking met het polynomium

x^ + a, a;"'— ' + a.^ x'"—- . . . + «,„

en bepale de coëiïicienten «, a, ... zoodanig dat het pro-

duct den vorm x"+"' -j- N xt—^ -j- enz. aanneme. Opdat

uu al de tusschenliggende termen tot dien van de ?! magt

ingesloten verdwijnen, moeten de coëfficiënten a,,aj,a„...

aan de navolgende betrekkingen voldoen.
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/),-)-«, =0 waaniil «,= —/>,

enz. enz.

voor de waartle van N vindt men op deze wijze de alge-

meene formule

N = p,„+i -|- «I p,„ -|- «^ ^„,_i + «3 p„,_2 + .. . + «„,/?,

waarjn nog voor «,, «,,«.... hunne waarden in functie

der coëfficiënten Pi,p., ... zullen behooren gesubstitueerd te

worden. Deze laatsten hebbeu de bekende waarden

/) ,
--= — JS' (a) = — .«, p, = 2{ab], p^= — 2 {ab c).

Pi =2{abcd), p,, = ± abcd . . . k.

Men verkrijgt alsdan de vergelijking

(jil+m l)n-tm c"+"' a"+"'+ - + + ... = 2 = — N

Om deze algemeeiie uitkomst op een paar voorbeelden toe

te passen, stelle men iu de eerste plaats !?i = 2, dan is

N = P3 + «1^2 + "iP, ==Pj— P,/'2 + {p] —P;)P,
= p, —Zp.p, + p^ = — 2(abc) -1- is2 (al)) ~ s^

Derhalve

a':+-2 /yi + 2 c"+2
4-- + + enz. =.s" - ;Z.i^(rtA) + 2" («/").

/,W/,!^') ƒ,(•)

Men neme thans m = o, dan is

+ {p]—P2)P, + {~P, P-2—p,'—P2)p,

^P'-'-P^-Pi+'-^P-iPl—pi ~pl
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Derhalve

+ + ,— + enz.

ƒ,(") /.w /,w

Op gelijke wijze kan men voor grootere waarden van m te

werk gaan.

§ 7. Wij gaan thans over het nuttige gebruik aan te toonen,

dat vaa de hiervoren gevonden betrekkingen te maken is

bij de oplossing van sommige lineaire vergelijkingen.

Onderstellen wij in de eerste plaats dat men de navolgende

vergelijkingen hebbe tusschen n onbekenden .v,y, : , . . u, v.

^+ y+ 24----+ «+ «=0
ax -{- bij -{- C5 + . . . + ffu -\- hv= O

a^x + b'^y+c'^z +... + g-u + h''v = O

an-2 .c -)- bn-2y ^. «"-2 - ^ . . . _|_ gn-2 „ _|. /,n-2
i, =, Q

an—i^ ^Jn-iy ^ c"-'ï + ... + g"~^u + ^"-1 1; = 1

dan volgt terstond uit het stelsel vergelijkingen (4) dat men

zal hebben,

1 1
~"

/,(a) "" (a—b){a—c){a—d)...(a—h]

1 1

" ^ 7^ ^ (*-«) (^-«-o {''-d) (i'-'')

1 1

" ""
/, (c)

"~ (c—a) (c—b) (c—d) . . . (c—h)

enz. enz.

Zij in de tweede plaats

y = Ao + A, .ï + A, .f^ + . . . + A„ I"

de algeraeene term eener rekenkunstige reeks van de n^ orde,

en lateii de verschillende waarden van y bekend zijn voor
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een aiiiital van n -\- 1 feniieu, walker raiii^'orde aangewezen

zij door de getallen

Pi ) Pi, Ps Pn+\,
dan liiat zich de waarde van // voor een term van wille-

keurige rangorde p„+2 vrij spoedig bepalen, zonder dat het

noodig zij vooraf de waarden der n -\- i onbekende coëffi-

ciënten Aq, A| ...A,i te berekenen. Men heeft namelijk de

K -j- 1 vergelijkingen

y, = Ao + A,p, + A,p'f + ... + A„p,"

y, = A„ + A, p, + A, pi + ... + A„p,"

2/3 = Ao + A,p, +A,p^ + ... + A„p = "

y„+i = Ap + A, p„+i 4- AJp^,^-^ + ... -f A„p"„+i

Hierbij komt nog de vergelijking

y„+2 = A, + A,J)n+2 + Aj p.,,,4-2 + • • • + A„//'„+2,

zijnde j/n+a de waarde van den onbekenden term, waarvan

de rangorde door p,i+2 is aangewezen.

Deelt men die n -\- 2 vergelijkingen respeetivelijk door

/i(Pi) • fAPi) fi{Pi)---f,ip»+2), en telt men de

quotiënten bij elkander op, dan bekomt men terstond op

grond der in § 4 betoogde betrekkingen,

/(/',) /,(/'a)/,(P.,) f,{P':+2)

waaruit de waarde van y,;+2 regtstreeks in functie der ge-

gevens kan worden berekend, zoo al? uit het volgende

voorbeeld duidelijk zal worden.

Laten van eene rekenkunstige reeks van de derde orde

gegeven zijn de l^'" term = — 3, de Z'^'^ = 5, de 5'1«

= 29, de 1^" = 105. Men vraagt de waarde van den

>^stcii term fe berekenen.
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Hier is p, = 1, p^ = 2, p, = 5, p, = 7, p- = 8.

/.(P0=(p.-P2)(pi-P3)(pi-P4){p -P5)= -1X-4X-6X-7= 168

/i(P2}= (Pi—Pi)(p2-P2)(p2—P4)fp2-P5)= — 1. 3. 5. 6. = — 90

/l(P3)=(P3-?'l)(P3—P2)(P3—P4)(P3—P5)= 4. 3. 2. 3. = 72

/.(P4)= (P4-P1)(P4-P2)(P4-P3){P4-P5)= " 6- 5- 2. 1. - - 60

/.(P5)=(P.-P1)(P5-P2)(P5-P3)(PÓ-P4)= 7. 6. 3. 1. = 126

Ter bepaling van y- heeft men alzoo de vergelijking:

3 5 29 105 yj~
168

~
90

"*"
72
~

60 126 ~ '

I

of

1 1 29 1 Vs

56 18 72 4 ^ 126

Deze vergelijking met 1512, het kleinste gemeeue veel-

voud der noemers, vermenigvuldigende, komt er

— 27 — 84 + 609 — 2645 -f 12//= = O,

12^5=2148, 2/, =179.

Op gelijke wijze zou men de waarde van eiken anderen

term der reeks kunnen vinden.

§ 8. Zij gegeven het navolgende stelsel vergelijkingen

met vier onbekenden.

"^ -{• '^y -\- "-"^^ -\- a^ t = A.

,

X + by + b^z -\- bU = B,

X -\- cy -\- G^z -\- c^ t = G

,

m + dy + d'^z + d^t = D,

dan laten zich de waarden van x, y, z, t, zonder toepas-

sing der gewone methode van eliminatie, spoelig aldus

bepalen.

VKfïsL. EN MROKD. AF[>. NATt'ORK, Dl£l-;i. X. IS
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Men deele deze vergelijkingeu respectivelijk door /, (a),

/i(*)) /')('')) fi{'^)i "211 neme de som der quoticuten, dan

bekomt men onmiddellijk, op grond der algemeene verge-

lijkingen van § 4,

waarin de noemers op de bekende wijze in functie der ge-

gevens a, b, c, d kunnen worden uitgedrukt.

Deelende thans dezelfde vergelijkingen respectivelijk door

«/'.(«). bfiW' «/i(c); df^id), dan volgt uit verg. (1)

(§ 3) terstond,

'^d ^
a/Ja)

"*"

bj^ib)
•'

cf,{c)
"*"

rf/,(rf)
'

of

Abcd Hacd Cabd Dabc

Vermenigvuldigen wij nog de gcgevene vergelijkingen achtcr-

a b c '^ ,

volgens met „ ,
,-—~ , —„ , „

,- -, dan zullen, bij

/W f,il>) /(<;) /Ad)

het optellen der pi'oducten, eeniglijk de coëfRcieuteu van x

en y verdwijnen, en men bekomt als nu, op grond der beide

laatste vergelijkingen van § 4,

Aa Bb Cf J)d
z + (a + h + c + d) t = + T , + -;— + .

Hierin de reeds gevondene waarde van ( substituerende, en

kortheidshalve a -\- b -{- c -\- d = s stellende, vindt men

j
{s—a)A {s-b)B {s-c)C (B-d) D

j'~
IfA^f' ƒ,(''' ƒ. W /. «^ '

Ofschoon nu de ovcrblijvrndc- waarde van ij gemakkelijk
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uit eene der gegeveue vergelijkingen met behulp, der reeds

gevouden waarden van t, x en z af te leiden zij, kan men

haar echter ook door toepassing van dezelfde handelwijs als

voren, verkrijgen Te dien einde vermenigvuldige men onze

vergelijkingen respectivelijk met

(

AH '
fA'>)

' /,(c) ' fAd)'

dan geeft de som der producten op grond van vergel. (5)

(§ 5).

Aa' B6= Cc^ D(i^

of wel

Aa' B6^ Cc' Dd'

Maar, volgens het hiervoren gevondene, is

_Aa Bb_ _Cc_ Dd
' + ''

=f7(a) +/,(ft) +A(c) +/;(d)-

Derhalve

^/ Mx/,
j(*-a}Aa (£-6)B6 (s-c)Cc '.-d)Ddi

en hierin nog substituerende de vroeger gevonden waarde

van t, vindt men

hc A-hd-\- cd ac A- ad -^ cd ^

aè + ati -(- 6ti a& -f-
ac -|- 6r;

§ 8. Voor vier getallen hebben, blijkens § 4., de na

volgende betrekkingen plaats

18»
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j_ 1 i_ ^ _

j\ («)
"*"

y.Ti")
"*"

f7{c) ^ Md) ^ "'

/.(«)
"*"

./W/')
"^

/,(c) + Md) ^ "'

a' 6' c' d^

+ 7^; + 777+ T77. = 1 •

/.(«) Mb) Mc) Md)
Zij nu

A = {a—p) [a—q) i^a—r)

B --= [b-p) {b-g) {b-r)

C =-- {c-p) {c-q) {c-r)

D = {d-p) (d-q) {d-r)

dan is het, na ontwikkeling der waarden van A, Q, C, D
gemakkelijk in te zien, dat men uit de voorgaande verge-

lijkingen, onmiddellijk het navolgende stelsel zal mogen

afleiden

A ?_ ^ D _
t'M'^ fdh)^}x{c)^ fdd)^'^

'

A n _ C D

{a-p)f, {a) + (é-py, (6)
+ (c-p)/, (c)+{(i-p)/, {d)~^

'

A^ B C D _

{a-q)f, ia)
+ (6-9) ƒ, [h)

"*"

(c-7)/, (c)+ frf- q)f, (rf)
^ ^ '

A B C D

(a^r)/7(a) + (6-r)/, (<?)
+ (c-rlf, (rf) +{rf_rl/, (rf)

^° "

In het geval dus waarin men een stelsel vergelijkingen

tusschen vier onbebenden, van den vorm



a—

p

a—q
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X y s t

a o c a

X V z t

+ 7^ + + T— =1,
a—p b—

p

c—

p

d—

p

se II z t

a— q o—q c—q d—q

X II z t

a—r o—r c—r a—r

Immers de waarden van a;, y, z, t zullen uitgedrukt

worden door de formules

A a {a—p) (a—q) (a—r)

.'/
=

/i (a) {a—b) (a—c) (a-d)
'

^ b(b-p) (b-q) (b—r
)

A (*)
~ (*— a) (b—c) (b-d)

'

C c (c—p) (c—q) (c— r)

/i (c)
~ (c—a) (c—b) (c-d)

'

_D d(d—p) (d—q) (d—r
)

fi (d)
~ (d-a) (d-b) (d^)

\ oor een stelsel van drie vergelijkingen

X y zabc
X

^ y z— + r^ + — = 1, >
a—p b—p c—p

X y ' z

a—q b—q c—q

zal men op gelijke wijze bekomen
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(a— b) (a— c)

b{b-p)(b-q)

(J_a) {b—c)

c(c—p) jc—q)

(A)

(c

—

a) (c

—

b)

Wanneer mea thans in de drie voorgaande vergelijkin-

gen X, y, z vervangt door *•*, ;/^, ^', voorts a, b, c door

?.2, r-—b\ V—c^ en p, q door ^^—.«\ i^—«'S dan

gaan zij over in

(/•«

—

c-

en stellen als dan voor de vergelijkingen van diie homofo-

cale oppervlakken van de tweede orde, welker onderlinge

snijpunten tot coördinaten hebben de waarden van x, y, z

die aan deze drie vergelijkingen voldoen.

Met toepassing der formules (A) vindt men hier terstond,

^fi V
X = —-,

bc

i[V-—h-') (i^^—b^) (<<'—c-)|

_ ((^'-cM (^'-c') {v'-c')
]

_

welke uitkomsten geheel overeenstemmen met die, welke men

daarvoor opgegeven vindt bij moigno, in zijne Lecons de

Caïcul différent, et intégral. Tom. II, pag. 207.



VERBETERDE HANDELWIJZE

STRYCHNINE UIT CONTENTA, SPIJZEN ENZ.

CRIMINKLE GEVALLEN AF TE SCHEIDEN.

FBAK^OIS JANSSEN l«,

te Roermond.

De afscheiding van strychnine m vtijeii, zuiveren toe-

stand uit een mengsel van organische stoffen, zoo als : con-

Itenta,

spijzen enz., kan on^er zekere omstandigheden met

groote moeijelijkheden gepaard gaan en vaak onmogelijk

worden.

Deze moeijelijkheden doen zich vooral voor, wanneer het

strychnine begeleid wordt door vreemde zelfstandigheden,

die zoowel in alcohol, water en aether, als in verdund zwa-

velzuur oplosbaar zijn, en dat men tot afscheiding van het

alcaloïde, het bekende procédé van stas volgt. In die ge-

vallen zijn zelfs de verbeteringen, door otto aan dit procé-

dé toegebragt, niet toereikend om het strychnine zoodanig

afgescheiden van alle vreemde bijmengselen te bekomen, dat

het met de reagentii n duidelijke reactiün te weeg brengt.

Wanneer men ook, zoo als zulks door otto is aangege-

ven, de zure, waterachtige oplossing van het wijiisteenzure

strvfhnine-zout, door aanhoudend schudden, met nieuwe
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hoeveelhedeu aether afwascht «ii fleze afwasschiiigeii zoolanir

voortzet, totdat een gedeelte van den aether, na vrijwillige

verdamping, geen overblijfsel meer achterlaat, dan kan nog

het geval plaats hebben — en zulks is mij meermalen voor-

gekomen — dat, door het alcalisch maken van het vocht,

onzuiverheden worden afgescheiden, die dan, bij de verderi'

behandeling, met het strychnine in den aether overgaan

eu oorzaak zijn dat dit alcaloïde, na verdamping van den

aether, onzuiver terug blijft. Het onzuiver verkregen strych-

nine kan dan, wel is waar, nog gezuiverd worden door

het op te lossen in verdund zwavelzuur, om vervolgens,

op nieuw, door koolstofzure kali nfgescheiden en door toe-

voeging van watervrijen alcohol te worden opgelost — doch

ook deze behandeling geeft slechts in zekere gevallen een

goed resultaat. Is b. v. suiker de aanhangende, vreemde

zelfstandigheid, dan wordt deze door die bewerking niet

afgescheiden.

Het anders moeijelijke doel om, bij een geregtelijk-schei-

kundig onderzoek, het strychnine vrij van alle onzuiverheden

te verzamelen, kan gemakkelijk worden bereikt, door de

behandeling van de zure, waterachtige, wijnsteeuzure strych-

uine-oplossiug — welke bereid wordt volgens de voorschrif-

ten van het procédé van stas — eenigzins te wijzigen.

Die wijziging is gegrond op, en staat in verband met het

wetenschappelijk feit „ dat het strychnine, uit eene zure op-

lossing, niet wordt neergeslagen door dubbel koolstofzure

natron, maar in het vocht blijft opgelost, door tusscheii-

komst van het daarin voorhandene koolstofzure" — en zij

wordt op de volgende wijze in de praktijk toegepast.

De contenta, spijzen of de klein gesnedene organen wor-

den — zoo als het procédé van stas zulks aangeeft —
eerst met de dubbele hoeveellieid sterkeu alcohol, onder toe-

voeging van 2 wigtjes wijnsteenzuur, in eene glazen kolf,

op een dampbad, bij 70° C. uitgetrokken. Hel koud ge-
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wurdeii, alcoholische uittreksel wordt dan, iia gefiltreerd to

zijn, bij eene lage temperatuur, gedeeltelijk afgedampt eu —
na de, tijdens deze afdamping, uitgescheidene vet- en slijm-

stoüen, door herhaalde filtratie, uit het vocht te hebben verwij-

derd — tot eene bijna geheele droogte ingedampt. Het over-

blijfsel wordt hierop in watervrijen alcohol gelijkmatig verdeeld

"en daarmede, van tijd tot tijd omroerende, gedurende M uren,

koud gedigereerd, het mengsel alsdan gefiltreerd en het fil-

traat tot droogte ingedampt. Het andermaal verkregen over-

blijfsel wordt eindelijk in 2.5 tot 50 wigtjes gedestilleerd

water opgelost en men heeft — ware er strychnine in de

bewerkte stoifen aanwezig — eene zure, waterachtige op-

lossing van wijnsteenzure strychnine, waarin nog vreemde

stoffen voorkomen, die in alcohol, water en mogelijk ook in

aether oplosbaar zijn.

Om het strychnine, volgens mijne handelwijze, uit deze-

oplossing af te scheiden, wordt deze alcalisch gemaakt door

toevoeging van 2 wigtjes zeer fijn poeder van dubbel kool-

stofzure natron, die, door langzaam om te roeren, daarin

worden opgelost, en waardoor eene ontwikkeling van kool-

zuur wordt te weeg gebragt, dat zich gedeeltelijk in de

^vloeistof oplost. — Scheiden zich bij het alcalisch maken

van het vocht onzuiverheden af, dan worden deze, door

spoedig door een zeer ijl filtrum te filtreren, uit den weg

geruimd. Men vreeze niet, dat daardoor strychnine verloren

ga; dit immers blijft in de vloeistof opgelost, altijd door

tusschenkomst van het daarin voorhandene koolstofzuur. —
Door nu het alcalisch vocht tot koking te verhitten en

gedeeltelijk in te dampen, wordt het strychnine uitgeschei-

den naarmate het koolstofzuur ontwijkt, en kan dan, door

de vloeistof te filtreren, op een klein filtrum van Zweedsch

filtreerpapier verzameld en met gedestilleerd water worden

afgewasschen. — Heeft men van een gewogen filtrum ge-

bruik gemaakt, dan neemt men deze gelegenheid te baat,
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om het gewigt vau het alcaloïde te beiialeii. — Men losse

eindelijk het strychnine in eene geringe hoeveelheid verdund

zwavelzuur •—
• 1 : 200 — op, door dit zuur meermalen

op het flltrum terug te gieten en te laten doorzijgen; waarna

aan de verkregene zwavelzure strychnine-oplossing een over-

vloed van koolstofzure kali wordt toegevoegd, en het meng-

sel, herhaalde malen, door aanhoudend schudden, met eene

zesvoudige hoeveelheid aether wordt uitgetrokken, ten einde

het afgescheiden strychnine daarin opgelost te verkrijgen.

Deze aetherische uittreksels laten, na vrijwillige verdamping

van den aether, het strychnine zoodanig zuiver terng, dat

het, op de gebruikelijke wijze, met zwavelzuur en chroom-

zure kali in aanraking gebragt, onmiddellijk de voor strych-

nine zoo kenmerkende violetblaauwe verkleuring te voor-

schijn roept en, opgelost in zeer verdund salpeterzuur, met

chloor, rhodankalium, goudchloride en looizuur de duidelijk-

ste reactiën doet ontstaan.
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Bei'inlito über die Verliandlungen der Kon. Siichsisclicn. Ge-

ïcllsch. d. Wissenschaften zu Leipz, Philolog.-hist. Classe.

Leipz. 1859. Bd. X. 2. 8'.

Inhoud

:

lOTsonnK. Ucber die Frage: Habcn nnsorc deutsche Vorfahren za

TACiTDs' Zeit ihrc Landwirthschaft nach dem Dreifeldersysteme ge-

triebon?

OCRHAKUT. Schreiben über TscinRNiiAD8''a Betheiligung an dera Plano,

eine Altadcmie der Wissensclmften in Sacbsen zu begründcn.

MicriEr.SEN. Ueber cin ICnnst- und Allertltumsdenkmal za Weimar.
JAUN. MiscellcD zur Geschichto der alten Kunst.

H. BROCKHAUS. Die Sage von nala und damayanti nach

der Bearbeitung des somadeva. LciiJZ. 1859. roji.-S".

Berichte über die Verhandlungen der naturforschenden Ge-

ïellschaft zu Freiburg i. B. Preiburg i. B. 1859. Bd. II. 1. 8\

Inhoud

:

A. FisciiF.n. Ucber die Verbrcitung der triklinoëdrischen Feldspathe

{Albit, üligoldas, Labrador) in den sog. plutonischen Gesteinen des

Scltwarzwaldcs : Dioirittscbo Gesleine.

suLZEit. KesulLale der Witterungsbeobachtungcn.

j. MÜLLEK. Sterooscopisclie Mondphotographic.

w. MANZ. Ueljcr die Gangliën und Nerven des Darms-

a. MEI9SNER. Ucber die Spaltung des Caseins bei der Vcrdauuiig durcli

Magensaft.

.1. siUllek. Ueber die Photographie des Spectrum.

R. MAiER. Die Schleimhaut der Tbranenwege.

j. VON LENHOSSÉK. Neue IJntersuchungen über den feineren

Bau des Centralen Nervensystems des Menschen. I : Me-

duUa Spinalis und deren Bulbus rhachiticus. 2*^ verm.

Auflage. Wien 1858. 4".

E. GERHAKD. Ueber das Metroon zu Athen und über die

Göttermutter der griechischen Mythologie. Berl. 1851.4°.

Danaeein Griechischen Vasenbilo. Berl. 1854. 4".

H O N G AR IJ E.

Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Presburg.

Presburg 1858. Jahrg. III. 8°.

SOEEOCSCII. DER KON. AKAD. V. WETES9CU. 37
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Inhoud

:

A. sciiNELi.F.R. nci(rag zur Kenntuisa der Fbanerogaraen Flora van

Futak bei l'etcrwardeiD.

o. A. KORNiiABER. Das Erdboben vom 15. Janner 18S8, besonders rück-

sichtlich seiner Verbreitung in Ungem.
K. BOTUE, Meteorologische Beobaehlungcn zu Oberschützen im Jahre 1857.

j. L. HOLDBY. Ergauziing zu Dr. kbziscb's Flora des Ober-Neutraer-

Comitats.

j. MOSER. Chemische Notizen. 1. CheiLlsche Zusammensetzung einiger

Ealksteiue aus dein Leillia-Gebirge; 2. Kalksteine aus dem Bara-

nyer Comitate ; 3. Zickerde.

F. HABERLANDT. Die Wandcrheuschrecken im Ilansag.

M. TOBiAS, Hohenmcs^ungen im Trcutschincr und Neitraer Comitate.

o. A. KORNUüBER. Barometrische Ilohenmcssungen in Ungem.
Das Moor « öchur" bei St. Georgen.

E. E. LaNG. Analysen vom Mineralquellen im nordwesilichen Uogarn.

Die Crustaceen der Pest-Ofncr Gcgend.

A. FUCHS. Populare Nalurwissenschaftl. Vortriige gehalten

im Vereiti für Naturkunde zu Presburg. Presburg

1858. S\

G. A. KOENHUBEE. Beitrag zur Kenntiiiss der Klimatischen

Verhaltnisse Presburg's. Presb. 1858. 4°.

ZWITSERLAND.

Verhandlungen der Naturforschendeu Gesellschaft in Basel.

Basel 1859. Tli. II. 2. u. 3. S».

ITALIË.
Atti dell' imp. reg. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed

Arti. Serie 3». Venezia 1858—1859, Tom. IV. 4—6. 8°.

RUSLAND.
Annales de l'Observatorie physique central de Eussie. St.

Petersb. 1858. Année 1856. N'. 1 et 2. 4".

Compte-rendu annuel adressé a S. Exc. Ie Ministre des Pi-

nances par Ie Directeur de 1'Observatoire phjsique cen-

tral de Eussie. Pe'tersburg 1858. Année 1857. 4'.



I

I

— CCXCI —
AANGEKOCHT.

j. L. TEEWEN. Onze Tijdgenooten, levenssclietsen van voor-

name mannen en vrouwen uit alle landen der aarde.

Utr. 1859. Afl. 1—5. roy.-8°.

Bibliothèque universelle. Eevue Suisse et étrangère. Nouv.

période. Genève 1859. Tom. VI. 1. 8'.

Annales de Chemie et de Physique. 3™b Série. Paris 1859.

Tom. LVII. 1. 8\

Journal of the Asiatic Society of Bengal. New Series. Cal-

cutta 1858—1859. Vol. XXVI. 6; XXVII. 3. 4; Vol.

xxvm. 1. 2. 8».

The Annals and Magazine of Natural History, including

Zoology, Botany, and Geology. Lond. 1846— 1847. Vol.

XVII—XX. — 2<i Series. Lond. 1848—1857. 20 vol.—
3« Series. Lond. 1858—1859. Vol. I—IV. 1. 2. 8°.

AL. BUTTMAN. Die Deutsche Ortsnamen mit besonderer Be-

rücksichtigung der urspruuglich Wendischen in der Mit-

telmark uud Niederlausitz. Berl. 1856. 8'.

•TEN GESCHENKE OF IN EUIL ONTVANGEN IN

DE MAAND NOVEMBER 1859.

NEDERLAND.

[Annales Academici. 1855—1856. Lugd.-Bat. 1859. 4'.

[Handelingen van het Prov. Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen in Noord-Brabant, over het jaar 1859.

'sHertogenb. 1859. S\
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Naamlijst der Letkii van de Natuurkuutlige Verceriiging iu

Neilerl. Indië op den IS^ie" Sepl. 1859. 4".

De Volksvlijt. Tijdschrift voor Nijverheid, Ijandbouw, Han-

del en Scheepvaart. Amst. 1859. Jaarg. 1859. N'.9— 11.8°.

Alphabetisch Begister der Jaargangen 1S54—1858 van de

Volksvlijt. Amst. 1859. 8^

Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid. Z'-^ Reeks. Haarl.

1859. Dl. VIL 5. 8°.

Inhoud :

Handelingen Jer 82ste Algcraeene Vergadering van de Ncdorlandschc

iMaatscbappij tor bevordering van Nijverheid.

23sie Vervolg der l'rijsvragcn, ter beantwoording voorgesteld door de

Ncderlandsebe Maatschappij ter bevordering van Nijverheid.

Verslag van het verhandelde op het derde Ncderlandsche Ngverheids-

Congres.

Maandblad van het Nederl. Ondernijzcrs-Genootschap ter

bevordering van Volksopvoeding on Onderwijs. 1859.

N". 11 en 12. Correspondentie-blad. W. 8. 8'.

Statistiek van don Handel en de Scheepvaart van het Kc-

ningrijk der Nederlanden, over het jaar 1858. 's Gravenh.

1859. 4°.

E. O. LAGEMANS. Recueil des traites et conventions conclus

par Ie Royaume des Pays-Bas avec les puissances étran-

gères, depuis 1813 jusqu'a nos jours. La Haye 1859.

Tom. IV. 8°.

w. EECKHOFF. Beknopte Geschiedenis van ïrieslaud in hoofd-

trekken. Leeuw. 1851. 8°.

s. MULLER. Levensberigt van j. van gilse. (Amst. 1859.) 8°.

Ter Gedachtenis van Professor van gilse. (Amst.

1859.) 8°.

De Dichtwerken van Vrouwe k. w. uLLiiEiiuiJii. Haarlem,

1859. All. 10. 8'.



I. DA COSTA. I)c mciiscli CU de diclilt:!' vv. uildkkuijk, eciie

Bijdrage lot de keiuiis vau zijn leveu, karakter en schrif-

leu. Haarl. 1859. 8'.

s. I. MULDEii. Iets over de Vertalingen der Heilige Schrif-

ten, en bijzonder van den Pentateuchns, door Israëlieten,

van den vroegsten tijd tot op dezen dag. Amst. 185!). 8'.

A. KUESEN. G'ritices et hermeneutices librorum N. Foederis

lineamenta. Ed. altera. Lngd.-Bat. 1859. 8".

c. L. BLUME. Flora Javae et insularum adjacenlium nova

series. Lugd.-Bat. 1858. Fase. 7—12. fol.

Catalogue de la Bibliotlièque de Littérature et de Sciences

et Arts de MM. d. c. et j. j. van voorst. Anisl. 1S59.

2 pp. 8'.

Catalogue raisonné de la précieuse collection de Manuscrits

et d'Autograplies de MM. d. c. et j. j. van vooest.

Amst. 1859. 8'.

BELGIË.
Annuaire de 1'Université Calliolique do Louvain. Louvain

1855—1859. Années 1855—1S59. 12'.

_ Programmes des Cours de rUniversitt; Catholiquo de Lou-

vain des années Acadéraiques 1855—1860. fol.

[Theses, in de jaren 1848—49, 1855— 56 en 185S— 59
bij onderscheidene faculteilcu der Universitó Catholiquo

te Leuven verdedigd. 38 stuks. S'.

IP.-J, JADOT. Patrum antenicaenorum de verbi consubstan-

tialitate doctrina. Lovanii 1857. 8'.

p. HOFMAN. Dissertatie de applicatione forcipis una manu.

Lovan. 1856. 8".

D. d'hendecotjeï. De Vila, gcstis et scriplis asinu i-üllionis.

Lovan. 1858. S\
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p. PARiZEL. Dc Vita et Scriptis s. aviti, Viennensis cpiscopi.

Lovan. 1859. 8^

o. c. M. J. VAN DEN BEiioiiE. De JOANNE I, Lotharingiac,

Brabantiac et Limburgi duce. Lovan. 1857. 8'.

F R A N K R IJ K.

Séance publiquc annuelle des Cinq xVcadémies do l'Institut

Irap. do rrance, du 13 Aoüt 1859. Paris 1859. 4°.

Sdance publiqiie anuuello de 1'Acad. Fran?aise du 25 Aoftt

1859. Paris 1859. 4".

Séance publiquo annuelle de TAcadémie des Beaux-Arts, du

1" Octobre 1859. Paris. 1859. 4'.

Mémoires de l'Acad. Imp. des Sciences, Inscriptions et Belles-

Lettres de Toulouse. 5o Série. Toulouse. 1859. Tom.

iiL 8^

Kevue agricole, industrielle et littéraire. Valencienues 1859.

Année XL N'. 3, 4. 8^

Bulletin de la Société de rUistoire du Protestantisme Fran-

Qais. Paris 1859. Année VIII. N'. 1 et 2. 8".

BuUetin de la Société des Autiquaires de Picardie. Amiens

1859. Année 1859. N'. 3. S\

Eecueil de 1'Académie de Législation de Toulouse. Toulouse

1859. Tom. VIIL 1. 8\

L. PAGES. Bibliographie Japonaise ou Catalogue des ouvra-

ges relatifs au Japon qui ont été publiés depuis Ie XVe

siècle jusqu'a nos jours. Paris 1859. 4 .

Catalogue des livres rares, curieux et singuliers de M. sca-

LiKi do Como (Lombardie). Paris 1859. 8'.

NOORD-AM ERIK A.

Astronomical Notices. Albauy 1859. jN; '. 11. 8°.
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DÜITSCHLAND.

Zeitschrift des deutsch-österreichischen Tclegraphcn-Vereins.

- Berlin 1859. Jahrg. VI. Afl. 9. 4°.

Verhandlungeu der physicalisch-medicinisclien Gesellscliaft

in Würzburg. Würzburg 1859. Bd. X. 1. 8^

Inhoud

:

osANN. Kleinere Mittheilungen.

Ueber den activen nnd passiven Zustand des Sanerstoffes nnd
des WasserstofFes.

HETMANN. Fragmente über die Arzneimittellehre einzelner ostindischcr

Völkerstamme.

FÖRSTEE. Ein Faïl von fotalen Cystosarcom der Sacralgegend.

VIRCHOW. Beitrage zur Statistik der Stadt "Würzburg.

OSANN. Ueber Nachweisung kleiner Mengen Ton Arsenik nnd Jod mit-

telst des Jodgalvanometers.

WAONEB. Ueber einige Bestandtheile des Hopfens.

Notizen aas dem Gebiete der organiscben Chemie.

Beitrage zur Technologie der Rübenzuckerfabrikation.

Ueber die Verwendung der Eusauthinsiiure in der Farberei

nnd Farbenbereitung.

H. uüLLER. Ueber Ganglienzellen im Ciliarmnskel des Menschen.

KiTTEL. Meteorologische Beobachtnngen in Aschaffenbnrg.

ZWITSERLAND.

Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences naturelles.

Lausanne 1859. N'. 44. 8\

i

Eèglements de la Société Vaudoise des Sciences naturelles. 8°.

DENEMARKEN.

Det Kongel. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. Natur-

videnskabelig og Mathemat. Afdeling. 5'« Raekke. Kjö-

benh. 1859. Bd. IV. 3; V. 1. 4\

Inhoud, Bd. IV. 1

:

H. KBÖTBR. Forsög til en monographisk Fremstilling af Kraebsdyr-

slaegten Hergestes. Met Bemaerkninger om Dekapodernes Ilörered-

skaber.

A, coLDiNG. Om Lovene for Vandets Bevacgelse i lukkede Ledninger,

med speciol Anvendelse paa do saltglasserede Leerrürs Vandfórings-

ovne.
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j. REiNHAitDT. Mcpliitis WESTCRMANNi, ct iiyt Stiiilidyr fru nrasilicn.

ciiB. iiANSTiiKN. Dcu niaf^nctisko Inclinntioiis Fovondriugci" i dcnnorfl-

ÜRO og sydligo lI:ilvkiigIo, (ForlsacUcIsc).

Bd. V. 1 :

ciiit. FR. LÜTREN. Additamenta ad historiam Ophinridarum, Boskrivcisc

af nye ollor hidlil kun nraldalaendi;;^ kjcndto Arter af Slangosljorncr.

A. s. oRusTin» Ceiuralamcficas Gcsiicraccer, ct syslciaa(isk planlcgeo-

gra)i)iisk liidrag til Ccnlralamcricas Flora.

j, TiioMSEN. Den clectromotoriske Kraft udtrykt i Varmcccnhcdcr.

Ovcrsigt over dct Kgl. Danske Vidciiskaberncs Sclskabs

rorhandlingor iii Aaret ISSS. Kjöbfiili. 1859. 8'.

RUSLAND.
A. TATARINOV f.'alnloïiis iiicdicaiiicntoniin Sincnsiiim, quacPc-

kiiii cüiiiparaiida ct dotcriniiianda sunt. Petropoli 1850. H".

AANGEKOCHT.

j. p. AiiEND. Algcmeene Gescl)icdenis des Vaderlands. Voort-

gezet door o. VAN REES en w. g. brill. Amsterdam

1859. Deol III. Stuk 2. All. 35 en 2fi. roy.-S".

Annales do l'Acadêmie d'Archéologie de Bcigique. Gand

18t3—1859. Tom. I—XVI. 1. 8\

DELAMBRE. Rappoit hïstorique sur les progrè^ des i^cienees

mathématiques depuis 1789, et sur leur ulal actuel. Pa-

ris 1810. 4'.

cuviER. Rapport liistoriquo sur les progrès des sciences na-

turelles depuis 1780, ct sur leur ótat actuel. Paris

1810. 4°.

Compte rendu des Sdances et Travaux do 1'Academie des

Sciences morales et politiques. Paris 1S59. Tom. XLIX.
2. 8'.

I
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Bulletin de la Société de öéographie. -l"»» Série, Paris 1059-.

Tomé XVIir. 1—3. 8\

Bibliothèque universelle. Revue suisse et étrangère. Nouv.

période. Genève 1859. Tomé VL 3. 8'.

Aiiuales de Chimie et de Physique. 3™» Série. Paris 1S59.

ïome LVir. 2. 8'.

Nouvelles Annales des Voyages. 6™" Série. Paris 1859.

Aiinée V. 8 et 9. S\

Journal of the Asiatic Society of Great Britain and Ireland.

Lond. 1859. Vol. XVII. 1. 8'.

The Monthly Review; or, Literary Journal. Lond. 1749

—

1789. 81 vol. 8°.

s. AYscooGïï. A General Index to the Monthly Review,

from its commencement, to the end of the 70^ volume.

Lond. 1786. 2 vol. S\

The Monthly Review; or, Literary Journal, enlarged. Lond.

1790—1814, 1819, 1820, 1821, 1824. Vol. I—XXVII,
XXIX—XL Vin, XLIX. 3—5;L. 1—4;LI—LXXV;
LXXXVIII; XCIII; XCV; CIV.

^K raencement of the New Series, in January 1790, to the

^ft. end of the 81 volume. Loud. 1818. 2 vol. 8'.

The Monthly Review. New and improved Series. Lond.

1832—1834, 1839-1845. Years 1832—1834, vol.

I & II; 1839, vol. III; 1840— 1845. N°. 1, 8'.

The Quaterley Review. Lond. 1859. Vol. CVI. 2. 8'.

Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, zur Auf-

nahme der Mathematik, der vaterlündischen Geschichte,

nnd der Naturgesohichte. Prag 1775—1776. Bd. I u.

H. 8°.

ii'ii.K(.;Lscn. uim kd.n. AK.ii>. v. wiiTUhscii. 38
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Miscellanea Berolinensia ad incrementum scientiaruni, ex

scriptis Societati Eegiae Scientiarum cxhibitis edita. Bc-

rolin. 1710—1743. 7 vol. V.

Göttingisclie gelehrte Anzeigcn. Jaliren 1741, 1743, 174S,

1753 (Bd. I), 1754—1764 (Bd. I), 1765—1780, 1781

(Bd. II), 1783—1794, 1796 (Bd. I u. II), 1797—
1800, 1801 (Bd. II u. III), 1803 (Bd. II), 1804—
1809, 1811, 1812. 149 Bde. ld. S\

T. EKKAED. Allgemcines Eegisier über die Göttingischeii

gelehrten Anzeigen von 1753 bis 1783. Gött. 1784—
1785. 2 Thle. 3 Bdl. kl. 8".

Jenaisebe aUgemeine LiteraturZeitung. Jena 1806, 1808,

1810, 1814. Jahrg. 1806, 1S08. Bd. III u. IV, 1810,

Bd. III u. IV, 1814. 4".

Acta eruditorum ad a. 1682—1731. Lips. 1682—1731.

50 vol. 4".

Actorum erudilorum Supplementa. Lips. 1692—1734. 10

vol. 4°.

ludices generales auotorum et rerum Aciorum eruditorum.

Lips. 1693— 1733. 5 vol. 4'.

Nova Acta eruditorum ab a. 1732—1771. Lips. 1732—

1771. 38 vol. 4°.

Supplementa ad Nova Acta eruditorum. Lips. 1735—1757

vol. I—VI, VIII. 4°.

Indices generales auctorum et rerum Novorum Actorum

eruditorum. Lips. 1745. vol. I. 4'.

Notizie dell' Origine, e Progressi dell' lustituto delle Scienze

di Bologna e sue Accademie. Bologna 1780. 8'.

Giornale dell' I. E. lustituto Lombardo di Scienze, Lettere

ed Arti e Bibliotlieca Italiana. Milauo 1841—1845.

Tomé I— XII. 8°. 1



Nova Acta Kegiae Societatis Scieutiarura Upsaliensis. Up-

sal 1773. vol. I. 4°.

DE M4NNE. Nouveau Eecueil d'ouvrages anonymes et pseudo-

iiymes. Paris 1834. 8°.

Naamlijst van NecTerduitsche boeken, alsmede van Fransche

en Latijnsche werken enz. gedurende de jaren 1790

—

1854 in ons Vaderland uitgekomen. Amsterdam 1794

—

1S54. Deel I-XIV. I. 8'.

Alphabetische Naamlijst van boeken, landkaarten enz. in

het Koningrijk der Nederlanden en deszelfs buitenland-

sclie bezittingen in de jaren 1847— 1856 uitgegeven enz.

Amsterdam 1847—1856. 10 Jaarg. 8".

M. MAITTAIUE. Auuales typographici ab artis inventae ori-

gine ad annum 1577, c. append. ad 1664. Hag. Com.

1719—1725. 3 din. 4'.

ld. Opus. Ed. nova et auctior. Amst. 1733

Tom. I. 4'.

A. NAEBONE. BibUografia Sicola sistematica o Apparato me-

todico alla Storia Letteraria della Sicilia. Palermo 1850

—

1857. 4 vol. 8°.

TEN GESCHENKE OF IN RUIL ONTVANGEN IN
DE MAAND DECEMBER 1859.

NEDERLAND.

Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in

betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch

Genootsch. der Wetenschappen. Middelb. 1859. IV. 8°.



Inhoud

:

j. p. VAN VI9VLIET. üvei' de belangrijkheid «Ier oude Charters, lierii."-

tende in liet Provinciaal Avcliief van Zeeland, en Lijzonder over een

privile,2;ie door Bisschop jan van nassau, in den jare l*J7l aan de

abdij van Middclbnri: verleend.

w. Tl'. wATKii. Lijst Van Zecuwscbe Edelen, door geleerdheid lofwaardig.

c. A. RCTiiAAN MACARÉ. Ecrie lieidensclie offeiplaats op Walcheren.

Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

'Gravenh. LSÖ'J. Jaarg. 1839-1860. Afl. I. 4°.

Inhoud

:

Tii. BLKCKMANN. De inrigting met hydrauli.^che heftoestellen te Hom-
berg en Riihrort, voor den overgang van den Rijn.

Uittreksel uit de rapporten van het voorgevallene op de rivieren in

Nederland, tijdens de ijsbezetting in den winter van 1838 op 1859.

Uittreksels uit vreemde Tijdschriften, voor de Leden van

het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 's Gravenhage

18.59. Jaarg. 1859—1860. N". 2. 4".

Inhoud:

picKDONNKT. üver de ruimte, welke de verschillende <leclen der spoor-

wegen moeten innemen.

A. VOGEL JR. De vooruitgang in de werktuigelijkc turfüereiding in

Beijereti.

De Volksvlijt. Tijdschrift voor Nijverheid, Landbouw, Han-

del en Scheepvaart. Amst. 1859. Jaarg. 1859. N°. 12,

8°. met Bijblad 1859. N". 12. 8°.

Handelingen der jaarlijksche algemeene Vergadering van de

Maatsch. der Nederl. Letterkunde te Leiden. 1857,

1859. 8°.

Negen en twintigste Verslag der Handelingen van het

Friesch Genootschap van Geschied-, Oudh.- en Taalk.,

over het jaar 1856/57. 8°.

Codex Diplomaticus Neerlandicus. Uitgegeven door het Hist.

Genootschap gevestigd te Utrecht. 2de Serie. Utr. 1857.

Dl. IV. Afd. 1. Blad 1—12. 8».

Nederlandsche Tijdschrift voor Geneeskunde, tevens orgaan

der Nederl. Maatschappij tot Bevordering der Genees-

kunst. Amst. 1859. Jaarg. JIT. rov.-S".
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.•Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezeu, de

Zeevaartkunde en de daarmede iu verband staande We-

tenschappen. Nieuwe volgorde. Amst. 1859. Jaarg. 1859.

N°. 4. 8°.

Inlioud

:

F. FOKKKNS. U^is vfin Sidncy, door Torrcs -straat, naar Java euz.

De Franschcn en Eiigelschen op Madagascai*.

j. E. coRNBLissES. lets over den sioomketel-stcen.

c. j. DOEKZEK. Extract uit het Joiiroaal van de Eclipse.

Raics of the Vice-Admiraliiy of Victoria.

Acta Literaria Sueciae Upsaliae pnblicata. Upsal. (1730)—
1733. Vol. Il et III. 4°.

s. J. HiNGST. Commentatio de bonorum possessione. Amst.

1858. 8".

Proeve eener geschiedenis der Historische school

op het gebied van het Privaatregt in Duitschland. Amst.

1859. 8".

H. p. G. QüACK. Het Staatswezeu in de veertiende eeuw,

historisch ontwikkeld. Amst. 1S59. 8°.

c. w. MooEKEES CU p. J. VERMEULEN. Yervolg Van Mr.

J. VAN DE water's Groot Plakkaatboek 'sLands van

Utrecht, van den vroegsten tijd af tot het jaar 1810.

Utrecht 1859. Dl. I. Afl. 8. folio.

c. A. HETHAAN macaeÉ. Ecue heidensche oiferplaats op

Walcheren. (Middelb. 1859). 8°.

Mededeelingen en Berigten der Geldersche Maatsch. van

Landbouw over 1859. Arnhem 1859. III. 8°.

DOZY et MOLKENBOEE. Biyologia Javaulca seu descriptio

inuscorum frondosorum Archipelagi Indici iconibus illus-

trata. Post morten auctor, edd. E. B. van den bosch et

c. M. TAN der sande lacoste. Lugd.-Bat. 1859. Fase.

XVIII et XIX. 4.".

c. A. J. A. oi'DEMANS. Inwijdingsrede over de Plantkunde,
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hcsfhouwd in liare trapswijze ontwikkuling, van de vroegst/;

tijdru tot op heden. Utr. en Amst. 1859. 8".

Index Librorum quibus Bibliotheca Acad. Rheno-ïrajectinae,

ab anno 1801 exeuutc usque ad ann. 1855 locupletata

est. Traj. ad lUi. 1855. 8".

Catalogus Bibliotliecae bdnavianae. Lips. 1750 — 1750. 3

Tom. 7 vol. 4".

j. p. ïHüN. Neues Büclierverzeichniss rait Einschluss der

Landkarteu uud sonstiger im BuohUandel vorkommender

Artikel. 1845—1848.^ Jalirg. III. 2—4. IV—VI. 8°.

Vierleljalirs-Catalog aller neuen Erscheiaungen ini Felde der

Literatur in Deutschland. Leipz. Jaarg. 1849— 1S51-,

8; 1855, ]. 3; 185C; 1857, 1; 1858, 4; 1859, 1. 8".

Verzamelingstabel der waterhoogten langs de Boven-Maas

enz. waargenomen in de maanden Sept. en October

1852. fol.

BELGIË.

Procès-verbaux des Séances de la Commission royale pour

la publication des anciennes lois et ordonnances de la

Belgique. Brux. 1855—1856. Vol. III. 1 et 2. 8°.

Rapport de la Commission royale d'Histoire a M. Ie Mi-

nistre de Tlntérieur, sur les travaiix aceomplis par elle

pendant les 25 premières années de son existence. Brnx.

1859. 8".

p. J. VAN BENEDEN. Tconograpbie des Ilelminthes ou des

vers parasites de Thomme. — Vers cestoïdes. — Louvain-

1859. folio.

FR A N K R IJ K.

Revue agricole, industrielle et littéraire. Valenciennes 1859.

Année VIII. 4 et 5. 8".
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Mémoires de la Société Duukerquoise pour 1'eucouragement

des Sciences, des lettres et des arts. Duiikerque 1859.

Yol. YI. 8^

Inhoud

:

j. LESGUiLLON. Vïngt ans.

FiGADLT UE beaupré. Rcconnaissance des voies locales exislantes au V*
siècle.

OTTsiA?;s. Esquisse arclicologique et lüstorique de Téglise Nolre-Dame
trAvioth.

RATMOND DE BERTRAND. Monographïe de )a rue David, d'Angers, a

Dnnkerque.

TERQDEM. Eléments de trigonometrie loxodromique, suivJs d'applicalions

ïi la Davigation, d'aprèa M. j.-a. grünert.

cousis. Trois voies romaines du Boulonnais.

THELü. Promenade archéologique.

itOBiLiER. ObservatioDs mctéorologiques faites a Bunkerque pendant

I'année 1858.

Bulletin historique de la Société des Antiquaires de la

Morinie. Saint-Omer 1859. Année VIII. Livr. 31 et 32. 8°.

DÜITSCHLAND.

Preisschriften gekrönt und herausgegeben vou der Eürstlich

Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig. Leipz. 1859.

]Sf°. YII. roy.-8°.

Inhoud

:

H. wiSKEMANN. Die antïke Landwirthschaft und das vos TiiüNEs'sche

Gesetz, aus den alten Schriftslellern dargelegt.

B. viRCHOW. Archiv für pathologische Anatomie und Phy-

siologie und für klinische Medicin. Berlin 1859. Bd.

XVII. 5 u. 6. 8".

Inhoud

:

TH. BiLLROTH. Bcobachtungen über GeschwüUte der Speicheldrüsen.

c. KADCHFUSS. Ucbcr Thrombose des Ductus arteriosus botalli.

FAHRNER. Erfahrungeu über den Croup.

F. HOPPE. Untereuchungen über die Bestandtheile der Milch uod ihre

nachslen Zeraetzungeu.

M. UEBRMANN. Ueber den Elnfluss der Blutverdünnung anf die Secrelion

des Harns.

w. BRAüNE. Zur Scbleimmetamorphose des Krebses. Eïd Fall von

Cystenkrebs.
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3. A. oiiUNERT. Arcliiv diT Matheinatik umi Pliysik. üreifu-

wald 1859. Bd. XXXIII. 4. S'.

V. HOFFMANN. FiiANZ voN BAADER als Begrüiider der Phi-

losophie der Zukunft. Sammluiig der vom Ja'ire 1851

bis 1856 ersohieneueu Eeceusioneii uiid literarischen No-

tizen über pranz von baadeu's siiinmtlidie Werke. Leipz.

1856. 8°.

c. VON HMSTEii. Eiiileitung iii die Gescbichte der Ameisen,

Bienen uud Termilen. Naumburg 1859. 8".

A. VON KELLEE. Beitriige ziir Schillerliteratur als Einladungs-

schrift zur Schillerjubelfeier der Universitiit Tübingeu.

ïübingeii 1859. i'.

c. E. LEPsiüs. Denkmaler aus /Eg3-pten uiid jEthiopien uacli

den Zeichnungeii der von S. M. dem Könige von Preus-

sen Friedrich WilUelm IV nacb diesen LUnderen geseu-

deten und in den Jahren 1842— 1845 ausgeführten

wissenschaftliclieu Expedition. Berlin 1859. Tafelu. Liefer.

,. 76—90. folio.

PAULUS. General-Karte vou Wurtemberg iu Maasstab

= 1 : 2000Ü0. Mit archiiologischer Darstellung der rö-

mischen u. altgermaniscben (keltischeu) Ueberreste. Stutt-

gart 1859. 4 bladen folio.

ITALIË.
D. A. B. MASSALONGO. Sjllabus plautaruui fossilinin liucusque

iu formationibus tertiariis agri Veneti detectaruni. Ve-

rouae 1859. 8".

ZWEDEN.
Kongliga Svenska Vctenskaps-Akademiens Handlingar. Ny

Eöljd. Stockbolm 1857. Bd. IL 1. 4".

Inhoud :

j. (ï. AGARUH. Otn iigrgcts lü^e inoiii ovaricl hos de phancro^ruimi

vcxteriia.
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ciiit. iiANSTEEN. Den magnetiske inclinations periodiske forandringer.

c. .1. soNDEVALL. Ktitisk frarastalloing of fogelarterna uti aldre ornitho-

]ogiska arbeten. 1. Museum Carlsonianum. 2. le vaillant, Oiseaux

d'Afrique.

H. D. .7. walh;:ngeen. Kafferlandcts Dag-^arilar, imsamlade aren

1838—1845.

E. G. njöaLisG. Om de bada summorne Sfr+ iA)^, S( — l)' {x+ ih)l^

i —O i=o
for recla ^-valörer.

A. E. SORDESKIÖLD. Bidrag lill liiran om den Kristallografiska Isomorfin

och Dimorlin.

E. EDLUND. Berattelse om Frarastegen i Pysik under ar

1S53, afgiven till Kongl. Vetenskaps-Akademien. Stock-

holm 1859. 8°.

c. H. B0HE5IAN. Berattelse om Tramstegen i Insekternas,

Myriaporlernas och Arachnideriias Naturalhistoria för 1855

ocli 1856 till Kongl. Vetenskaps-Akademien. Stockholm

1859. 8°.

Oefversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandliugar.

Stockh. 1859. Argang. XV. 8°.

Kongliga Svenska Fregatten Eugenies resa omkring jorden

under befal af c. a. virgin aren 1851— 1853. Stock-

• helm 1859. Haft 6. 4^

RUSLAND.
Correspondenzblatt des Naturforschendea Vereins zu Riga.

Riga 1858. Jahrg. X. 8^

Einladung zur Einweihungsfeir des Museums in Riga am 7.

Miirz 1858. Riga 185S. 4".

Extraits des publications de la Société Impériale géogra-

phique de Russie. St. Petersburg 1859. 8".

BOEKOESCII. DER KON. AEAH. V. WETEN9CH. 39



AANGEKOCHT.

Archives ou Oorrespondance inudite de Ia Maisou d'Orangc

Nassau. Eecueil public par Mr. o. groen van peinsteruü.

2° Serie. Utrecht 1859. Tom. IV. 8'.

j. p. AREND. Algemeene geschiedenis des Vaderlands. Voort-

gezet door o. VAN REES en w. g. brii.l. Amst. 1859.

Dl. III. St. 2. An. 27. roy.-S".

J. L. TERWEN eu c. DE JONG. Onze Tijdgenooten, levens-

schetsen van voorname mannen en vrouwen uit alle lan-

den der aarde. Utr. 1859. Afl. 6. roy.-8°.

c. KRAMM. De levens en werken der Hollandsche en Vlaam-

sche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouw-

meesters, van den vroegsten tot op onzen tijd. Amst.

1859. Dl. IV. 1. 8°.

Annales de PAcadémie d'Archéologie de Belgique. Anvers

1859. Tom. XVI. 2. 3. 8°.

Annales de Chiraie et de Physique. S^ Série. Paris ]859.

Tom LVII. 3 et 4. 8°.

Atti della reale Accademia delle Scienze. Napoli 18] 9—1844.

Vol. I—V. 4°.

Memorie dell' Imperiale Regio Istituto del Eegno Lombardo-

Veneto. Milano 1819—1835. 5 Vol. 4°.

Memorie dell' I. R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere

ed Arti. Milano 1843—1852. Vol. I—III. 4».

j. G. T. GKAESSE. Trésor de livres rares et précieux ou

Nouveau Dictionnaire bibliographique. Dresde 1859. Tom.

II. 1. 4°.

F. ARAGO. Oeuvres complètes. Paris 1859. Tom. XI. 8".
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TEN GESCHENKE OF IN EUIL ONTVANGEN IN

DE MAAND JANUAEIJ 1860.

NEDERLAND.

Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid. Haarl. 1S59.

Deel VII. 6. 8'.

Inhoud

:

Verslag omtrent de in den loop van den zomer van 1859 te Amster-

dam gehoudeoe TentoonslcUing van Provinciale Noord-IIollandsche

Nijverheid.

Algemeen Verslag van de werkzaamheden en Notulen der

Vergaderingen van het Koninklijk Instituut van In-

genieurs, 's Gravenhage 1850—1859. Jaarg. 1849

—

1859. 8°.

Catalogus van de Boekwerken, voorhanden in de Bibliotheek

van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 1856.

's Gravenh. 1856. 8°.

JACOB VAN MAJiELAUr's Spiegel Historiael, uitgegeven door

de Maatsch. der Nederl. Letterkunde te Leiden. Leiden

1859. Dl. L 2. 4,".

Maandblad en Correspondentie-blad van het Nederl. On-

derwijzers-Genootschap. 1860. IM'. 1. 8".

Lexicon geographicura, cui titulus est ^^ cïLïl j«al..<

plajllj ÏJjC<3l ^li^V Edid. T. G. J. JUYNBOLL. Lugd.-

Bat. 1859. Easc. IX. 8'.

Précis de Jurisprudence mnsulmane selon Ie rite ChÉifeite,

par ABOU chodja'. Publication du texte Arabe, avec tra-

ductioi) et, annotations, par s. keijzer. Leyde 1859. 8^.
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J. II. SCHOLTEN. Geschiedenis der Godsdienst en Wijsbe-

geerte. Vermeerderde druk. Leiden 1859. 8'.

j. II. HOLWERDA. Procve eener verklaring van Eom. IX. 5. 8'.

A. J. A. GEELACii. Fastes militaires des Indes-Orientales

Neerlandaises. Zalt-Bommel 1859. 8'.

J. BOSQCET. Monograpbie des Brachiopodes fossiles du ter-

rain crétacé supérieur du Duehé de Limbourg. Haarl.

1859. Part. I. 4'.

Topographisclie Kaart van het Koningrijk der Nederlanden

.

BI. 21—23.

Verzamelingstabel der Waterhoogten langs de Boven-llijn,

Waal, Merwede enz. waargenomen in de maand ^Novem-

ber 1859. folio.

OOST-INDI'È.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlaudscli Indië, uitge-

geven door de Natuurkundige Vereeuiging in Nedcr-

landsch Indië. Batavia 1856—1858. Dl. XII. 4-0,
xm—XVII. 8°.

Inhoud, Dl. XII. 4— Ö

:

j. E. TEiJSMANN. Nadere bijdrage lot de kennis van de voortteling van

Kafflesia aknoldii r. er. in 's lands plantentuin te Bnitenzorg.

c. L. DOLESCHALL. Icts over de aan den indigobouw sehadelijlve dieren.

p. BLEEKER, Niöuwe bijdrage tot de Isenuis der icbtiiyologische Fauna

van Bali.

j. G. BERNELOT MOENS. Topograpbiscbe Scbets van bet eiland Batjati.

r. F. II. FROMEEP.G. Verslag van de uitkomsten van bet chemiscb on-

derzoek, boofdzakelijk op het suikergehalte van verschillende suiker-

rietsoorten van Java, alsmede van eenige monsters zoogenaamde

ampas.

D. \v ROST TAN TONNINGEN. Scheikundig onderzoek van eene vulka-

nische aseh.

Aardbeving in den Indischen Archipel.

c. L. DOLESCHALL. Icts over Mygale javanica,

)'. ELEEKCK. Berigt omtrent eenige vischsoorten, nieuw voor de kennis

der fauna vnii bet eiland Ceram.



Dl. XI II:

i*. ELEEKEK. Twccdö bijdrage tot de kennis der iclilliyoloyisclic fauna

van lioero.

.ï. j. ALTiiEER. Eetbare aardsoorten en geophagie.

w. H. JANSEN. Over meteorologische waarnemingen in Nederlaudsch

In die.

p. F. H. FROMBERG. Verslag van de uitkomsten van het chemische on-

derzoek, hoofdzakelijk op het suikergehalte van verschüIcDde buiker-

rietsoorten van Java, alsmede van eeaigc monsters zoogenaamde

ampas.

Beanlwoording der vraag, of het sap, dat in de

ampas terughiijft, meer suikerhoudend is, dun hetgeen men door per-

sing reeds heeft verwijderd.

— Verslag van het onderzoek van een aantal monsters
ampas van suikerriet.

u. ZOLLISGER. Üver het aantal onweder- en regendagen op Java.

Iets over den Goenoeng Baloeran.

J. VAN voLLENHOvEN eu j TAN En. üver cenigc warme bronnen en

over eene solfaiara op Java.

r. DLEEKER. Ovcr ccüigc vischsoorten nieuw voor de kennis der fauna

van Biliton.

c. L. DOLESCHALL. lets over het karakter der insekten-fanua van Am-
boina.

H. zoLLiNGEE. Over het begrip en den omvang eener Flora Malesiana.

r. BLEEKER. Dcscriptiones specierum piscium javanenslum novarnm
vel minus cognitarum diagnosticae.

— Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Sangi-

eilanden.

Verslag van eene nieuwe verzameling viss^chen van Batjan.

Verslag omtrent eenige vischsoorten van Timor-koepang

en Timor-delhi.

D. w. ROST VAN TONNINGEN. Dc tubaschir van Java (singkara der in-

landers) beschreven en onderzocht.

o. L. DOLESCKALL. Bijdrage tot de kennis der Araehniden van den In-

dischen Archipel.

Vulkanische verschijnselen in den Indischcn Archipel.

B. voN ROSENBERG. Ovcr het voorkomeu van Olifanten en Tijgers op

Samatra.

p. BLEEKER. Bcrigt omtrent eenige Keptiliën van Sumatra, Borneo,

Batjan en Boero.

Over eenige vischverzaraelingen van verschillende gedeel-

ten van Java.

Dl. XIV:
Bijdragen tot de geologische en mineralogische kennis van Neder-

laudsch Indië. — XVIII. c. de gkoot. Zuid- en Oostefafdceling van

Borneo.
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r. j. MAiKU. Sclieikundi*:^ onderzoek van twee warme minerale bronnen,

voorkomcnilc in de nabijheid van deu fjiisaugrahau te Gocuoen^

Passir-kiamis, afdecling Bandong.

A. r.ERNSTLiN. Icts ovcr Coclops Fritiii Blytli.

1'. F. II. FROMBKito. Verslag van het schcikundif^ onderzoek van de za-

den der Canavftlia ensiformis.

c. L. D0LE8CHALL. Kortc karakterschets der Flora van Araboina.

u. zOLLiNGER. Observationcs botatiicac novae.

F. JUNGUDHN. Over de fossiele Zoogdicrbecndercn te Patihnjum, in de

residentie Japara.

II. c. VAN DKK wijcK. Opgave der warme en zonte bronnen in de re-

sidentie Preanger regentschappen.

r. o. wijEiïS. Onderzoek van den wortel van do Morinf^a plerygo-

eperma Grtii.

r. BLEEKKit. Over eenige reptilicn van Celebcs.

Over eenige repiilièn van het eilund Banka.

Opsomming der soorten van repiilicii, tot dusverre van

het eiland Java. bekend geworden.

Ovcr eenige vischsoorten gevangen bij Prigi, aan Java's

Zuidkust.

j. E. TETSMANN. Dagverhaal eener botanische reis over de westkust

van Sumalra.

c. L. DOLESCiiALL. Twccde bijdrage tot de kennis der Dipierologische

fauna van Nederl. Indië.

Dl. XV:
D. w. BOST VAN TONKINGEN. Ovcr dc op Java aangekweekte Sarsa-

pariUa (Smüax syphilitica).

F. jüNGiiDHN. Toestand der aangekweekte Kina-boomcn op liet eihind

Java, tijdens het bezoek van Z. lixc. den Gouv.-Gener. cïi. f. pauüü,

in het laatst der maand Junij en het begin van Juli) 1857.

r. VAN DIJK. Over de waaide van eenige Is'ederl. Indische kolensoorten.

p. BLEEKEii. Visschen van Java's Zuidkust.

c. L. DOLESCIIALL. Ovcr üxybeles graciiis blkr.

r. BLEEKER. llolacanthus pseudannnlaris, eene nieuwe soort van Batavia.

A. G. VELTMAN. Schcikundig onderzoek eener heete zoctwaterbron in

het district Tjongean, afdeeling Öoemedang.

Kwalitatief onderzoek van iwee bronnen van Boudjol,

benevens eenige in hare nabijheid voorkumende mineralen.

D. ECKMA. Scheikundig onderzoek van het Water uit den put, gelegen

in de nabijheid van het garnizoens-hospitaal te Djokdjokarta.

F. G. WEYEKS. Schcïkundig onderzoek van Calotropis gigantea rdr.

r. BLEEKER. Bijdrage tot de kennis der Vischfauna van den Goram-
Archipel.

Vierde bijdrage tot de kennis der Vischfauna van Biliton.

Tweede bijdrage tot de kennis der Vischfauna van Sin-

gapore.

Vulkanische verschijnselen in deu Indischen Archipel.



— CCCXI —
j. woi.FF. Gemiddelde Tliermometerstand te Samarindïi, oostkust vnn

Borneo, in liet jaar 1855.

p. BLEEKER. Opsommlnn; der tot dusverre van liet eiland Snmatra be-

kend gewordcnc reptilicn.

p. F. II. FROMBKRG. Verslag van de uitkomsten van eeni^o kultunr-

proeven met suikerriet.

p. j. MAiGii. Scheikundig ODderzock van water uit het kratermcer van

den Patoea en der in dat water voorkomende zwavelmelk.

D, PLES. Onderzoek naar de zaraenstelling eener witte stof, welke zich

in het hart, alsmede in de schearen van sommige djatiboomen afzet,

waarom die hoornen bij de inlanders den naam van djati-kapor dragen.

Bijdrage tot de kennis der kajoepoeti-olie.

J. n. ToniAS. Aardstorting op Tidore.

p. HLEEKEH. Enumcratio spccierura piscium Javanensiiim bucusque

cognitarnm.

— Vijfde bijdrage tot de kennis der iciiihyologische fauna

van de Kokos-eilanden.

Uitroeijing van tijgers door middel van walikambing.

Dl. XVII:

p. F. H. FKOMctiRG. Verslag over de hoedanigheid van het sap van

eenigc soorten van suikerriet, gekweekt in den laboratorium-tuin.

Du w: KOST VAN TONNXNGEN. Chemisch cn physisch onderzoek van een

vijftigtal suikerrietgronden van de residentie Pasoeroean.

c. L. DOLESCHALL. Dcrdc bijdrage tot de kennis der Bipteren-fauna

van Ncderlandsch Indië,

p. BLEEKER. Visschcn van Atapoepoe.

Derde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna

van Bali.

p. F. H. FROMBERG. Verslag van eene reeks van proeven met suiker-

rietsap ia verband met de fubrikaadje.

H. zoLLiNGBR. Icts ovcr de natuurlijke geschiedenis van Madoera.
s. BLEEKRODE, Eene beschouwing over de koolformatie van Borneo.

p, F. H. FRoaiBERG. Verslag van eene bemestingsproef van suikerriet

in den laboratorium-tuin.

j- J. ALTHEER. Scheikundig onderzoek van den bast van Nauclca

orientalis.

H. EvERwrjN. Bijdrage tot de geologische en mineralogische kenuis van

de Westerafdeeling van Borneo-

p. F. H. FROMBERG. Vcrslag over een chemisch onderzoek van den
Soerenbast.

j. j. ALTHEER. Schcïkundig onderzoek naar de giftige bestanddeelen
van den wortel der Cicca disticha.

A. K. WALLACE. On the natural hisiory of the Aru-Islands

On the great bird of Paradïse (Paradisea apoda link.).

burong mali (dead bird) of the Malays.
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r. F. 11. Fito.MBi:RG. Verslag van do uitkomsten van een vergelijkend

ciieniiscli onderzoek van twee suikcrrietgi-ontlen.

j. A. c. ouDEMANS. I)c tlians /.if^tbare komeet,

j, HAfiKMA.N', jcz. Ecni^ïc statistieke opgaven omtrent aardbevingen,

oj) Java gevoeld, van IS'IO tot 1847.

Verhandelingen der Natuurkundige Vereeniging in Ncdor-

landsch Indië. Batavia 1857—185S. Dl. III en IV. 4°.

Inhoud, Dl. III:

O. A. DE LANGC. Verslrtj; van de Geodesische triangulatie van de resi-

deoliën Bagelen en Kadoe.
—

—

--— Geodesisch nivelicment van de residentiën Bagelen

en Kadoc.

II. A. BKRNSTEiN. Over dc zoogenoemde eetbare vogcinesten en den

nestbouw van eenijjc andere Javasche vogels.

H. voN" ROSENBERG. Bijdrage tot de kennis der Sumatrasclie neus-

hoornvogels.

D. w. ROST VAN TONNINGEN. Samaderine een nieuw ligchaam, afge-

scheiden uit de Samadera indlca gaertn, (gatip pahit Mal.)

j. K. HASSKARL. Obscrvationes botanicae de Filicibus horii bogoriensis

ncc non atl montem Gedeh aliisque locis sna sponte crescentibns

annis 1855 et 1856.

p. iiLEEKER. Zesde bijdrage tot de kennis der Viscbfauna van Snmatra.

Visschen van Padang, Ti'ocssan, Prianian, Sibogba en Palerabang.

Vierde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna

van Japan.

Tiende en elfde bijdrage tot de kennis der Viscbfauna

van Celebes.

^ Elfde bijdrage tot de kennis der ichtbyologiscbe fauna

van Borneo. Visschen van Sinkawang.

Negende en tiende bijdrage tot de kennis der Vischfaiiaa

van Amboina.

Dl. IV:

r. BLEEKEK. De visschen van den Jndischen Archipel beschreven en

toegelicht. Dl. I. Siluri.

BELGIË.

A. HENNE. Histoire du rcgne de charles-qüint en Bel-

gique. 13rux. et Leipz. 1859. Tora. VUL 2 et IX. 8^



\
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F R A N K K IJ K.

Mémoires de rAeadéinie Iinp. de Médöciiie. Paris 1859.

Tom. XXIII. 4.".

Inhoud

:

A. DËVEBGIB. Oïi finit la raisou? Ou comnicnce la folie? au point de

vue de la criminalité de Taction dans la folie transitoire homicide ?

L. BADCHET. Anatomie pachülogiquc des kystes de Tovaire et de ses con-

sequences pour Ie diaf^nosiic ei lo traitcment de ces affeciioiis.

GAILLARD. Observation sur Taiiaplastie de l'urêtlire.

j. RocnABD. Opération d'anus ariificiel.

CH. KOBIN. Me'raoire contenant la dcsciiption anatomo-palhologiquc des

diverses especes de cataracles ca|isulaires et lenticulaires.

PH.-c. SAPPEY. Me'moire sur un point d'unatoraie pathologlque relatif

il l'histoire de la cirrhose.

p.-c. HDGüiEK. Sar les allongements hypertrophiques du col de l'ute'rus

dans les afFcctions désignees sous les noms de descente. de prëcipi-

tation de eet organe et sur leur traitemunt, par la résectioii ou Tam-
putation de la totalité du col, suirant la variété de la inaladie.

Bulletin de l'Acad. Imp. de Médecine. Paris 1858—1859.

Tom. XXIV. 8\

CH. DELiTTRE. Eeclierclies cliimiques et médicales sur la Pré-

paration, la Composition et les Propriétés thérapeutiques,

des huiles de foies de morue, de squale et de raie.

Dieppe 1859. 8'.

GROOT-BRITTANJE.

Notices of the Proceedings at the Meetings of the Mem-
bres of the Eoyal Institutioa of Great Britaiu. Lond.

1859. Part. IX. 8°.

List of the Linuean Society of Loiidon. 1858 and 1859. 8°.

The Transactions of the Linnean Society of London. Lon-

don 1858—1859. Vol. XXII. 3 & 4. 4».

Inhoud: Part 3.

r. 6. COBBOLD. Observations on Entozoa, with notices of several newspe-

eies, incUiding an account of two experiments in regard to the bree-

ding of Taenia serrata, and T. cucumert'na.

KOEKGESCH. DER KOS. ABAD. T. WETEKSCII, 40
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j, i,üBH0CK. Oii t!ie Arrangement of the Cnfaneous Musclcs of the Larra

of Pi/gacra burephala

Til. II. uaxLEY. On the Agamic Reproduction and Morpholopiy of

Aphis. Part. I & II.

j. D. MACDONALT). On the external Anatomy and Natnral llistory of

the Genus of Annelida named Paloio by ihe Samoans and Tongucsc,

and MOalolo by llie Fijians.

On Ihe probable ^Tetamorphosis of Perh'cularia &ui\

oEher forma; affordinf; presumptive evidencc that tlic I'claf^ic Unste-

ropoda, so called, are not adult fornis, but, as it werc, the Larvno

of -well-known genera, and perbaps confined to species living in dcej»

water.

On the AuaXomy oi EuTijbia Gaudichmidi, as bcarinj;

upon its Posilion araonp;st tbe Pieropoda.

F. I). DYSTER. Notes 00 P/ioroJiis h'ppocre.pia.

F. COBRET. Synopsis of the Fructification of the Componnd ffp/iaen'nr

of tbe Hookerian Herbariiini.

Part ÏV:

D. OLfvER. Observations on the Structure of ibe Stem in certain Spe-

cies of tbe Natnral Orders CaryophyUeae and Plumbarjtneae.

o. BENTnAM. On tho Genus Hmrkjuezia of Spruce.

w. GniFFiTü. Rcniarks on Gnetum.

T. CüRRET. Synopsis of the Fructification of the Simple iSphaeriae of

Ibe Hookerian Herbarium.

21. SEEMANN. Synopsis of the Genera Camellia and T/iea.

w. B. CARPENTER. On Tomopien's onisciformis, eschsceioltz.
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KUST VAN NOORD- EN ZUID-HOLLAND.

D. J. 8TOBH BUYSIN».

Vóór eenigen tijd werd mijne aandacht gevestigd op den

toestand van onze stranden langs de Noordzee.

In de vergadering van de Provinciale Staten van Noord-

HoUand van 1856 werd namelijk de vraag gesteld, of het

noodig was, zonder verder uitstel, over te gaan tot de kunst-

matige verdediging onzer duinen en stranden, ten einde het

verlies tegen te gaan, of althans te vermindereu, dat tegen-

woordig die kust ondergaat.

Het rapport daarop door eene Commissie uit de Provin-

ciale Staten uitgebragt, heeft aanleiding gegeven tot het

benoemen eener Commissie, waarin ik de eer had zitting te

hebben met de H.H. conead en ortt. Het was daardoor dat

mijne aandacht bijzonder op dat onderwerp gevestigd werd;

het komt mij voor dat de verdediging onzer kusten eene zaak

is, waarbij wij allen belang hebben, en die gedurende eenige

oogenblikken de aandacht der Akademie niet onwaardig is.

De vergelijking van de oude kaarten met de nieuwere,

de menigvuldige overblijfselen in zee en in onze stranden

gevonden, de geschiedenis onzer zeedorpen, dat alles geeft

de duidelijkste en overtuigendste bewijzen van den achter-

uitgang onzer duinen. Langs de Pransche kust, hoezeer die

TERSL. EN MEDED. AFD. NATCURK. DEEL X. 19
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door rotsen is bcscliut, is evenzeer verlies te bespeuren; volgens

de waarnemingen en opmetingen is gebleken, dat van 1800—
1847 de rotsen (falaises) in de nabijheid van Havre 1,45 el

zijn afgebroken, dus gemiddeld 0,03 el per jaar. De afne-

ming onzer zoo veel zwakkere duinen is aanmerkelijk grooter.

Men vindt daarvan vele en belangrijke bijzonderheden bijeen-

verzameld in de Verhandelingen van het Instituut van Ingenieurs

van het jaar 1855— 56, die wij hier niet zullen herhalen.

Met regt werd het van belang geacht met naauwkeu-

righeid en meer op alle punten het bedrag dier afneming

na te gaan, en daarom zijn in liet jaar 1843, langs de

Noord-HoUandsche kust strandpalen gezet, op afstanden van

1000 el, onderling en ten aanzien van vaste voorwerpen

van torens en andere gebouwen naauwkeurig bepaald, ten

einde de juiste plaats van eiken paal te kunnen weder-

vinden. Jaarlijks wordt uit deze palen gemeten

:

1". de afstand tot de laagwaterlijn, dat is, de doorsnede

van het watervlak bij middelbare eb met het strand;

2'. de afstand tot de hoogwaterlijn, dat is, de doorsnede

van het watervlak bij middelbaren vloed met het strand

;

3'. de afstand tot den voet van het duin.

In het jaar 1856 zijn ook langs de Zuid-Hollandsche

kust zulke strandpalen gezet, zoodat nu de geheele kust van

Kijkduin tot den hoek van Holland op afstanden van 1000 el

inet strandpalen is bezet, genummerd van nul tot en met

N". 124. Over die geheele uitgestrektheid is de kust door

de natuur verdedigd door een' duinketen, met uitzondering

van een gedeelte van ongeveer een uur gaans tusschen Pet-

ten en het gewezen dorp Camp. Die duinketen is van zeer

ongelijke breedte, op sommige plaatsen van 3000 el, op

andere van slechts 15 ïi 20 el. In de waterkeering bij Petten

is voorzien door het opwerpen van een' zwaren zanddijk, en

langs een groot deel van Delfland is achter den zwakken

en gevaarlijken duinketen een waarborg- of inlaagdijk gelegd.
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Het duinzand evenwel, los en zonder zamenhang, daar-

enboven bijna ongeschikt voor begroeijing, geeft eene zeer

zwakke en gebrekkige ivaterkeering, en als waterkeering

zit de sterkte voornamelijk in het voorliggende strand. Het

gedurig op- en afloopende zeewater vlakt het strand af, on-

der een beloop, gemiddeld van 40 a 50 op één. Wanneer

nu het strand eene breedte heeft minder dan 40 a 50

maal het verschil tusschen hoog en laag water, dan zal

het hoogwater het duin bereiken, het duin slaat af en van

onderen steil staande, stort het van boven na, waardoor

het duin niet alleen in breedte verliest, maar waardoor ook

de meer of minder begroeide buitenglooijing verloren gaat,

zoodat de duinketen nog daarenboven verlies door verstui-

ving bedreigt.

Wanneer nu het water voor zich eenmaal eene breedte van

strand heeft ingenomen, groot genoeg om de hoogwaterlijn

op het strand zelveu en niet tegen het duin te keeren, dan

is eene voorname oorzaak van duinverlies weggenomen. In-

dien evenwel de laagwaterlijn achteruitgaat, clan zal het

duin mede bestendig blijven afnemen, en het is daarom o. i.

in de eerste plaats de vraag, of de laagwaterlijn achteruit

gaande is, ten einde middelen daartegen te beramen, omdat,

zoolang die achteruitgang niet gekeerd wordt, alle midde-

len om het duin te bewaren, zonder vrucht moeten blijven.

Met goed gevolg is op eenige punten, zoo als nabij Huis-

dninen, bij Petten en de Houdsbossche en ook bij Loos-

duinen en Terheyde en op het eiland Goeree, de kust door

middel van platte rijzen hoofden met steen gedekt, tegen

achteruitgang beveiligd. Deze hoofden reiken met de punt

tot aan of even voorbij den laagwaterrand en komen aldaar

nagenoeg in hoogte met laag water overeen, landwaarts op-

dragende tot boven gierstroomsvloeden en aldaar aanslui-

tende, zoodat geen mogelijkheid bestaat, dat het water ach-

ter de hoofden omloope.

ia*
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De hoofcleii worden oj) afstanden gelegd van één li één en

een vierde maal de lengte, en spoedig ziet men het strand

tusschen de hoofden zich verhoogen, het duin blijft in rust

en kan bcgroeijen, en zoodoende ook voor verstuiving be-

waard blijven.

Op de meeste punten langs de Noord-Hollandsche kust

is in do laatste jaren, hoezeer de duinketen achteruit gaat,

de laagwatorlijn vooruit, dat is zeewaarts gegaan. Op zulke

punten is het aanleggen van hoofden onnut of althans on-

noodig ; de duinen zijn afnemende omdat het strand te laag

ligt, zoodat de gierstroomsvloeden, niettegenstaande de groote

breedte van het strand, toch tot aan den duinvoet doorloopen.

Het natte strand, dat is het gedeelte tusschen de hoogwa-

terlijn en de laagwaterlijn, blijft bestendig nat en verstuift

niet, maar het hooger liggende drooge strand verstuift en

verlaagt daardoor, zoodat men de gewone hoogwaterliju op

een' aanmerkelijken afstand van den voet der duinen vindt,

en er evenwel tusschen de hoogwaterlijn en den voet van het

duin eene laagte bestaat, waar het water toegang heeft bij

gierstroomsvloeden en den voet der duinen bespoelt. Hier

moet geen strand gewonnen maar slechts verhoogd worden,

waartoe rietschermen en stroobeplanting kunnen dienen.

Het is waar, dikwerf zal het gebeuren, dat een enkele vloed

wegneemt wat door vele maanden moeite was vergaderd,

maar dit is een strijd, dien men lang kau volhouden, omdat

deze middelen niet kostbaar zijn.

Op zulke plaatsen echter waar de laagwaterlijn achteruit

gaat, kan het achteruitgaan van de duinen niet dan door

strandverdediging worden tegengegaan. Het is er intus-

schen verre af, dat wij daarom op elk punt dergelijke kost-

bare verdediging zouden aanraden : het hangt geheel af

van den toestand der duinen en de achterliggende landen.

Wanneer b. v., zoo als er vele punten zijn langs de

Noord-Hollandsche kust, jaarlijks gemiddeld drie cl breedte



( 2S1
)

verloren gaat, en de duinen eenige honderde ellen breedte

hebben, dan kan men eenige jaren uitstel nemen, zonder

schade te lijden. Nemen wij eens tot vergelijking eene

lengte van 5000 el of ongeveer een uur gaans; de verde-

diging daarvan met hoofden kan globaal gerekend worden

te vorderen 25 hoofden van 160 el lengte, liggende op

afstanden van 200 el. Elk hoofd zal ongeveer ƒ 16 000

moeten kosten, zoodat in het geheel eene uitgaaf wordt

gevorderd van / 400 000. Daarbij moet men rekenen op

een jaarlijksch onderhoud per hoofd van ten minste / 500,

alzoo in het geheel / 12 500

liierbij voor interest van het kapitaal van

aanleg tegen 4 pCt. in het jaar / 16 000

/ 28 500

De waarde van het verloren terrein zou, bij een verlies

in breedte, jaarlijks zelfs van 3 el, over de lengte van 50ÜÜ

el slechts bedragen 1^ bunder; de waarde van een bunder

dier duingronden kan niet hooger dan ƒ50 worden ge-

steld, zoodat het geheele verlies zou bedragen ƒ 75, waaruit

ten duidelijkste blijkt hoe groot de geldelijke besparing is

bij elk jaar uitstel. Zoolang de veiligheid van het ach-

terliggende land zulks niet gebiedend vordert, raag men dus

niet tot de strandverdediging overgaan, te minder daar de

onbeschutte gedeelten, grenzende aan het verdedigde strand,

veel gevaar loopeu te worden aangetast en men dus de

verdediging steeds verder en verder zal moeten uitbreiden,

zoo als de ondervinding o. a. heeft geleerd aan het Delfland-

sche strand, alwaar vóór weinige jaren aan het noordeinde

der hoofdenrij achter Loosduinen nog drie, en aan het

zuideinde nog elf hoofden zijn gelegd, zoodat het getal

hoofden aldaar reeds 37 bedraagt, die zich uitstrekken over

eene lengte van ruim 10000 el, waarvan het jaarlijksche

onderhoud geschat kan worden op / 36 000 a / 28 000.
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De verdediging van dit gedeelte der kust gedoogde geen

langer uitstel en zelfs is reeds te lang gewacht met den

aanleg der hoofden op het zuideinde voor het Noord- en

NieuM'land. Duur, zoowel als te Loosduinen, was de duin-

keten nagenoeg verdwenen en een langer verwijl zou hoogst

nadeelige gevolgen hebben kunnen veroorzaken. Anders is

het langs het overige gedeelte der Zuid-Hollandsche en ook

langs de Noord-HoUandsche kust.

Van Loosduinen tot over eene lengte van circa 5000 el

is het duin afnemende, in de laatste jaren gemiddeld 2,50

a 4 el. Verder over eene lengte van 4000 el tot aan de

scheiding met Rijnland wordt aanwinst bespeurd, gemiddeld

2 a 2,5 el per jaar. Bij Katwijk is het duin sedert den

aanleg van het kanaal 70 ii 80 el en bij Zandvoort inde

laatste eeuw omstreeks 75 el vooruitgegaan. Ofschoon voor

zoo ver Eijnland en Zuid-Holland gelegen is, vóór het jaar

1858 geen regelmatige en naauwkeurige metingen zijn ge-

daan, kan men toch met overtuiging zeggen, dat de duin-

voet aldaar niet achteruit maar zelfs vooruit is gegaan, en

de toestand daar dus zeer geruststellend is.

Zoo is ook in Noord- Holland van de grens tot Wijk aan

Zee gedurende de laatste 15 jaren, de duinvoet meer vóur-

dan achteruit gegaan en wel van 5,5 tot 7,5 el, terwijl

over de geheele lengte tot Kijkduin de laag- en hoogwa-

terlijn beide meer zeewaarts zijn verplaatst in de laatste

15 jaren tijds, en wel de laagwaterlijn van 8 el tot ruim

60 el, de hoogwaterlijn van 2 el tot 48 el.

Evenwel Tvareu de opmetingen van 1858 iets minder

gunstig : het duin was overal afnemende, de hoogwaterlijn,

met uitzondering van enkele vakken, de laagwaterlijn van

Kijkduin tot het Bergerslag afnemende en van daar zuid-

waarts aanwinnende.

De opmeting van 1859 gaf over het geheel ook geen

gunstige uitkomsten; nagenoeg overal, zoowel in Noord- als
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iii ZuiJ-HollauJ is de laagwaterlijn achteruit gegaan, en

evenzoo is het met de hoogwaterlijn gelegen. Van Kijk-

duin tot Petten heeft de duiuvoet weinig verandering on-

dergaan, maar van daar tot de grens van Zuid-Holland is

meer gewonnen dan verloren, terwijl daarentegen in Zuid-

Holland de duinvoet in het algemeen is achteruit gegaan.

Volgende jaren geven welligt weder eenigzins gunstiger uit-

komsten; doch zooveel zien wij uit deze opmetingen, dat

de laagwaterlijn, met uitzondering van enkele punten, in de-

beide laatste jaren, in het algemeen meer vóór- dan ach-

terwaarts gaat en er dus geen dadelijk gevaar of noodza-

kelijkheid tot meerdere strandverdediging bestaat.

Het eenige punt wat welligt eenige ongerustheid kan ge-

ven, is bij Calandsoog, waar zoowel de laag- en hoogwa-

terlijnen als de zeewering in achteruitgaauden toestand is

en de geheele waterkeering uit eeu' zanddijk bestaat van 20

a 25 el breedte, die gedurig achterwaarts moet worden ge-

legd. Sedert 1833 is die dijk reeds viermaal achteruitge-

bragt; men rekent dat daarbij eene breedte van 68 el is

verloren. Ook de laagwaterlijn, ofschoon niet in die groote

mate, is achteruitgaande. Volgens eene oude kaart zou in

de laatste 200 jaar niet minder dan 620 el zijn verloren;

het verlies is in de laatste jaren echter minder groot, en

kan voor de laatste 40 jaren op 60 el, dus gemiddeld op

1,50 el per jaar, gesteld worden. Intusschen hangt de vei-

ligheid van Noord-Holland niet aUeeu van dien zwakken

zanddijk af, want op eenigen afstand landwaarts ligt de

Zijpsche zeedijk met eene rij binnenduinen, die bij het be-

zwijken van den dijk te Calandsoog voldoenden waarborg

zouden geven.

Het totale landverlies van Noord- en Zuid-Holland, langs

de geheele uitgestrektheid over de laatste 200 jaren of lan-

ger, met juistheid op te geven, is niet wel mogelijk, daar

wij slechts aanteekeningeu vinden van enkele punten. Maar
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nemen wij, om zeker niet te weinig te rekenen, tot grond-

slag het verlies gedurende de laatste 20ü jaar op 600 el,

zoo als dat eenigermate uit oude kaarten naar het verlies

bij het dorp Calandsoog, bij Petten en de Hondsbosschc

kan worden opgemaakt, dan zou dat verlies voor de geheele

kust van Noord-Holland, lang ongeveer 71000 el, bedra-

gen 4260 bunders en ruim vergoed zijn door de aanwinst

aan de oostzijde.

- Nadat in 1608 buiten den westfrieschen-zeedijk de Wie-

ringerwaard was ingedijkt, groot omstreeks 2040 bunders,

werd ook in deze eeuw veel land bij Noord-Holland aan-

gewonnen.

In 1817 werd het koegras ingedijkt, groot . . 4300 b. *)

In 1844 Waert en Groet // . . 1526

In 1845 de Anna Paulowna-Polder // . . 5000

10S26 b.

t dubbelde van hetgeen in i

jaren verloren is.

dus meer dan het dubbelde van hetgeen in de laatste 200

*) Tijdens de bedijking van den Wieringerwaard was de heerlijk-

heid van den Helder en Huisduinen een eiland, althans de plaat, die

de vereeniging maakte met Calandsoog, was zoo laag, dat, bij vloe-

den van iets meer dan gewone hoogte, de Zuiderzee en Noordzee
daarover vrije gemeenschap hadden. De dijk, die toen is aangelegd

tusschen Huisduinen en Calandsoog, is langzamerhand door aanstui-

ving langs de westzijde met een' duinrand versterkt, die tegenwoordig
ongeveer 200 cl breedte heeft. Aan de oostzijde is de grondslag ook
door opslibbing verhoogd, en zoo is het Koegras ontstaan.



OVEE DE

HEBKOMST TAN HET GEÏND ONZER RIYIEREN.

DOOB

w c. H. staring;

In liet vóór eenige dagen Terschenen werk van den Hoog-

leeraar MULDER over de scheikunde van den bouwgrond,

wordt gesproken over de herkomst van het grind, dat in de

beddingen onzer groote rivieren voorkomt, en de door mij,

in den Bodem van Nederland, Dl. I, blz. 376, geuite mee-

ning vermeld: dat dit grind niet regtstreeks door de te-

genwoordige rivieren zoude zijn afgevoerd, maar eerder als

een min of meer verplaatst diluvium ware te beschouwen,

hetwelk door de tegenwoordige rivieren effen gespoeld en

slechts weinig vervoerd zoude zijn. Deze meening is die

van vele bewoners van de Betuwe, en is de mijne geweest

totdat ik in den herfst van 1857, bij den toenmaligen la-

gen waterstand onzer rivieren, waarnemingen heb kunnen

doen, die mij juist het tegenovergestelde gevoelen heb-

ben doen aannemen. Ik neem de vrijheid om de gelegen-

heid, waarbij dit onderwerp, door het voorzeker wijd en zijd

gelezen werk van den Hoogleeraar ïiulbee, weder ter spraak

gebragt is, aan te grijpen ten einde openlijk te betuigen,

dat ik dienaangaande geheel van meening ben veranderd.

Voor de geschiedenis van onzen bodem is de vraag van het

hoogste belang, zoo als een ieder ligt zal inzien; want zoo

wij moeten aannemen, dat de onuitputtelijke hoeveelheid rots-
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gruis, ilic wij in het tegenwoordige bedde, zoowel als in

de vroegere, thans digtgeslibde bedden van den Rhijn en

de Maas aantreffen, herwaarts is overgebragt door waterstroo-

men, die, in grootte en stroomsnelheid, niet verschilden van

onze tegenwoordige rivieren, dan wordt het ook begrijpe-

lijker hoe, in den diluviaaltijd, het rotsgruis van de Arden-

nen en de Rhijngebergten herwaarts vervoerd is kunnen

worden.

De redenen, die voor de meening pleitten, dat het rivier-

grind niets anders was dan een eenigzins verplaatst dilu-

vium, waren de navolgende. De grindbanken, waar die thans

in de rivierbedden voorkomen, en als zoogenoemde heiba-

nen in de binnendijksche landen bekend zijn, schenen niet

onafgebroken te zaïnen te hangen met de gebergten, waaraan

het grind zijnen oorsprong ontleende. De steensoorten, waar-

uit het grind is zamengesteld, waren, naar men meende,

niet geheel en al dezelfde als degene, welke door de tegen-

woordige rivieren afgevoerd worden; want men scheen daar-

onder de granieten aan te tretfen, welke het gemengde di-

luvium van de Veluwe zoo duidelijk onderscheiden van het

uit 't zuiden oorspronkelijke rotsgruis. De plekken, waar

de voornaamste grindbanken en heibanen voorkomen, sche-

nen in de nabijheid te liggen en het vervolg uit te ma-

ken van de diluviaal-heuvelen, waar die tot aan de oevers

der rivieren voortloopen. De stroomsnelheid der rivieren

en het vermogen, dat zij daardoor bezitten, om steenen mede

te voeren, schenen in geen verhouding te staan met de hoe-

veelheid en de grootte van het grind en de keijen, die zij

zouden hebben moeten afvoeren; te oordeeleu althans naar

de waarnemingen, welke aangaande de kracht van stroomend

water bekend zijn. Bij de uiterst langzame wijze waarop,

in alle geval, het grind door de rivier nederwaarts gerold

of geschoven wordt, verkreeg men een ongelooflijk aantal

jaren tot uitkomst, zoodra men de rekening opmaakte vau
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den tijd, die er noodig geweest moest zijn, om eeu' kei van

Kreutznach naar Tiel te rollen; den afstand namelijk, die

eeu gedeelte van het riviergrind doorloopen zoude moeten

hebben.

Wanneer men echter, bij eenen zeer lagen waterstand,

een gedeelte der grindbeddingen op den bodem der rivie-

ren voor den dag ziet komen; wanneer men de ligging

der heibanen, of der grind- en zandplaten uit vroegere ri-

vierarmen, naauwkeurig opneemt, en vervolgens nagaat, welke

steensoorten hier voorkomen, dan verkrijgt de vraag een ge-

heel ander aanzien en is men gedwongen om die in tegen-

overgestelden zin te beantwoorden.

De grindbanken vormen wel degelijk een zamenhangend

geheel van de beneden-rivieren af aan tot waar, bij Bonn

en Maastricht, de rivierbodem geheel en al uit grind en

keijen bestaat. In de diepten, waar de stroomsnelheid te

sterk is om het bezinken van zand te veroorloven, vindt

men overal het grind bloot liggen, en deze banken ver-

plaatsen zich steeds, bij elke der aanhoudeüd voorkomende

veranderingen, die er in den loop van den stroom plaats

vinden; terwijl zij, ter plaatse waar de stroomsnelheid ver-

mindert, onmiddellijk met zand, en later welligt met klei

overstort en dus voor eene verdere verplaatsing bewaard

blijven. Bij de lage waterstanden van 1857 heeft men op

den Ehijn en de Waal, tot bij Wijk bij Duurstede en Zalt-

Bommel, bijna overal grind gebaggerd ten behoeve der kunst-

wegen. Nabij deze laatste plaatsen evenwel is de grootte

der kiezels gering en niet veel meer dan die van hazelno-

ten, juist overeenkomstig aldus met hetgene men van te

voren bepalen kon; dat de grootte van het grind namelijk,

de rivier opwaarts, toe moest nemen in verhouding met de

vermeerderende stroomsnelheid.

De grind- en zandbanken van vroegere rivierarmen, die

onder den naam van heibanen in de Betuwe bekend zijn.



( 288
)

vindt men nergens lager langs de rivieren dan lot daar

waar zij nog tegenwoordig grind afvoeren; eu de vorm,

waarin die lieibanen liggen, komt geheel overeen met den

vorm der tegenwoordige grindbankea; van smalle, languit-

gerekte, kronkelende opecnlioopingen, wier gedaante door

den vorm der diepe geulen bedongen wordt.

Wat de steensoorten aangaat, waaruit het grind der ri-

vieren en heibanen is zaraengesteld, zoo is het mij tot dus

verre niet mogen gelukken, daaronder een enkel brok gra-

niet of dioriet te vinden, dat op den zaraenliang met de di-

2 el

0.5 "

0.23 «

0.5 "

0.75 -

0.05 "

V-V, '
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luviale grindlieuvels van de Veluwe zoude wijzen. Bazalt.

overeenkomende met die van den Ehijn, is daarentegen aan-

getroffen en zelfs, bij Tiel, een brokje porpliyr, dat met den

porphyr van de Nalie, bij Kreutznach, volkomen overeen-

stemt. De IJssel voert geen grind af dan tot even bene-

den Westervoort, brokjes ter grootte van erwten. Ik heb

op die hoogte echter eene merkwaardige herhaling gevon-

den van hetgene ook in de Ehijnbezinkingen tusschen Uer-

dingen en Bonn door voN dechen opgemerkt is, het vin-

den namelijk van kleine brokjes puimsteen, die, zoo als

bekend is, afkomstig zijn van den puimsteen, welke een-

maal door de vulkanen van den Eifel uitgeworpen aan de

oevers van het meer is aangedreven, dat toenmaals de kom

van Neuwied vervulde. Het zand, dat hier met dien puim-

steen voorkomt, bevat bruinkoolbrokjes, die waarschijnlijk

van de tertiaire Rhijnbruinkoleu afkomstig zijn; alsmede

glimmerblaadjes. L'it dien glimmer blijkt het duidelijk, dat

men hier met geen diluviaal zand te doen heeft, en dat

dus ook het grindlaagje, onder den puimsteen, te midden

van dit zand voorkomende, alluviaal en niet diluviaal moet zijn.

Dat de liging van grindbanken en heibanen een verband

zoude aanwijzen met de naburige diluviale grindheuvels, is

bij nader onderzoek, gebleken op eene verkeerde voorstel-

ling te berusten. Daar waar de rivier onmiddellijk den voet

van eeiien heuvel met grind en keijen bespoelt, vindt men

die natuurlijk, in groote hoeveelheid, losgespoeld en als

ware 't gewassohea, tegen deu oever liggen, en een deel daar-

'

van moet noodwendig, met het riviergrind vermengd, den

stroom afwaarts rollen; maar er is geen andere zamenhang

hoegenaamd tusschen beide vormingen te vinden. De en-

kele granietbrokjes, die men in het riviergrind gevonden

heeft, zullen waarschijnlijk zulk eene herkomst hebben.

Wanneer het riviergrind van het diluviaal grind afkomstig

was, moest men daarin zeer zeker ook de groote keijen en
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steeiiljlükkcn van ilat laatslo terug vinden ; omdat deze toch,

als liet moeijelijkst te vervoeren, door den stroom achter-

gelaten moeteu zijn, welke het grind verjilaatst en gelijk

gespoeld zoude hebben.

De waarnemingen, welke men bezit ten aanzien van de

stroomsnelheid, welke noodig is om zand, grind en keijeu

mede te voeren, stemt zeker niet overeen met hetgene men

bij onze rivieren waarneemt, want hare gemiddelde stroomsnel-

heid is zoo sterk, dat deze, nog tot Goriuchem, groote keijen

zoude moeten voortstuwen, en zeer zeker den Boven-IJssel

met grind zoude vervullen. Deze feiten leeren aldus, dat de

bedoelde waarnemingen niet juist zijn, of ten minste niet

toepasselijk op rivieren met eeneu zandigeu bodem, die, zoo-

als van zelven spreekt, het voortbewegen van grind zeer

moeten belemmeren.

Wat, eindelijk, den onbegrijpelijk hoogen ouderdom aan-

gaat van het Bhijn- en Maas-alluvium, terwijl uit de bere-

kening blijken zou hoe lang het grind, van hooger af tot

herwaarts overrollend, onder weg geweest moet zijn, dien

tijd behoeft men niet alleen als alluvialen, hedendaagschen

tijd te beschouwen. Ook in het diluviale tijdperk heeft de

lihijnvallei reeds tot doorgang verstrekt voor het verweerde

en verbrokkelde gruis der rotsen van de omringende ge-

bergten; en het lUiiju-diluvium met het daarover bezonken

Loss was reeds gevormd, bij den overgang van het dilu-

viale tot het alluviale tijdperk. Alle grind heeft dus niet

dien langen weg in dit laatste tijdperk behoeven af te leg-

gen; maar dit neemt evenwel niet weg dat er hier, zoo

als elders, ook weder de duidelijke blijken zijn van een zeer

ver terug wijken, gedurende honderden eeuwen, van het

tegenwoordige tijdperk der geschiedenis onzer aarde.



OVER

ELECTRISCHE ONTLADING
IN

HET LUCHTLEDIGE.

DOOK

V. S. M. VAK DEB WILLIGEN.

I.

Onder het algemeene opsclirift van electriscJt spectrum zijn

tot nog toe acht grootere en kleinere stukjes van mij in de

Verslagen en Mededeelingen opgenomea. Voor onderscheidene

van deze mededeelingen was echter die algemeene titel min-

der passend. Terwijl ik in dit stukje op nieuw eenige ver-

wante onderzoekingen mededeel, kies ik daarom liever een'

algemeener en meer passenden titel, waaronder meer onder-

zoekingen kunnen 'worden zamengevat.

1. Bij de groote raadselachtigheid, waarin nog het wezen der

electrische ontlading in het luchtledige gehuld is, verdient

alles wat eenige verandering of wijziging daarin kan te weeg

breno'en ten hoogste onze aandacht. De vorm of het wezen

van den positieven draad in de luchtledige ruimte schijnt geen

den minsten invloed op het verschijnsel uit te oefenen; an-

ders is het echter met de negatieve geleiding:

a c d b

\

• — -^

a 6 is eene huis, drie decimeter lang en één centimeter

wijd, van onderen en boven met behoorlijke dekstukken

gesloten, waarvan dat bij a doorboord en met een' schroef-
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draad voorzien is om op de luclitpoiup te worden geschroefd

;

onder en boven zijn aan de dekstukken dunne koperdraden

vastgesoldeerd in verhouding omtrent als in de teekeuiug

is aangegeven. De draad, die van a uitgaat, is van centi-

meter tot centimeter met schellak-vernis overdekt of met een

capillair glazen buisje omgeven, terwijl tussclien de isolerende

afdeelingen even groote deelen worden uitgespaard waar het

metaal vrij is. De grootte dezer afdeelingen is tamelijk on-

verschillig ; zij kan even goed twee en drie centimeters be-

dragen. — b wordt nu in verband gebragt met de positieve

pool van EHTJMKORPFS toestel en a met de negatieve; bij

een vacJuum van twee S, drie millimeters wordt dan de

buis, van de punt van den positieven draad af te rekenen,

tot omtrent het begin van den negatieven draad, door de

positieve pluim ingenomen. Dit licht is groen en in goede

duidelijke lagen verdeeld, ten gevolge van eene koolwa-

terstof-verbinding, die uit het schellak-vernis vrij wordt,

of wel ten gevolge van een minimum vlugge olie, dat

men opzettelijk kan bezigen. Ongeveer een centimeter

vóóï het begin van den negatieven draad eindigt de pluim.

Het eerste vrije deel van don negatieven draad is dan met

het bekende blaauwe negatieve licht omgeven, dat zich

tot aan den wand der buis uitstrekt; het volgende deel,

met eene isolerende laag bekleed, is weer omgeven met

groene lagen; het daarop volgende vrije deel met metal-

lieke oppervlakte is weer met blaauw licht bedekt ; het

daarop volgende met isolerende oppervlakte is w-cêr met

groene lagen omgeven en zoo voorts. Zeer gemakkelijk kan

men op den negatieven draad op die wijze drie en viermalen

herhaling en afwisseling van negatief en positief licht ver-

krijgen; elk positief deel sluit zich altijd veel digter tegen

het voorafgaande negatieve dan tegen het volgende, waar-

van het altijd door eene goed waarneembare donkere ruimte

gescheiden blijft. De grootte der afdeelingen op den ne-



( 293
)

"atieveii draad doet uiets af; mui kan isolerende deek-ii

van drie centimeters en vrije, met metallieke oppervlakte, van

één centimeter nemen. Deze proef geeft herhaalde malen

achter elkander pluimlieht; en die onderscheidene deelen,

vooral het eerste, zijn door zeer sterk ontwikkeld blaauw

licht van elkander en van de hoofdplnim gescheiden, zoodat

eenigerlei zamenhang tusschen die verschillende deelen moei-

jelijk kan worden vermoed; er schijnt hier nog al zwarig-

heid te bestaan voor elke verklaring der stratificatie, die

haren oorsprong in de wijze van uitgang uit den positie-

ven geleider zoekt.

2.

Neemt men als negatieve pool een dunnen, in zigzag en

met ronde hoeken gebogen draad als in a, of twee smalle

reepjes metaal, die van onderen vereenigd en aan een

dikken draad zijn vastgesoldeerd, als in h, dan vindt men

in het eerste geval altijd de sterkste ophooping van blaauw

licht midden tusschen de plooijen; en in het tweede geval

vindt men altijd tusschen de reepjes, die evenwijdig en digt

bij elkander gedacht worden, evenzeer eene groote concen-

tratie van licht. Neemt men een' hollen cylinder, die in de

lengte gespleten is, dan kan men «aamemen, hoe het ne-

gatieve licht daar binnen zich veel verder uitstrekt dan op

de buitenste vlakte. Op eene van deze wijzen kan men het

negatieve licht zeer gemakkelijk concentreren en het veel

beter geschikt maken voor het onderzoek met het prisma.

Deze proeven schijnen aan te toonen, vooreerst dat het

blaauwe licht niet het eö'ect is van eene instrooming van

buiten maar van eene uitstrooming uit den draad, en ten

tweede, dat wat ook moge gelden van de electriciteit, er

althans geene afstooting plaats heeft tusschen de deelen van

het blaauwe licht onderling.

VER^tl, nS MEDKO. AFD. KATITDUK. DEEL X. 2Ü
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Eene buis, cirio decimeters lang, een centimeter wijrl,

behoorlijk met dekstukken van koper eu ingesoldeerde dra-

den voorzien, wordt ter halverwege in twee afdeelingen ver-

deeld door een stukje kurk; door deze kurk gaat een draad,

een decimeter lang; in den buitenstcn omtrek van de kurk

zijn een paar groeven uitgesneden om de beide afdeelingen

in zamenhang te laten. De buis wordt behoorlijk ledig

gepompt en de stroom van den inductie-toestel door haar

ontladen. Wanneer de verdunning der lucht de vereischte

hoogte bereikt, gaat de stroom bijv. van a als positieve

pluim voort, strekt zich als zoodanig uit tot het begin van

den draad h, omgeeft de eerste helft van dezen draad met

het bekende blaauwe negatieve licht en komt aan het an-

dere uiteinde c weer als positieve pluim te voorschijn, die

zich tot d uitstrekt; terwijl d. weer met blaauw licht om-

geven is. Wordt de verdunning volkomener, dan gaat een

gedeelte van den stroom door de groeven tusschen de kurk

en het glas als positieve jjluiiii over en omgeeft den inge-

bragten draad over zijne geheele lengte, terwijl een ander

deel nog van den draad als geleider gebruik maakt. AVordt

de verdunning nog volkomener, dan gaat eindelijk de ge-

heele hoeveelheid eleotriciteit door de verdunde lucht over,

en de draad, nu geheel nutteloos gevonden, heeft het voor-

komen van een niet-geleider. Men heeft alzoo hier een

volkomen voorbeeld van deeling van den stroom tusschen

twee geleiders in omgekeerde roden van den weerstand.

In het tweede en derde geval doen zich een paar bijzonder-

heden op. In het tweede heeft men het in lagen verdeelde

pluimlicht niet alleen nevens den met blaauw licht omgeven

negatieven draad, maar zelfs den negatieven draad, omgeven

met ringvormige lagen ; en toch schijnt hierbij geene de minste
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onderlinge inwerking lussclien beiden plaats te hebben. De

ringen g,\aa duidelijk langs en om het blaauwo licht heen,

maar strekken zich niet daar binnen uit; de positieve helft c

vanden draad wordt helder verlicht door de omgevende pluim,

maar de negatieve teekent zich donker af te midden van het

krachtige licht. Dat gedeelte, verder van de pluim, dat als

ware het tusscheu de kurk en den wand fier buis beklemd i.«,

heeft even zoo goed zijne lagen als liet overige vrije ge-

deelte; maar deze lagen staan bijna volkomen stil en ver-

meerderen langzaam naarmate het vacuüm slechter wordt:

men kan duidelijk waarnemen, dat deze lagen werkelijke

lagen zijn, die in de rigting der negatieve pool kegelvor-

mig zijn doorgebogen; in volkomene rust heeft inen hier

de gelegenheid om haar voorkomen na te gaan. Ten dui-

delijkste schijnt hierdoor de meening omtrent een voortgaan

der lagen iir de buis te worden weersproken; de beweging,

die men in de lagen in het algemeen waarneemt, is slechts

een gevolg van de opvolgende ontladingen van den inductie-

toestel ; die ontladingen strekken zich niet alle evenzeer

uit, en zijn niet alle even sterk en geven daardoor geene

lagen op volkomen dezelfde punten; dit heeft aanleiding

gegeven tot de meening dat de lagen zich voortbewegen.

Hier in die naauwe groeven, waar de beweging zoo zeer

gehinderd wordt, neemt men waar, dat er geene voortbe-

weging plaats heeft en dat zij voor alle volgende ontladin-

gen op dezelfde plaats blijven, eene waarneming, die voedsel

geeft aan het vermoeden, dat die lagen eenvoudig uit een

polarisatie- of ladings-toestand of wel uit eene laagvormige

verdeeling van de weinige overgeblevene lucht ontstaan.

Het gevoelen van het ontstaan der lagen uit opvolgende

pulsaties in de ontlading, dat vroeger door mij werd voor-

gestaan en nog voor zeer korten tijd ook door gassiot

werd voorgedragen, schijnt hierdoor meer en meer op den

achtergrond te geraken. Teregt ook kan men vragen, hoe die
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pulsaties zicli zouden doen gevoelen in de pluim en hoe

niets daarmede overeenkomstig in het negatieve blaauwc licht

wordt waargenomen. De noodzakelijkheid van een mini-

mum van den eenen of anderen damp toont maar al te dui-

delijk aan, dat de natuur der stof van het mengsel en

vooral zijne ongelijksoortigheid een' grooten en onniisbaren

invloed hebben op de vorming deze lagen.
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De Heer matthes, Onder-Voorzitter, opent de ver-

gadering, in plaats van den Voorzitter, door ziekte

afwezig.-

Het Proces-Verbaal der gewone vergadering van

den 28^"^° Jamiarij j.1. wordt gelezen, goedgekeurd

en vastgesteld.
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De Sccretiiris meldt van de H.ll. j. van dek

HOEVEN en van ben bosch berigt ontvangen te lieb-

l)en. dat het hun onmogelijk is deze vergadering bij

te wonen.

Worden gelezen brieven ten geleide van boekge-

schenken van de volgende II. II. T'. van royen en

ALi coHEN, Voorzitter en Secretaris der Commissie

voor de Statistieke Beschrijving der Provincie Gro-

ningen (Groningen, 18 Jannarij 1860); 2°. andrau,

Directeur der Afdeeling Zeevaart van liet Koninklijk

^'ederlandsch Meterologisch Instituut (Utrecht, 2G

febr. 1860); 3°. e. reusens, bibliothécaire de l'uni-

versité de Louvain (Leuven, 8 Febr. 1860); 4°. J. lo-

vERiNG, permanent Secretary of the American Asso-

ciation for the advancement of Science (Cambridge,

United States, Junij 1859); 5". asa gray, Corresp.

Secretary of the American Academy of Arts and Scien-

ces (Boston and Cambridge, Mass., Sept. 22. 1859);
6°. R. SEILER, Bibliothekar des zoologisch-mineralo-

gischen Vereines zu Regcnsbiu'g (Regensburg, Januarij

18G0); 7°. c. wiEDMANN, Bibliothekaris der König-

iich Bayersche Akadeuiie der Wissenschaften (Miln-

chen, 1 December 1859); 8". kirscubaum, SecretJir

des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau

(Wiesbaden, 2 Februarij 18G0) ; 9°. j. krauss, Se-

cretür des Vcreins für Vatcrlihidische Naturkunde u\

Wurttemberg (Stuttgart, 10 Januarij 1860); 10°. c. ma-

ricnac. Sécrétaire du Comité de publication de la So-

ciété physique et d'histoire naturelle de Gcnève (Ge-

neva, 1 November 1859).
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Woi'dt besloten tot plaatsing der boekgeschenken

in de boekerij en tot scbriftelijke dankzegging.

Wordt ingebragt een gedrulvt rondgaand schrijven

van den Heer james hall, State Geologist of Joioa

,

gevoegd bij ontvangen boekwerken, en waarin de toe-

zending in ruil wordt verlangd van de werken onzer

Akademie.

Wordt besloten aan dit verlangen te voldoen, en

de Secretaris tot de uitvoering gemagtigd.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor

ontvangen boekgeschenken van de volgende Heereu:

1°. c. K. HERMANS, Bibliothecaris van liet Provin-

ciaal Genootschap van Ivunsten en Wetenschappen in

Noord-Brabant (s'Hertogenbosch, December 1859);

2". SADVEÜR, Secretaris der Académie Royale de Mé-

decine de Belgique (Brussel, 5 Febr. 18G0); 3°. j. eou-

LEz, Buitenlandsch üd der Akademie (Gent, 15 Fe-

bruarij 1860); 4°. van beneden, Buitenlandsch lid

der Akademie (Leuven, 1 Febr. 1860); 5°. floueens,

Sécrétaire der Académie des Sciences (Parijs, 7 Fe-

bruarij 1860); 6". simonin, Sécrétaire perpétuel de

l'Academie de stanislas (Nancy, 31 Januarij 1860);
7°. eüdes-deslongchamps. Sécrétaire de la Société

Linnéenne de Normandie (Caen, 30 Januarij 1860)

;

8°. j. p. LE3LET, Librarian and Secretary of the

American Philosophical Society at Philadelphia (Phi-

ladelphia, G October 1859) ; 9°. w. o. ayres, Corresp.

Secretary of the Californian Academy of Natural Scien-

ces (San Francisco, 9 Mei 1859) ; 10". asa- gkay^
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Corresp. Sccretaiy ol' tlic Aiiiericnii Acadeiiiy oï Arts

aud Sciences (Boston, Mass., 10 Dec. lööüj.

Aangenomen voor bcrigt.

De Secretaria berigt met schrijven vau di; 11.11.

o. en p. VAN DER STER (Hclder, 20 Februarij 18CÜ,

Amsterdam, 7 Februarij 1860) Tabellen ontvangen

te hebl^en van waargenomen waterhoogten, welke hij

der Commissie over de daling van den l)odem in

Nederland heeft ter hand gesteld.o^

De Secretaris berigt, dat de Commissie van re-

dactie der Vernla^en en Mededeelinr/en heeft aange-

nomen de verhandeling, aangeboden door den lieer

LOBATTo, en dat die van den Heer janssens te Roer-

monde nog niet waii genoemde Commissie is terug ont-

vangen.

Wordt ingebragt een' brief van den Minister van

Binnen! andscb e Zaken ('s Gravenhage, 3 Februarij

1860, N°. 115, 'M" Afd., Waterstaat) van den vol-

genden inhoud -.

Na kennisneming van de missive der Natuurkundige Af-

deeling, dd. 16 dezer, N' 11, lieb ik de eer hare tussclien-

komst in te roepen ten einde, op den daarbij voorgestelden

voet, nadere proeven ter beveihging van bout tegen den

^aalworm worden genomen.

Ik houd mij aanbevolen te zijner tijd mededeeling vau

den uitslag dier ..proeven te ontvangen.

Ter bestrijding der daaraan voor dit jaar verbonden kos-

ten is bij Koninklijk besluit van den 39 Januarij jl., N" 44,

het jaarlijksclie subsidie der Koninklijke Akademie, voor zoo-

veel het jaar 1800 betreft, verhoogd niet/löOO; welk be-
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diag eerlaug op de gewone wijze zal kunnen worden ontvangen.

In de betaling der verdere kosten, berekend op ƒ 100,

—

'sjaars gedurende de overige jaren, dat de proefnemingen

zullen duren, zal achtervolgens nader worden voorzien.

Wordt besloten dezen brief te stellen in handen

van de Commissie over den Paalworm, en haar tot de

nitvoeriug der vi-oeger voorgestelde proefnenüngen

te magtigen.

-Wordt gelezen een brief van den Minister van Bin-

nenlandsche Z;ikcn ('s Gravenhage, 28 Januarij 1860,

N". 125, 3'''= Afdecling) van den volgenden inhoud

:

De Kapitein Directeur bij bet Hospitaal te Bergen op Zoom

geeft, bij zijn bierneveus gevoegd adres, te kennen, dat hij

in 1832 als Sergeant bij de Mineurs te Cura^ao met het

beste gevolg een middel heeft aangewend tegen den Paal-

worm, hetwelk door hem bij eene afzonderlijk hierbij ge-

voegde nota wordt opgegeven.

Het opgegeven middel schijnt mij toe de aandacht der

Akademie te verdienen, en zal door haar bij de nog te ver-

rigten beproevingen kunnen begrepen worden.

Gelief mij de stukken, na gemaakt gebruik, terug te zenden.

Wordt besloten dezen brief met de daarbij ge-

voegde nota te stellen in handen van de Commissie

van den Paalworm, met verzoek om het daarin aan-

geprezen middel te beproeven en daarover nader te

dienen van berigt.

Wordt gelezen een briefvan den Minister van Bin-

nenlandsche Zaken (s' Gravenhage, 21 Februarij 1860,

N°. 113, 5'^^ Afdeeling) van den volgenden inhoud:
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Naar aanleiding van uw schrijven vau den l«'o" dezer,

N" 17, heb ik de eer te kennen te geven, dat het verzoek

der Afdeeling om een buitengewoon subsidie over den jare

1860, ten bedrage van / öOOO, voor het oogenblik nog

niet in overweging kan worden genomen. Al mogt ook

die som eerst tegen September aanstaande gevorderd worden,

de beslissing wordt thans verzoeht en liet is in den aanvang

van het jaar niet wel mogelijk op den post voor Onvoor-

ziene uitgaven een zoo belangrijk cijfer aan to wijzen.

Tegen gemelde maand onderstel ik, dat het verzoek na-

der zal kunnen worden overwogen, en het zal mij aange-

naam zijn, zoo de beschikbare fondsen dan veroorloven aan

den wensch der Afdeeling, welke van hare belangstelling

getuigt, te voldoen.

Wordt besloten dezen brief aan te nemen voor be-

rigt en in de maand September e.k. nader op de

geschiede aanvraag terug te komen.

Wordt gelezen een brief van den Minister van Bin-

nenlandsche Zaken ('s Gravenhage, 22Februarij 1860,

N». 180, 6''<= Afdeeling, Nijverheid) van den volgen-

den inhoud

:

De Heer a. a. van brtjssel, te 's Gravenhage, heeft zich

tot mij gerigt, met het verzoek, dat eene uit Hollansch veen

bereide kunstkool door de Koninklijke Akademie van We-

tenschappen mogt worden onderzocht.

Daar vroeger niededeelingen en aanvragen betreffende het-

zelfde onderwerp en daarmede verwante bereidingswijzen, bij

mij waren ingekomen en dien aangaande liet gevoelen van

den Adviseur voor wis- en werktuigkunde was gevraagd,

meende ik, in de eerste plaat?, dien ambtenaar ook over
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het tegenwoordig verzoek van den Heer van beüssel te moe-

ten liooren.

Ik heb de eer, de vroeger en later door den Adviseur uitge-

bragte verslagen, met de stukken waarop die betrekking heb-

ben en de daarop gevolgde beschikkingen hierbij over te leg-

gen. De Akadeniie zal daaruit ontwaren, dat de adressant geen

gevolg meent te kunnen geven aan de voorwaarden die hem

gesteld waren, doch niettemin op het door hem verlangd onder-

zoek blijft aandringen. Daar hij mij mondeling heeft medege-

deeld, dat de Voorzitter der Akadeniie hem het onderzoek heeft

toegezegd, indien zijne aanvraag door mij bij de Akademie

werd overgebragt, heb ik geoordeeld aan het verzoek gevolg

te kunnen geven, en heb ik mitsdien de eer, de Afdeeling

uit te noodigen, mij haar oordeel over dit onderwerp te wil-

len doen kennen, met terugzending van de hierbij gevoegde

oorspronkelijke stukken, breeder op nevensgaande lijst vermeld.

Een staal van de uit veen bereide kool gaat mede hier-

De lijst der Bijlage is als volgt

:

o. Brief van den Ingenieur

A. MEUGY Ext. 5 Sept. 1859, N'. 79.

b. Advies van den Adviseur

OVERDUYN // 30 V '/ // 68.

c. Renvooi van 's Konings

Kabinet, met een adres

van p. A. siBEKG, en Bij-

lage 1} it tt ff ir 64.

d. Advies van den Adviseur

ovEEDDiN «20 Ocl. 1859, // 70.

e. Afschrift der Ministeriële

beschikking .... üearr. 37 " // * 148.
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/. Acjresvau A. A. VAT) Biius-

SEL Ext. 20 Jan. 1860, N '. 71.

g. Adres van den Adviseur

OVERDUYN /' i4l"'ebr. n II 4'J.

h. Afschrift der Ministeriële

beschikking .... Gearr. \1 n » // 136.

i. Nader schrijven van h.

A. VAN BRUSSEL . . . Ext. 22 " "

Wordt besloten, dezen brief met zijne bijlagen en

met het monster van kunstkool te stellen in handen

van de H.H. a'an der boon mesch en staring, met

beleefd verzoek om daarop de Afdeeling, zoo moge-

lijk in de volgende vergadering, te dienen va-n be-

rigt, voorlichting en raad.

Wordt gelezen een brief van den Heer r. is. van

DEN Boscn (Goes, 23 Febr. 1S60), een oogenblik voor

de vergadering door den Secretaris ontvangen, ten

geleide van de volgende bedenkingen op het door de

H.H. BLüME en oudemans ingediend rapport op zijne

aangeboden verhandeling over de Ilynienophyllaceae

Javanicae.

Ik reken mij vcrpligt, Je Akademie dank te betuigen

voor haar besluit ten opzigte van mijne verhandeling over

de Javacmsche llymenophyllaceën.

Gaarne gehoor gevende aan de meeste bedenkingen der

Connnissie, in wier banden zij ter bevordering werd gesteld

en die zich op zoo heusche wijze van de lastgeving kweet,

heb ik do volgende veranderingen aangebragt:

1". zijn aan den titel toegevoegd de woorden: Sicc du-
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scriptie Uymenophyllacearum Archipelagi Indici, iconi-

hus illustrata

;

2°. is bij Crepidomanes humile de vermelding van pebsls

autoriteit weggelaten

;

3°. is niet slechts bij deze soort de, bij het overschrijven

voorbijgeziene, groeiplaats van eoestee, ingevuld, maar

zijn bovendien groeiplaatsen buiten den Sunda-Archipel

bijgeschreven van eenige andere soorten, wier identiteit

met Javaansche mij na het inzenden der verhandeling

was gebleken.

Eéne aanmerking nog der Commissie betreft de door mij

weggelaten geslachtskenmerken. Zij had gewenscht, die op-

genomen te zien. Welligt ontging hare aandacht de noot

op bladz. 1, in welke ik met een enkel woord reden heb

gegeven dier handelwijze ? Welligt achtte zij die reden niet

voldoende. Hoe dit zij — hare aanmerking noopt mij,

om eenigzins uitvoeriger de reden, die mij bewoog, uiteen

te zetten; te meer omdat ik ook thans, bij nader overleg,

aan haren wensch niet kan voldoen. liet spreekt wel van

zelve, dat de aangenomen geslachten op kenmerken berus-

ten; het ware dus eene zeer geringe moeite, deze op te

geven. Men neme echter in aanmerking, dat van alle, door

anderen tot nu toe voorgestelde geslachten, niet een enkel

door de schrijvers over het onderwerp is aangenomen, dat

het systeem van presl door geen hunner ooit grondig is

wederlegd niet alleen, maar dat men zelf niet beproefd heeft

om zijne geslachten als onderafdeelingen te gebruiken, ja

dat in de ten vorigen jare verschenen verdienstelijke bewer-

king der Hymenoplujllaceae door Dr. stdrm in von maetius'

Flora Brasiliensis slechts de twee oude genera worden aan-

genomen — en men zal in het, in de bedoelde noot door

mij gebruikte woord eene juiste uitdrukking vinden der

zaak: afkeer van geslachten der Hymenophyllaceae bij de

Kruidkundigen. Naar mijne bescheiden meening berust die
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afkeer op onvolledige kennis, deze wederom op de ontcx;-

reikende methode van onderzoek. Van een en ander is het

gevolg: onbekendheid met het weefsel on den bouw der

onderhavige planten en dus een verkeerd begrip van de

waarde der daaraan ontleende kenmerken. Is die nieening

juist, dan zal die afkeer alleen wijken voor eene voll(;di-

ger en juister kennis en waardering van het onderwerp.

Daar nu het vaststellen van geslachten mij voorkomt te

moeten berusten op overeenstemming in habitus en deze als

het resultaat van overeenstemming in bouw der soorten, zoo

moet daaraan voorafgaan : een overzigt der geheele groep

met alle hare, als soorten erkende vormen en aanwijzing

der kleinere groepen, door overeenstemming in liabitus ge-

vormd eu van den innerlijken grond, waarop die overeen-

stemming berust. Door natuurlijke verwantschap verbon-

dene soorten zullen dan, als ware 't van zelf, zich nevens

elkander voegen eu min of meer scherp afzonderen van an-

dere, minder of geheel niet verwante. Over het al dan niet

als geslachten erkennen dier kleinere groepen moge dan la-

ter verschil van gevoelen ontstaan — een verschil, dat in

ieder gedeelte der systematische Botanie bestaat en welligt

nooit veretTend zal wordeu; maar een welgeordend en in

zijne deelen en onderdeden geleidelijk ontwikkeld geheel

zal dan althans de plaats innemen van eene niets minder

dan methodische rangschikking van soorten, in \\elke de he-

terogeenste vormeu, met behulp van een of ander kunst-

matig en willekeurig kenmerk vreedzaam naast elkander wor-

den geplaatst en waarvan de Hjmenophyllaceae in het eerste

deel van hookeus species Filicum een zoo sprekend voor-

beeld opleveren. Ik moet op grond van dit een en ander

. wensohen, het systeem der Ilymcnophyllaceae, zoo als het

naar aanleiding mijner onderzoekingen zich voor mij lieeeft

ontwikkeld, in zijn geheel voor te stellen ; afzonderlijke, bui-

ten verband met het geheel of met anderen ter nedergestelde
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deelen, zouden niet berekend zijn, om eenc gewenschle juis-

tere kennis te bevorderen. Ik stel mij voor de resultaten

mijner studiën in die rigting binnen niet zeer langen tijd

aan de Akademie mede te deelen.

De bij het handschrift gevoegde teekeningen zijn door

den Heer kouwels te Leiden, op eene enkele na, naar aan-

leiding der door mij geteekende schetsen, vervaardigd. Ik

heb gemeend, bij de aanbieding mijner verhandeling van die

omstandigheid geene melding te moeten maken, omdat, niet

zoo zeer de meer of min verdienstelijke uitvoering, maar

veeleer de wetenschappelijke waarde mij voorkwam bij de

Akademie in aanmerking te komen. Nu echter de Com-

missie gemeend heeft, ook daarop hare aandacht te moeten

vestigen, verheug ik mij over de welverdiende hulde, den

even verdienstelijken als bescheiden kunstenaar door haar

toegebragt.

AVordt besloteTi deze bedenkingen te stellen in han-

den van de 11. li. blume en oudemaïjs, om, in geval

zij zulks voegzaani achten, daarop in de volgende

vergadering te antwoorden.

De Heer harting leest in eigen naam en in dien

van de H.H. j. v\n der hoeven en vkolik het

volgende verslag voor op de in hunne handen ge-

stelde verhandeUngen van wijlen den Oberbergrath

STIFFT.

In de voorlaatste gewone vergadering der Natuurkundige

Afdeeliug zijn in onze handen gesteld de kopijen vau drie

Verhandelingen, door wijlen den Oberbergrath c. b. k. stifft

in de Hoogduitsche taal geschreven en waarvan het oorspron-

kelijke berust in het archief der kolonie Suriname.

Deze kopijen zijn vervaardigd onder toezigt van den Heer
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FEiiGUsoN, Officier van Gezondheid 2^. IvJasse, die haar met

zijne haiuUeekening voor conform heeft verklaard, en door

tuspchcnkomst van ons medelid, den lieer van hassklt, aau

de Akademie heeft doen aanbieden.

De Afdeeling heeft ons belast met een onderzoek, of ge-

noemde Verhandelingen, die reeds dagteekeneii van het jaar

1827, alsnog verdienen door den druk openbaar gemaakt te

vpordeu. Wij hebben de eer aan deze lastgeving op de vol-

gende wijze te voldoen.

In 1824 werd het voor het eerst door openlijke berig-

ten bekend, dat op het eiland Aruba, een der tot de Ne-

derlandscbe bezittingen behoorcnde eilanden, goud in ge-

degen staat wordt aangetroifeu.

Dit gaf aanleiding, dat het toenmalige Gouvernement den

Luitenant-Generaal Baron KRAYENHorr met een onderzoek

dienaangaande belastte, en hem tevens de taak opdroeg, om

zoowel dit eiland als de naburige eilanden Curacao en Bo-

naire geographisch te onderzoeken. Keayenhofp kweet zich

van deze zaak en gaf in een rapport eene beschrijving der

drie genoemde eilanden, vergezeld van kaarten. In die be-

schrijving gaf hij tevens verslag van zijne bevinding aan-

gaande het voorkomen van goud op Aruba.

Korten tijd daarna besloot de regering eenen in de geo-

gnosie ervarenen en met het mijnwezen vertrouwden des-

kundige daarheen fe zenden, en de Oberbergralh stiptt,

reeds gunstig bekend door vroegere geognostische nasporin-

nen, toonde zich bereid om aan de daartoe tot hem ge-

rigte uitnoodiging te voldoen.

SïiFPT begaf zich dientengevolge naar Suriname en be-

reisde achtereenvolgens de eilanden, wier geognostiscli on-

derzoek hem was opgedragen. Uitvoerige rapporten, waarin

de uitkomsten van dit onderzoek zijn nedergelegd, «erden
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door hem aan de koloniale regering ingezonden, maar aan

die rapporten werd, voor zoover ons bekend is geworden,

geene publiciteit gegeven. Zij bleven bewaard in het ar-

chief, zonder dat de wetenschap er eenig voordeel van trok.

Het zijn die rapporten, welke thans door de zorg van

den Heer ferguson uit het stof zijn opgedolven en aan het

licht gebragt. Onze Akademie is hem daarvoor dank schul-

dig. Zij zoude het reeds daarom zijn, omdat zij daardoor in

staat wordt gesteld eene, al zij het ook te spade, hulde te

brengen aan de verdiensten jegens Nederland van eenen man,

dien een te vroegtijdige dood aari de door hem met groo-

ten ijver en vrucht beoefende wetenschap ontrukt heeft.

Maar zij mag het ook wezen, omdat die rapporten, alhoe-

wel eene tijdruimte van drie en dertig jaren verloopen is,

sedert zij werden opgesteld, toch hunne wetenschappelijke

waarde, ook voor onzen tijd, nog geenszins verloren hebben.

Gerangschikt volgens de tijdorde, waarin zij zijn inge-

diend, zijn de titels dezer rapporten :

1". Geognostische Beschreihimg der Insel Aruba, und des

darauf sicli ergebcnen Vorkommens des gediegenen Gól-

des, aufgesteUt nac/i der im Juni und Juli 1827 ge-

scheheneu Untersuchung durch den Oberbergrath c. b.

U. STIFFT.

2'. Geognostische Besc/treibung der Insel Curacao, entworfen

durch den Oberbergrath stifit im August 1827.

3». Geognostische Beschreibung der Insel Bonaire.

Dit laatste der drie stukken is geteekend : Curagao, den

oden October 1827 en door stifft onderteekend, gelijk

mede met de beide andere het geval is.

- In alle drie deze rapporten herkent men dadelijk den-

zelfden schrijver, daar de orde der behandelde onderwerpen

volkomen dezelfde is. In den aanhef verwijst stifft tel-

kens naar de reeds door kkayenhoff gegeven geographische

beschrijvingen en kaarten, op welke laatsten echter eenige, in

VEESt. EX MEDED. AED. KATUUÜK. DEEL X. 21



( ;no
)

het verdere der opstellen verslrnoid voorkomendi', naimicrkin-

gen door hem worden gemaakt. Dan geeft hij eene beschrijving

der oodemoppervlakte met hare hoogten en dalen, en vermeldt

de hoofdrigtingen, waarin deze zich uitstrekken. Daarop

deelt hij de uitkomsten mede van zijn stratigraphisch on-

derzoek aangaande de verschillende rotsgesteenten, die den

bodem zamenstellen, en beschrijft achtereenvolgens zeer uit-

voerig en naauwkeurig elk dier gesteenten zelve.

De Akademie zal van ons niet verwachten, dat wij haar

een nader verslag geven van den rijken inhoud dezer rap-

porten, die in den meest geeoncentreerden vorm zijn opge-

steld, en, daar zij, bestemd om der regering voor te lich-

ten, alleen bestaan uit eene opsomming van door het on-

derzoek aan het licht gebragte feiten, welke voor geen uit-

treksel vatbaar is, maar welke feiten gezamenlijk getuigen,

dat STIFFT zich de weinige maanden, die hij aan dit onder-

zoek besteed heeft, op eene uitnemende wijze heeft ten nutte

gemaakt, zoo als men slechts van eenen man verwachten kan,

die reeds een groot deel van zijn vroeger leven aan derge-

lijke nasporingen had gewijd.

Het spreekt overigens van zelf, dijt men deze geschrif-

ten beoordeelen moet met het oog op den tijd, waarin zij

geschreven zijn. In drie en dertig jaren, die sedert ver-

kopen zijn, heeft de geologie groote vorderingen gemaakt,

en daarmede heeft ook hare taal eenige veranderingen on-

dergaan ; en zoo lijdt het dan ook geen twijfel of een he-

dendaagsch geognost zoude zich bij de mededeeling der uit-

komsten van hetzelfde onderzoek, niet overal van dezelfde

uitdrukkingen bedienen, als die welke sttfft in 1827 vol-

komen geregtigd was te bezigen. Doch vooreerst geldt zulks

slechts van eenige weinige plaatsen in zijne rapporten, en

ten tweede bestaan deze rapporten, gelijk reeds gezegd is,

nagenoeg uitsluitend uit de opsomming der regtstreekschc

uitkomsten zijner waarnemingen, derhalve uit feiten, en fei-
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teil, goed waargenomen en duidelijk beschieven, gelijk hier

het geval is, verouderen nimmer, maar behouden steeds

hunne oorspronkelijke waarde.

Wij zouden dan ook niet aarzelen der Afdeeling aan te

raden aan deze rapporten eene publiciteit te geven, die zij

reeds lang hadden behooren te ontvangen, ware het niet,

dat wij, alvorens dit bepaald voor te stellen, nog eene an-

dere vraag te beantwoorden hadden, namelijk : of niet reeds

in andere geschriften geographische beschrijvingen der ge-

noemde eilanden gegeven zijn, die het drukken dezer rap-

porten in hun geheel of gedeeltelijk thans overtollig maken?

Zulk eene beschrijving van Bonaire is uwer Commissie

niet bekend. Eenigzins anders is het gelegen met de eilan-

den Aruba en Cura?ao.

In het in 1827 verschenen 1ste deel der Nieuwe Ver-

handelingen der eerste klasse van hel voormalig Koninklijk

Instituut, komt een opstel van reinwaedt voor, getiteld:

Waarnemhigen aangaande de gesteldheid van den grond

van liet eiland Aruba, en het goud aldaar gevonden. Ge-

lijk uit het door keinwaudt daarin medegedeelde blijkt, zijn

de bouwstoffen voor die waarnemingen geleverd, // door eene

kleine verzameling van steenen, delfstoffen en rotssoorten,

door den Majoor eaders, toen Adjudant van den Gouver-

neur van Cura^ao, verzameld, alsmede door de verdere be-

rigten van dien heer en van elders ontvangen."

Het zal derhalve ter naauwernood behoeven gezegd te

worden, dat dit opstel van ons overleden verdienstelijk me-

delid, die slechts gelegenheid had eenige weinige stukken

van den bodem zelf te onderzoeken, in uitvoerigheid en

naauwkeurigheid verre wijken moet voor dat van stifft,

die twee maanden op het eiland doorbragt, zoodat men der-

halve dan ook in zijn rapport eene menigte van bijzonder-

heden aantreft, die alleen door zulk een onderzoek op de

plaats zelve konden worden aan het licht gebragt.
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Wat Ciira?aü aaiibelaugt, zou is liet der Aidocliiig be-

kend, dat vóór omstreeks twee jaren door Dr. dumontieu,

officier van Gezondlieid 1^'^ klasse, gedetacheerd bij het op

dat eiland verblijf lioudend garnizoen, aan haar werd toege-

zonden een opstel, getiteld: Bijdrage lot de kennis der

geologische gesleldlieid vait hel eiland Curacao. Dit opstel

is op naam van genoemden heer opgenomen in de Verslagen

en Mededeelingen, Dl. YIII. p. 287.

Nog mogen wij der Afdeeling in herinnering brengen,

dat hel vooruaraelijk dit opstel, dat werkelijk eene zeer

belangrijke bijdrage inhield voor de geognostische kennis vau

genoemd eiland, is geweest, waardoor de Afdeeling zich

bewogen heeft gevoeld om in de Vergadering van April 1859

den Heer dumontieb, die trouwens reeds meerdere blijken

had gegeven van ijver ter bevordering van wetenschappe-

lijke doeleinden, te benoemen tot Correspondent der Aka-

demie, en deze benoeming volgens Art. 6 Org. Eegl. aan

de bekrachtiging des Kouings te onderwerpen.

Groot moest derhalve onze bevreemding zijn, toen eene

vergelijking der Bijdrage van den Hoer dujjontiee met de

door den Heer Fekguson toegezonden kopij van liet rap-

port van STiFïT ons leerde : dat de eerste nagenoeg woor-

delijk aan het laatste ontleend Mas, zonder dat door den

lieer dumontier ergens gewag is gemaakt vau de bron, waar-

uit hij geput heeft. Yan de 21 bladzijden, die de Bij-

drage beslaat, zijn minstens 18 eene geheel letterlijke ver-

taling van het rapport, terwijl al het overige sleclifs kleine

wijzigingen daarvan bevat, die door de redactie gevorderd

werden.

Zoo b.v. is in de Bijdrage nooit in don eersten per-

soon gesproken, maar waar deze in het rapport voorkomt

door ;/ men" of iets dergelijks vervangen.

Verder is alles weggelaten, wat alleen door den persoon,

die het onderzoek zelf bewerkstelligde, kon gezegd worden.
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Zoo spreekt sïifit (bl. 13 en 14 der kopij) van door bera

in den groensteen gevonden inmengsels, die volkomen op

oliviën geleken, maar die hij zegt er toch niet voor te hou-

den, maar veeleer voor eeue innige zamensmelting van

veldspaath en hoornblende of van veldspaath en epidat. Hij

laat er op volgen: //eiue niihere Untersachung konnte ich

jedoch nicht voruehmen, weil mir durch einen Zufall die ge-

sammelten Stücke abhanden gekommen sind." Van dit een

en ander bevat het stuk van den Heer dümontier (bl.

294) alleen de eerste zinsnede : // In vele stukken komen

groene bijmengselen voor, volkomen op oliviën gelijkende."

Dergelijke verkortingen, hetzij weglating van geheele zin-

sneden of tezamentrekking van eenige komen in de Bij-

drage vele voor, en dat daardoor de juiste zin van het

door STiprr bedoelde niet altijd getrouw wordt terug ge-

geven, blijkt reeds uit het aangevoerde voorbeeld.

Ook ontbreken in het opstel van den Heer dümontier

overal de afzonderlijke hoofden, die .stifpt boven de ver-

schillende onderdeelen van zijn rapport geplaatst heeft en

waardoor het geleidelijke overzigt van het geheel zeer be-

vorderd wordt.

Desgelijks wordt in de Eijdraye het slot van het rap-

port gemist, waarin STirri' de uitkomsten zijner onderzoe-

kingen resumeert.

Maar ook waar de Heer dümontier zich eenvoudig tot

de rol van vertaler bepaalde, heeft hij zich niet altijd even

gelukkig van die taak gekweten. Zoo vertaalt hij // muldeii-

förmig''' (bl. 37 der kopij) door » griusvormig" (bl. 305), en

toont den schrijver volstrekt niet begrepen te hebben, even-

min als waar hij (p. 306) /> nach der Landseite Jiin" (p. 3S>

der kopij), door i/meer landxvaarts in" teruggeeft, eene uit-

drukking, waardoor de zin geheel onverstaanbaar wordt.

Waar srirri maten, zoo als hoogten van bergen, vermeldt,

zijn deze door den Heer dumontiee meerendeels weggela-
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ten. Doch, (erwijl eerstgenoemde zegt (p. 15 der kopij),

dat eene zekere verandering in liet gesteente zicli tot op ceiie

diepte van 20 voet uitstrekt, stelt laatstgenoemde daarvoor

8 el, hetgeen minstens een vierde dieper is.

Op eenige zeer weinige plaatsen komen in de Bijdrage

uitdrukkingen voor, die in het rapport geheel gemist worden.

Daaronder is een bijvoegsel van acht regels (p. 304),

waarin melding gemaakt wordt van eene zich boven den wa-

terspiegel verheffende ocstcrbank. Onmiddellijk daarop laat

echter de Heer dumontier weder de vertaling vau den tekst

volgen, luidende : // de bovenste lagen van den kalksteen zijn

somtijds gemakkelijk te scheiden," enz. Het schijnt nu

alsof daarmede de kalksteen van de oesterbank bedoeld is,

terwijl in werkelijkheid stifit daarmede eenen geheel an-

deren kalksteen op het oog heeft gehad.

Andere bijvoegsels zijn in den tekst geïntercaleerd. Zoo

het woord: sleenkolenlei (p. 300), waaruit men alligt tot

het bestaan van een steenkolenterrein op het eiland zoude

besluiten, terwijl uit het rapport en ook uit den geheelen

inhoud der Bijdrage zelve blijkt, dat daarvan geen spoor

gevonden is.

Voorts leert ons de Heer dumontier door zulk een tus-

schenvoegsel (p. 302), dat belemnieten zijn: //zoogenaamde

donderbeitels of pijlsteenen." Ook noemt hij terzelfde plaatse

// gepetrifiëerde infusorien," waardoor petrefacten van twee-

schalige schelpen inwendig geheel doordrongen waren. Eenig

nader berigt daaromtrent ware voorzeker wenschelijk.

Met één woord : het werk van stiffï is in de Bijdrage

verminkt teruggegeven, en het zeer weinige, hetwelk er door

de hand des Heeren dumonïiek aan is toegevoegd, had

liefst achterwege moéten blijven.

TJwe Commissie is derhalve van oordeel, dat, even als de

beide rapporten over Bonaire en Aruba, zoo ook dat over

C'uracao door de Akademie behoort te worden uitgegeven.
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al ware het slechts om aldus openlijk te protesteren tegen

eene handelwijze als die is, waaraan de Heer dumoktieu

zich heeft schuldig gemaakt. Zij meent zelfs eenen stap

verder te mogen gaan door uwer Vergadering voor te stel-

len : dat zij besluite van genoemden Heer voortaan geene

Bijdragen meer te zullen aannemen.

Dit doende zal zij toonen de waarheid en het regt van

eigendom, dat vooral, waar het eenen overledenen geldt, hei-

lig behoort te zijn, te eerbiedigen, en dat zij niet aanspra-

kelijk wil gesteld worden voor eene daad van eenen harer

correspondenten, die zich den hem verleenden titel onwaar-

dig heeft betoond.

Uwe Commissie stelt u verder voor de uitgave der be-

doelde rapporten te doen voorafgaan door eene korte inlei-

ding, waarin de redenen, die de Akademie tot die uitga-

ven hebben doen besluiten, worden blootgelegd.

Wat de vraag aanbelangt, waar die uitgave behoort plaats

te hebben, öf in de Verhandelingen of in de Verslagen en

Mededeelingen der Akademie, zoo schijnt de beantwoording

daarvan af te hangen van die eener andere vraag, namelijk

:

of bij die uitgave ook de kaarten van krayenhofp zullen

gevoegd worden, zoo als wensohelijk schijnt, omdat, gelijk

boven gezegd is, sttttt in zijne rapporten daarheen verwijst

en deze eerst daardoor goed begrijpelijk worden. Mogt de

Akademie daartoe besluiten, dan zoude het grootere formaat

der Verhandelingen de voorkeur verdienen. Indien echter

de rapporten alleen worden uitgegeven, dan kan zulks ge-

voegelijk geschieden in de Verslagen en Mededeelingen, het-

geen het voordeel zoude opleveren, dat dan het ware werk

van STIFFT gebragt zoude worden onder de oogen derzelfde

lezers, die de zoogenaamde Bijdrage*\an den HeeroujiON-

TIER ontvangen hebben.

AVordt, met eene .stem tegen, besloten om 1°. dit
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verslag in afschrift mede te declcn aan den Ilccr

DUMONTiEii te Cura^ao, met de uitdrukking van den

wensch, dat zijn antwoord daarop inkome voor de

Vergadering van den 29"'=" September e. k.; 2\ ook

aan den Heer fergüson om nadere inliclUing te

schrijven; en 3\ het ter perse brengen der genoemde

verhandelingen aan te houden, tot dat het verlangde

antwoord is ingekomen.

De Heer vrolik leest in eigen naam en in dien

van de H.H. harting, storm buysing, van oordt

en voN baumhaüeRj het nu geheel voltooid rapport

voor over den Paalworm., met weglating dier gedeel-

ten, welke reeds bij de Afdeeling ter sprake werden

gebragt. — Het bestaat uit de volgende gedeelten

:

1°. Beschrijving van den Paalworm ui zijne gedaante

en maaksel, toegelicht door Afbeeldingen.

2°. Waarnemingen omtrent zijne levenswijze.

3°. Geschiedenis der verwoestingen, door den Paal-

op onze kusten te weeg gebragt, van zijne eerste

bekendwording af tot op dezen tijd.

4°. Proefnemingen met middelen, aangeraden tot

wering van den Paalworm, en het oordeel daar-

over, op eigen onderzoek gegrond.

Na de voorlezing oppert de Heer koenen de vraag,

of het niet wenschelijk zoude wezen, dit veel om-

vattend en ook voor andere landen belangrijk ver-

slag in de Fransclie taal over te brengen en dus

meer algemeen bekend te maken.

In de korte wisseling van gedachte daaromtrent,

waaraan de H.H. vrolik, stamkart en van bene-
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DEN deelnemeD, verneemt de Afdeeling met genoe-

gen en erkentelijkheid de verzekering van den Heer
VAN BENEDEN, dat Lij, geheel deelende in de ziens-

wijze van den Heer koenen, gaarne, des gevorderd,

zijne goede diensten bij deze vertaling wil bewijzen.

Dienovereenkomstig wordt besloten, dat het voor-

gelezen verslag, als een afzonderlijk boekwerk met de

daarbij behoorende teekeningen en bijlagen, gedrukt

en in den boekhandel gebragt zal worden in de Hol-

landsche en, zoo mogelijk, ook in de Fransche taal.

De Heer von baumhauer draagt het volgende

voor, toegelicht door graphische voorstelUng en ta-

bellen :

Ofschoon de ïransche geleerde pouillet, na de cijfers van

GiLPiN, LöwiTZ en CAY-LüSSAC met eeue groote naau\ykeu-

righeid te hebben vergeleken, eindigt met de woorden:

// il m'a para indispensable de présenter et de développer

// dans toute leur étendue les divers éléments qui m'ont

// conduit ;l une conclusion définitive, que je puis mainte-

// nant formuler en peu de mots de la maniere suivante

:

// la densité de 1'alcool et les densités des mélanges alcooli-

* ques, qui servent de base au tarif des droits établis sur

II les liqueurs spiritueuses, sont déterminées avec assez de

//précision, pour qu'il n'y ait aucun motif de procéder S,

// de ncuvelles recherches sur ce sujet." Ofschoon, zeg ik,

deze naauwgezette natuurkundige zich, na naauwkeurig on-

derzoek, zoo bepaald ter gunste der algemeen aangenomene

bepalingen der densiteit van de mengsels van alkohol en

water uitdrukt, durf ilc het echter wagen twijfel over de

juistheid dezer bepalingen uit te spreken ; ik durf dit wagen.
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omdat ik vermeen, dat die twijfel niet op losse trrondeii

berust, maar het gevolg is va» ecu iiaauwgezct onderzoek,

lietwelk ik in gemeenschap met mijnen vriend f. h. van

MOOESEL, scheikundig ambtenaar bij de stedelijke accijnsen

te Amsterdam, heb in het werk gesteld. Onze eerste onder-

zoekingen waren geschied met mengsels van uitgekookt water

en absoluten alkohol, beide bij ] 5" C, naar het volumen alleen

met elkander vermengd. De alkohol, hierbij gebruikt, was,

zoo als ik reeds in de vorige vergadering mededeelde, uit de

beroemde fabriek van Dr. maequaüt in Bonn, afkomstig,

en door ons eerst over hard gedroogde koolzure potassa en

daarna vijf maal over ongebluschtcn kalk gedestilleerd; deze

alkohol had een s. g. van 0,79-15 :i 0,7940, vergeleken

met water van 15° C. en veranderde niet van s. g., toen

hij nog twee malen over ongebluschtcn kalk was gedestil-

leerd. Deze proeven, welke reeds voor eenige maanden zijn

in het werk gesteld, toonden ons toen reeds de groolc ver-

schillen met de algemeen aangenome bepalingen.

Wij hebben er toen geene genoegzame waarde aan gehecht

en ze niet durven bekend maken, vuur dat wij zo hadden

gecontroleerd door eene nieuwe reeks proeven, waarbij de

mengsels niet alleen bij maat, maar ook bij het gewigt

waren gemaakt. Deze proeven bevestigden ten volle onze

vroegere uitkomsten ; doch op nieuw rees bij ons twijfel, of

de door ons gebruikte alkohol soms verontreinigd was door

een of ander ligchaam (foe»elolie of anderen alkohol), in zoo

geringe hoeveelheid aanw'ezig, dat zelfs eene organische

analyse daarvan moeijelijk de aanwezigheid zoude hebben

kunnen aantoonen.

Wij besloten dus al onze proeven te herhalen met alkohol

van een geheel anderen oorsprong, en namen daartoe alkohol

van de Heeren geoote & eomeny hier ter stede. Deze alkohol

werd op dezelfde wijze gerectificeerd en gaf toen een s. g.

van 0,7947, alweder vergeleken bij water van 15' ('. l'c
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mengsels met \va(eï werden op dezelfde wijze bij maat en

gewist gemaakt, en de cijfers, welke op nevensgaande tabel

met die van onze 2''® reeks proeven vermeld staan, toonen ge-

noegzaam de volkomene overeenkomst tusschen deze beide

reeksen en bet groote verschil met de eveneens op de- tabel

vermelde cijfers, door poüillet berekend. De cijfers dezer

tabellen hebben betrekking " op water bij zijne grootste

digtheid.

De bepalingen der ss. gg. wari'u door ons steeds ge-

schied juist bij 15'-' C. en wel 24 uren, nadat de mengsels

waren gemaakt en gedurende dien tijd herhaaldelijk waren

geschud. Een laatste twijfel ontstond bij ons of soms de

reden van het verschil, tusschen onze bepalingen en de

algemeen aangenomene, daarin mogt gelegen zijn, dat de

conctractie (of pénétration de volume, zoo als pouiixet ze

noemt) van alkohol en water iu 24 uren niet volkomen

geschiedt, dewijl, zoo als uit nevensgaande graphische voor-

stelling blijkt, het verschil tusschen onze bepalingen en die

onzer voorgangers, alleen het gevolg is van het door hen

aannemen eener grootere contractie, dan uit onze proeven

is gebleken. Wij hebben daarom eeuige der bepalingen

en wel die, waar de contractie de grootste is, na drie

maal 24 uren herhaald en hoegenaamd geen verschil ge-

vonden; terwijl wij eindelijk eenige bepalingen herhaald

hebben van mengsels, die ruim eene maand oud waren, en

evenmin daarin noemenswaardige verschillen gevonden.

Ofschoon wij met onze onderzoekingen ook over de uit-

zetting, de dampspanning en de kookpunten der mengsels

van alkohol en water voortgaan en ze later in eene me-

morie wenschen te vereenigen, om ze ah een geheel aan

het oordeel uwer Vergadering te onderwerpen, heb ik echter

vermeend, reeds nu uwe aandacht te mogen vestigen op

deze, vooral voor de Regering, zoo gewigtige aangelegenheid,

daar ik de hoop voed, dat zich een uwer of iemand ook
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builen de Academie, geroepen unogt voeleu, om onze proe-

ven te herhalen en hare juistheid of onjuistheid aan te

toonen.

'^glumeu-

procent

•alkohol.
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sclietsen op het liorcl toelicht. Zij worden, als aange-

boden voor de Verslagen en Mededeeliiif/en, in handen

gesteld van de Commissie van Redactie.

De Heer conrad spreekt over de verziyikingen van

het Wesf.erhoofd der niemoe IJdijken te Amsterdam,

en licht zijne voordragt toe door afbeeldingen en

platen. — Eene daarover door hem gestelde verhan-

deling wordt voor de Verslagen en Mededeelingen

aangeboden en in handen gesteld der Commissie van

Redactie.

De Heer büys ballot wenscht, ter gelegenheid

van de, volgens de opgegeven briefwisseling, geschiede

aanbieding der door het Koninklijk Nederlandsch

Meteorologisch Instituut te Utrecht uitgegeven Maan-
delijlische Zeilaanwijzhigen van liet Kanaal naar Java,

hulde te brengen aan de werkzaamheden van den

Heer Luitenant ter zee, 1« Klasse, andeatj. Direc-

teur der Afdeeling Zeevaart aan het voornoemde

Instituut. Daarin zijn weder snijpunten vervat op

de reize van het Kanaal naar Java, bepaaldelijk voor

de reizen langs den nieuwen weg, hier tegenover

die van den ouden gesteld.

Maandelijksche zeilaanwijzingen naar Java zijn op

nieuw, ook met het oog op de laatste reizen en waar-

nemingen, bijgehouden.

Uit eene opteekeniug der stormen door de gezag-

voerders blijkt, dat er bezuiden den breedte-parallel

van 40 ZB. minder stormen zijn, bijna de helft

slechts, dan benoorden dien parallel.
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Voorts l)lijkt er uit, hoe maury zijne theorie van

luchtstroomen gewijzigd heeft naar de Europescho

meteorologen, en bepaaldelijk tot dezelfde uitkomst

gekomen is, als diegene, welke spreker voordroeg

in het stukje, uitgegeven vóór de oprigting van het

Meteorologisch Instituut. Zelfs is nu zijne theorie de

meer ontwikkelde en steunt zij meer op waarnemin-

gen. Hij toont aan, dat de lucht, die van den aequa-

tor naar de polen gaat, om de poolgrenzcn der pas-

saten voor een deel nederdaalt en terugkeert, en

slechts voor een ander deel verder naar de polen

voorttrekt, en dat ditzelfde reeds op vroegere breedte-

grenzen van 10', 15', 20' NB. herhaalde malen

plaats vindt.

Nog vindt meu in genoemd werk eenige waar-

nemingen van vulkanische asch, roode slof enz., aan

boord van verschillende schepen opgevangen.

Voorts biedt de Heer buys ballot, voor de Ver-

ha/nkli/if/eii eenige Tafels aan van (/emiddehlc ther-

mometer- en liaroiueterstanden op eenige ^jlaatsen vau

Europa, bijzonder van Nederland, in veryelijhing

met de </elijktijdii/e standen op plaatsen, toaar r/edii-

rende law/eren tijd is loaaryenomen.

Deze Tafels worden in handen gesteld van de H.IT.

VAN REES en STAjiKART, met beleefd verzoek om,

omtrent hare plaatsing in de Werken in 4'. der Af-

deeling, haar zoo mogelijk in de volgende vergade-

ring te dienen van bcrigt, voorlichting en raad.

De Heer van der willigen liiedt voor de Ver-

dagen en Mededeelivgen eenc verhandeling aan over
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electrisc?le onfladivg in het JiicJitledirje. Zij wordt in

handen gesteld der Commissie van Redactie.

De Heer staking biedt voor de Verslagen en

Mededeelingen eene verhandeling aan over de her-

komst van het grind, onzer rivieren. Zij wordt in

handen gesteld der Commissie van Redactie.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

vergadering wordt gesloten.



OVER DE

VERZINKINGEN VAN HET WESTERHOOFD

DER

NIEUWE IJDUKEN TE AJISTERDAM,

DOOR

F. W. C O N B A D.

In de jaren 1674 en 1680 is er reeds sprake geweest

van zekere beschoeijingon en van eenon plempdijk langs

den Anislerdamschen oever van het IJ ; docli na do hevige

en geleerde twisten, die door christiaan buunings en pibo

STEENSTRA gevoerd werden, over de instandhouding der

diepte in het IJ, gaf het genootschap Floreanl liberaks

Artes te Amsterdam in den jare 1775 waarschijnlijk de

eerste aanleiding tot liet denkbeeld, den U-oever aan de zijde

van Amsterdam vooruit te brengen, en dien de diepte te doen

naderen.

De vraag van dit genootschap : // naar het beste en minst

// kostbare middel, om het IJ zonder behulp van eenige

,/ werktuigen, zoodanig te verdiepen,
,
dat het ten allen tijde

;/ voor allerlei schepen bevaarbaar zij," werd door jan van

HOüWENiNGEN, laudmeter en generaal opzigter van den Zee-

burg- en Diemerdijk beantwoord. Zijn plan bestond voor-

namelijk in een' kistdam, breed 3,77 el en hoog 0,63 el

boven A.P., strekkende van het Bikkerseiland tot aan den
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hoek Viiu de O. I. Werf, met daarin te houden openingen

voor de scheepvaart ; en aan de overzijde, het afsluiten van

den Buikstooter Ham en het bevestigen van de oevers van

de Voleicijk.

De laatstgenoemde werken zijn sinds dien tijd, ofschoon

in voldoening aan geheel andere oogmerken, tot stand ge-

komen.

Hoe onvolmaakt ook, zoo vindt men in het plan van

VAN HouwENiNGEN voor het eerst het eenvoudige denkbeeld

aangegeven, om den stadsoever vooruit te brengen, en de

regelmatigheid van de beide oevers te bestendigen.

Het plan van 'VAN houweningen werd niet uitgevoerd.

De stand van zaken verergerde meer en meer, en het was

op aanzoek van de Stads-Eegering van Amsterdam, dat

de Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, in 1805,

de bekende prijsvraag uitschreef, die door den Inspecteur-

Generaal van den Waterstaat j. blanken jz. beantwoord

werd.

Het ontwerp van blanken was gegrond op dezelfde be-

ginselen, als dat van jan van houweningen ; het was eene

vooruitbrenging der stad, eene nadering tot de stroombaan,

en het denkbeeld der daardoor te vormen dokken was er

geheel in opgesloten.

Het ligt buiten mijn doel hier na te gaan, waarom dat

ontwerp toen niet in zijn geheel werd uitgevoerd, en later

slechts eene gedeeltelijke en geheel gewijzigde uitvoering

ontving.

Ik wilde slechts met een paar woorden herinneren den

waarschijnlijken oorsprong der thans aangelegde hoofden,

als gedeelten van den vroeger ontworpen IJdijk. Zij be-

slaan: het Oostelijke, eene lengte van 380 el, en het

Westelijke, eene lengte van 350 el; de kruinen dezer hoof-

den zijn beschreven te moeten worden aangelegd, Ier breedte

van 6 el en ter hoogte van 3,50 el boven A.P.

VEiJSL. EX SIEDED. AFD. N.\TÜDTIK. DEEL X. 22
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liet iJrofil, waarnaar deze dijken moesten worden gemaaki,

wordt op plaat I aangetoond.

Eeeds spoedig, nadat in Mei 1858 het werk was aange-

vangen, werd er eene werking in de ondergronden ontdekt,

en beproefde men eene zandstorting tegen den buit en voet

van het westelijke hoofd. De uitslag daarvan was goed, en

de dijk, die tot eene kruiushoogte van 3,50 el boven A P.

moest worden gemaakt, werd tot de verschillende hoogten

van 1,45, 1,75, -l,'?.:-,, 3,a0 en 2,95 el boven A.P. op-

getrokken.

Op den 19dcn Maart 1859 kwam de vloed in het IJ

met een' Noord-Westen-wind tot de hoogte van 1,55 el

a 1,60 el boven A.P., en den ll<len en laiien Maart liep

de eb met een' Zuid-Westen-storm af tot 1.25 el onder

A.P. zoodat er van den O'lea tot den ll'lo" Maart een ver-

schil van waterstand was van 2,80 el.

Dit plotselinge verschil in den waterstand had eene nood-

lottige werking op den dijk van het westelijke hoofd.

Er ontstonden aanmerkelijke verzakkingen en verschui-

vingen; de zandstorting en het buitenste zinkstuk zonk weg

en het laatstgenoemde schoof tevens naar buiten.

De toestand van het werk werd toen op last van het

Stads-Bestuur door don Ingenieur der Gemeente van deb

STEEK naauwkeurig opgenomen. Die toestand wordt op

Plaat II in zeven doorsneden (door genoemd bestuur ver-

strekt) en door de tabellen der gedane peilingen aange-

toond.

De roode lijnen toonen het profil aan, zoo als het volgens

het bestek moest worden gemaakt ; de lichtzwarte lijnen,

zoo als de dijk zich bevond in het begin van Maart 1859;

en de donkerzwarte lijnen, zoo als hij na de verzakking van

11 en 12 Maart daaraanvolgende is opgenomen.

Het bleek toen, dat de dijk gezakt en geschoven was,

als volgt

:
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7". De 20 el breedte van het onderste stuk, die buiten het

dijksprofil komen, op te werken met grond in plaats

van bagger.

Bij deze voorstellen bevonden zich naar ons gevoelen en-

kele, die aanbeveling verdienden, doch er was ook veel

overtolHgs, dat zonder nut tot aanzienlijke kosten aanlei-

ding kon geven.

Blijkbaar was het doel, het dijksligehaam zoo ligt mo-

gelijk te maken, om daardoor nieuwe zakkingen en scliui-

vingen te beletten. Ofschoon nu eene vcrligting van het

dijksligehaam in eene zekere mate raadzaam kan zijn, zoo

moet daaraan de sterkte der constructie nimmer \\orden

opgeofi'erd.

Er had eene belangrijke werking van de ondergronden

plaats gehad, waardoor het evenwigt verbroken was, en dat

verbroken evenwigt moest worden hersteld, niet door eene

te groote verligting van het dijksligehaam, maar door eene

constructie, stevig genoeg, om de werking van stroom en

golven te wederstaan.

Wij hadden in onze werkkringen meermalen het nut on-

dervonden van zandstortingen, zoowel tot het voorkomen

en beletten van verschuivingen op zwakke bodems, als bij

diepe ontgravingen en hooge opwerking van gronden. Ons

op die ondervinding grondende, waren wij al spoedig een-

parig van gevoelen, dat bij de bestaande omstandigheden

het maken van een' zwaren zandberm voor den teen des dijks

het beste, misschien het eenige afdoende middel was, om
het aanleghoofd onder het bepaalde profil te kunnen op-

maken en behouden.

Ten einde het verschoven hoofd tegen het voortgaan der

beweging naar de zijde van het IJ te beveiligen, meenden

wij dan te moeten aanraden, het storten eener zaudmassa

van zoodanigen omvang, diepte en vastheid, dat die onmo-

gelijk voor de zijdelingsche drukking van het op Ic werpen



( ;J29
)

(lijksjjrofil eu de baggerspeciej die nog ouder de rijzen ziiik-

stukken aanwezig was, kou wijken, zoodal die grond, op- '

gesloten aan de IJzijde door de evenbedoelde zandkisting,

en aan de stadszijde door de zandsleuf onder de keerkade,

door de ojj te brengen belasting wel zameuperste, maar be-

let werd om zijdelings weg te dringen en zich te plaatsen,

waar ze voor liet doel, waarmede liet hoofd werd aangelegd,

niet behoorde.

De gevorderde zandstorting moest hier echter onder on-

gunstige omstandigheden geschieden, want het was te ver-

moeden, dat de vaste bodem op dezelfde diepte lag als

de bodem van de vaargeul van het IJ, die op omtrent

40 el uit den voorkant van het werk op ongeveer 13 el

onder A.P. gevonden wordt.

Wij raadden toen aan, de zandstorting te doen aanvan-

gen bij de vooreinden der verschoven zinkstukkeu, en wij

meenden te kunnen aannemen, dat wanneer de zandberm

zoo werd uitgevoerd, dat hij ter breedte van 10 el en ter

lioogle van 2 el boven A.P. geeiie noemenswaardige zak-

king meer onderging, de zandmassa zoo diep in de onder-

liggende bagger zou doordringen eu de onderzeesche oever

zulk eene vastheid zou hebben verkregen, dat alle gevaar

van verschuiving voor den daarachter op te werpen dijk

kon geacht worden te zijn opgeheven.

Wij stelden veel belang in eene hooge aanvulling van

zand, ten einde door zijn gewigt de indringing in, en de

zamendrukking van den ondergrond te bevorderen.

Het bezwaar der afslechting, door de kabbeling van het

water of door den golfslag, zou, meenden wij, vermoedelijk

worden voorgekomen door de baggerspecie, die, ten ge-

volge der zandplemping langs den buitenkant, boven water

zou oprijzen en aldaar eene kade vormen. Wanneer dit

niet gebeurde, kon daarin, des noodig, ligtelijk door kunst-

middelen tijdelijk worden voorzien.
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liet ontging ons niet, dat men de opmerking kon ma-

ken, dat de zandstorting een goed deel van haar nut zou

verliezen, door de opruiming, die later weder, tot bet ver-

krijgen eener aanlegplaats voor de stoombooten en andere vaar-

tuigen, vóÓT den steiger moest geschieden tot de diepte van

4 el onder A.P., maar wij waren omtrent dit punt tamelijk

gerust, want het is niet het bovenste, minst vast ineenge-

pakte zand, dat weerstand moet bieden tegen de zijdelingsche

drukking van den dijk, maar wel de onderste zandmassa

van vermoedelijk 8 el dikte, die daar beneden wordt za-

mengeperst, en als onverzettelijk moet worden beschouwd.

Ook meenden wij niet behoeven te vreezen, dat het zand,

door den stroom medegevoerd, ontgrondingen zou veroor-

zaken, want kort langs den steiger kon geen stroom wor-

den gewacht, sterk genoeg, om het zand te verplaatsen,

daar het zand nog van het stroombcd in het IJ \\erd af-

gescheiden door eene modderbank van 25 il 30 el breedte.

Mogt die modderbank te veel afnemen, of de diepte te veel

de aanlegplaats naderen, dan kon daarin door eene rijsbe-

dekking of door andere gepaste middelen worden voorzien.

Wij gaven tevens in overweging, te trachten, ook de

zandsleuf ouder de keerkade meer inhoud te geven, vooral

om door hooge aanvulling, de diepe doordringing in den

slappen bodem zooveel mogelijk te bevorderen, ten einde

te voorkomen, dat de tusschen twee zaudstortingen besloten

en daarin te bergen baggerspecie, niet, onder de sleuf der

keerkade door, zich eeuen weg baande, om op plaatsen,

waar dit niet verkieslijk was, weder op te rijzen.

Wij begrepen, dat men bij eenige der gedane voorstellen

tot herstelling, met het aanbevolen gebruik van eene groote

hoeveelheid rijswerk, voornamelijk op het oog heeft gehad,

het verminderen van het gewigt der op te werpen specie,

maar wij meenden dat dit voordeel te duur gekocht zoude

zijn, door de te ligte constructie ; — en wat de verders
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voorslelleu aaugaal, was het iu ous üog oiidoeltrciieud, een

zwaar dijksligchaam te ankeren aan liet rijswerk van eeue

veel ligtere kade.

De door ons gegeven raad werd opgevolgd en had voor

een groot deel eene goede uitkomst. Gedurende de daartoe

dienstige werkzaamheden deden zich echter op een punt

verschijnselen voor, die in October des voorleden jaars op

nieuw onzen raad deden inroepen.

Toen wij bij ons eerste onderzoek het werk opnamen,

was de bagger vrij hoog boven water opgerezen en strekte

zich als een breeden buitenberm langs de geheele lengte

van het werk uit. Wij hadden toen eenige vrees, dat het

zand, wanneer het niet hoog boven het water werd opgezet,

te weinig zwaarte zou hebben, om door den modder te zak-

ken, en niet zou komen op den vasten kleibodera. Wij

waren overtuigd, dat, zoolang dat doel niet was bereikt, er

ook geen waarborg bestond tegen de zijdelingsche uitwij-

king en verzakking van den daarachter op te werpen aar-

den dijk. Het was daarom, dat wij toen voorstelden, de

zandstortingen tot 2 el bnven A.P. op te brengen.

De vrees, dat het zand op den modder zou blijven lig-

gen is niet bevestigd; de laatstgenoemde stof schijnt op

enkele plaatsen gelegenheid gevonden te hebben zich ge-

makkelijker dan elders naar de zijde van het diepere en

niet ver afgelegen vaarwater in het IJ te verplaatsen eu

het geloste zand heeft voor een deel die beweging gevolgd,

daar het, zoo als uit de peilingen blijkt, op enkele plaatsen

eene helling bnitenwaarts heeft aangenomen, verre overtref-

fende den hoek van helling, waaronder deze stof, in het

water neergeworpen, uit zich zelf blijft staan.

Het bleek ons dan, dat de zandmassa, die wij voldoende

rekenden om het dijksligchaam aan de buitenzijde te steu-

nen, onder minder bezwarende omstandigheden dan wij on?

hadden voorgesteld, de plaats had ingenomen, waar wij liaar
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ter bereiking van het voorgestelde doel het meest Hcnschc'

lijk achtten.

Wij zeiden : onder minder bezwarende omstandigheden ;

want was het zand moeijelijker tot den vasten bodem door-

gedrongen, dan zou niet alleen de hooge aanvulling, maar

vooral ook de wederopruiming tot 4 el onder A.P. meer-

dere uitgaven hebben gevorderd, en de maatregel zou niet

zoo goed aan het doel kunnen beantwoorden.

ïoeu wij in November j. 1. ons tweede onderzoek deden,

was de door ons aanbevolen zandstorting volbragt tot een

bedrag vau gemiddeld 120 kub. el per strekkende el.

Voor verre weg het grootste gedeelte van den dijk had

die bewerking plaats gehad, zonder dat daarbij verontrus-

tende verschijnselen waren opgemerkt. Wij achtten dan ook

het doel daarbij bereikt, en wij meenden, dat voor die ge-

deelten de opwerking van het dijksproËl zonder verdere voor-

zorgen, tegen vernieuwde buitenwaartsche uitschuiving kou

worden hervat.

Ter plaatse echter van profil N". 4 (zie de Plaat 11)

was, volgens eene peiling van 25 October, over eene lengte

van bijna 100 el door de laatste zandplemping niet al-

leen geene verhooging aangebragt, maar de diepte vóur den

teen des dijks was zelfs toegenomen. De bodem scheen op

die plaats van eene buitengewoon slappe hoedanigheid te

zijn, en de aangebragte zandstorting kon nog geen genoeg-

zaam vertrouwen verdienen.

Wij meendeu daarom den raad te moeten geven de zand-

raassa aldaar te vermeerderen, alvorens de opwerking van

het aarden profil des dijks te hervatten.

Ter besparing van kosten gaven wij in overweging die

zandstorting niet bermsgewijze of langs de geheeie uitge-

strektheid van het werk te doen, maar in den vorm van

dwarshoofden loodregt op de as van het werk.

Ten einde meer zeker te zijn, dat het zanrl voor deze
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hoofden zich niet mogt verspreiden of eene minder doel-,

treffende plaats innemen, meenden wij te moeten aanraden,

het niet te laten plempen, maar het met den kruiwagen

in het werk te laten rijden, beginnende op den vasten bui-

tenrand van het verzonken hoofd.

Wij stelden veel prijs op de goede hoedanigheid van het

te storten zand, en wanneer daarvoor behoorlijk gezorgd

wordt, dan achten wij het op te werken aarden hoofd vol-

doende tegen verdere zijdelingsche verschuiving verzekerd.

De binnenzijde, ofschoon minder gevaarlijk, omdat de op te

rijzen modder daar geen zoo goede gelegenheid vindt zich

te verplaatsen, vereischte, alvorens met de opwerking van

het hoofd verder aan te vangen, ook nog eenige voorzie-

ning ; te meer, omdat door de buitenwaartsche verschuiving

van het hoofd, de nieuwe teen over het oude op rijzen

stukken rustende werk heenschiet, en daar ongesteund uit

de losse bagger moet worden opgetrokken.

De beste voorzorg, aan de binnenzijde te nemen, is de

onmiddellijke voltooijing van de keerkaden, rustende op eene

zandsleuf van voldoende diepte en zwaarte.

Ook kon in dit bezwaar eenigzins Avorden te gemoet ge-

komen door te bepalen, de voorlijn van het werk in het

midden een paar el vooruit te brengen, en aan die lijn eene

regelmatige uitwendige buiging te geven, hetgeen geschie-

den kan zonder den welstand van het werk te benadeelen.

Ofschoon, zoo als hiervoor is opgemerkt, eene te groote

verligting van het profil des dijks niet mag worden aan-

bevolen, zoo kan toch aan het dijksligchaam, zonder nadeel

voor de sterkte, eenige verligting gegeven worden door het

gebruik van een goed deel, b. v. ^ ligtere of veenspecie,

die in de omstreken van Amsterdam langs de noordzijde

van het IJ gemakkelijk te verkrijgen is.

Wanneer de opwerking geschiedt met lagen veen, afge-

wisseld door lagen zwaardere specie, en de binnen- en bui-
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teiiglüoijiiigen met 40 i\ 50 duiiii dikte vaii laa(slbeiIoel(l(r

specie wordt bekleed, zal de gelicele massa ceii ligter gewigt

hebbeu, en nogtaus oen dijksligchaam vormen, even digt

en geschikt, als een dijk geheel van klei gemaakt.

Tot voorkoming van het wegspoelen van zand en de be-

schadiging van den buitenteen van den aarden dam, die, door

geen voorliggende modderbank beschut, onmiddellijk is bloot-

gesteld aan den slag der golven en de zuigiug der voorbij

varende vaartuigen, hebben wij voorgesteld, om alvorens met

de wederopwerking van het hoofd aan te vangen, de voor-

lijn te bepalen door een rijzen stuk van 5 el breed en 0.50

el rijsvnlliiig tnsschen de roosterwerken. Dit stuk kan 1 el

buiten de voorste rij palen doorsteken en worden ingegra-

ven met den bovenkant 0.30 el boven A.P.

Nadat de keerkade gemaakt en het rijzenstuk langs den

voorkant is geplaatst, kan men, terwijl de dwarshoofden

van zand bij het zwakke gedeelte worden gemaakt, inet

het op\\erken van het aarden profil, beginnende bij de sluis

aaa het Westerdok, en van daar voortgaande, aanvangen.

Is het hoofd eenmaal onder het bepivalde profil opge-

werkt en de zakking overwonnen, dan eerst is het gera-

den, het heiwerk voor het plankier voort te zetten. De aan-

vulling met bagger tusschen het hoofd en de keerkade moet

uitgesteld worden, tot dat er omtrent de stabiliteit van het

hoofd geen twijfel meer over is.

Aan het Oosterhoofd kan men de noodlottige gevolgen

zien van eene ontijdige aanvulling en verhooging met bag-

ger van het terrein tusschen den hoofddam en de keerkade.

Het zoo even bedoelde uitstel is niet bezwarend, omdat

hier geen modder, langs den steiger opgerezen, te bergen

valt, daar deze door de werking van het ingestorte zand

reeds grootendeels verdwenen is, of nader door stroom en

golven wordt weggevoerd, zonder dat vermoedelijk de bag-

uerbeugel zal behoeven mede te werken, om xoor het plan-
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kier de gevorderde diepte van 4 el onder A.P. te ver-

krijgen.

Ik heb hiervoor gezegd, dat wij meermalen het nut der

zandstortingen hebben ondervonden.

De medeleden der Commissie, die met mij deze zaak be-

handelden, de Hoofd-Ingenieurs van gendt en beijeeinck,

hebben daarvan bij verschillende -werken dezelfde ondervin-

ding, als ik. Het zand is in ons oog en volgens onze on-

dervinding een uitnemend materiaal, dat, met oordeel aange-

wend, in vele gevallen de nuttigste uitwerking kan hebben

;

en wij hebben de overtuiging, dat de aanwending er van ook

hier, wanneer men zich door enkele tegenspoeden niet laat

ontmoedigen, met den besten uitslag moet worden bekroond.

Volgens bekomen informatiën omtrent den tegenwoordigen

toestand dezer werken, en de peilingen, die mij tot den

gOsten Januarij j.1. verstrekt zijn (die ik mede hierbij voege),

is er genoegzaam geene verandering gekomen in de zand-

storting. De oorspronkelijk daarin liggende bulten zijn lang-

zamerhand van zelf geslecht, doch overigens lag het zand

in het begin dezer maand nog volkomen evenzoo als drie

maanden geleden. Aan het hoofd zelf is sints dien tijd

geene verandering te ontdekken. De zakking heeft opge-

houden, en van verschuiving naar buiten is niets zigtbaar.

Hoewel de zandstortingen achterwege kunnen blijven,

wanneer het raadzaam wordt geoordeeld de grondophooging

te doen, gesteund en gedragen door rijzen zinkstukken, zoo

zijn wij van gevoelen, dat, wanneer het staal, waarop een

dijksligchaam wordt aangelegd, tusschen doelmatige en so-

liede zandstortingen besloten wordt, men in de meeste ge-

vallen geen rijswerk onder of in dat dijksprofil behoeft te

werken.

Dit gevoelen wordt ook gedeeld door den Eaad van den

Waterstaat, die belast is geweest met het onderzoek van

het Kanaal door Holland op zijn Smalst, waarbij de ka-
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uaaldljken, waar dit iioodig was, buslülcii tusscheii zaml-

kisteu ontworpen zijn.

Het is eene gelukkige omstandigheid voor ons land, dat

de beide soorten van materialen, het rijs en het zand, zoo

uitnemend dienstig om, naarmate van verschillende omstan-

digheden en doeleinden, in slappe gronden te werken, tot

de voortbrengselen behooren, die in ons vaderland in ruime

mate "evonden worden.







O

J31UUVY

{ 339
)

1-1

ö
o

o
w
f-

Pi

U5



P

O
ei

j s



( 340
)

. o

l-H H

te
es



f»
o

o
O

a

P-i

P

P-l

O



GEFEILDE Dl het te maken Westelijk Hoofd.

iTEE ELLEN.

Afstanden 44



I "1

GEPEILDE DIEPTE ia Ned. (luimen onder Amsterd. Peil in het IJ regthoekig nit de voorlijn van het te maken Westelijk Hoofd

Arstaoden.

1859. November 23—
^ Decemlier C

ISfiO. Jaouarij 10

30 .

DE PEILINGEN ZIJN GEDAAN OP AFSTANDEN VAN TWEE ELLEN.

Z cl 4

!

+60+70

60+70

+60+70

+60+70

+60 +60 +40 +40 +-30 +-20

Ihf)!!. November 23

_ December 6

IstiO. Januarij 10

rnfilN'. Unit de Sluis 225 eQ

isiy. November 23

— December G

16li'i. Januarij 10

30

l'roi;iX'.i{ii!lcIc.%ik2rocl]

1 ^M'. November 23

- December G ,

%il. Januarü 10 .

30 .

l'r"l!lN'.i{uildeSims3-2öel)

i^'if. November 23

December C

Januarij 10

l'njU N'.ü [vit deSluis 350 el)

^y\ November 23

— December 6 .

^00. Januarij 10

+65

+60

+55

+60+50

+60

+45

,0

+40

+40

+35+25

+-40+30+25

+40-1-30+10

300 340

290 280

290 270

270 300

190 310 890

130, 310 370

170 270

185, 310 390

130 80

120 100

130 100

160 100

310 860

350

S70

460 370, 360, 390

460

450

440 440 400 410

150, 150 160, 150

390 350 380
'

i

370 350 390

130

140 150; 150 150 140

130 150, 160l 160, 160

130 150 160 165! 136

I I
I

VÜRSL. EN WEDED. AFD, NATUÜEK. DEEL X. — TegeOOVer

+- 5

5

460 640

420 500

460 490

440 490

140 90

140

+10

+10

20

10

620 600

610 600

120

120

130

125

bladz. 342,

130

130 140

130 140

130 145

160 160

150 180

150 160

I

160 160

.1.

380 250

340 200

440 270

415 270

I

170, 170

170' 170

210 190

140

70

150 110

110 110

130 90

150 110

150 110

I

I

'

200 1901 130 110

1301 150

I

270 290

270 320

240 200

266 290

I

130 140

160 100

120 150 270

130 140 240

290

200

250 270

250 290

230 250

250 280

190 260

270 370 410

270

290

800

300 330 340 460

320 360 450

150, 110, 1'20 310, 310

130 130 250 3501 400
I I I I

370 440
I

330 330

410|

340 360

380, 410



T. itT, „ MpÜrr te CS





F.W.(

//Y /// f^4'/- //fj// f/r/://f/f'.j

iTRSL
T„i.^U^:.^£ r'



l'r„/il\"l ,/, /?J f/ ,„1^ /,V/n.„l^ ,„„ ^r y/^^^,/f~/:,/m.,
I'n.lil .r/l' y, fyj f/ ,„/ ^'^/rr»/,/^,- JSCjY,-,/„/!.',/,„„

I'l. II.

I'i„til X° II ,y, //.i .//^„ „,//„//„„/,/,(, './/,„„

Piafii .viu r/, nj .d» //^/ /^/^ /„„/,/„i './L

Y/rriffnrn r^/t /.J ' r/iYr/ /J'.-Sy

,^.^/^„
'U ii).t)Ki] IJ .\\\i x.irri'HK mf.\. \

I
.^



GEWONE VERGADERING

DER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEN 31^'=- MAART 1860.

Tegenwoordig de Heeren -. g. simons, j. p. delprat,

A. H. VAN DER BOON MESCH, F. W. CONRAD, P. ELIAS,

W. VROIJK, H. C. VAN HALL, D. J. STORM BDTSING,

CL. MULDER, C. J. MATTHES, A. W. M. VAN HASSELT,

P. HARTING, J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK,

C. H. D. BUYS BALLOT, J. VAN GEUNS, P. C. DONDERS,

E. H. VON BAUMHAÜER, V. S. M. VAN DER WILLIGEN,

H. J. HALBERTSMA, G. E. VOORHELM SCHNEEVOOGT,

F. j. STAMKART, j. G. s. VAN BREDA. Van dc Letter-

kundige Afdeeliug: de Heer J. bake.

Het Proces-Verbaal der gewone Vergadering van

den 25*'*° Februarij j.1. wordt gelezen, goedgekeurd

en vastgesteld.

Worden gelezen brieven van de Heeren van rees,

F. z. ermerins, van der kun, blume, van oordt,

VAN den BOSCH, strekkende tot mededeeling, dat

het liun onmogelijk is deze vergadering bij te wo-

nen. — Aangenomen voor berigt
23*
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Worden gelezen brieven ten geleide van bockge-

scLenken van de volgende Hecren :
1°. Minister van

Buitenlandsche Zaken ('sGravenhage, 28 Maart 1860);

2". Minister van Binnenlandsehe Zaken ('s Graven-

hage, 29 Febr. 1800, N». 142, 6«Afd.); 3«. ii. w.

WEiJTiNGH, bibliothecaris van het Wiskundig Genoot-

schap Een Onvermoeide Arbeid enz. (AmstercTani, 21

Maart 18G0, N». 2G); 4°. Commissarissen der pro-

vinciale bibliotheek van Zeeland (Middelburg, Maart

1860); 5°. siEBKRT, Corresp. Sekretar der Senckenber-

gische naturforschende Gesellschaft te Frankfort a/M.

(Frankfort a/M., 1 Febr. 1860); 6°. goeppert. Voor-

zitter der Schlesische Gesellschaft für vaterlandische

Kultur (Breslau, 20 Jan. 1860); 7°. g. t. l. iiiRcnE,

Secretaris der Oberlausitzsichen Gesellschaft der Wis-

senschaften (Görlitz, 1 Febr. 1860).

Wordt besloten tot plaatsing der boekgeschenken

in de boekerij en tot schriftelijke dankzegging.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken van de volgende Heeren:

1°. bibliothecaris van Zijne Koninklijke Hoogheid

den Prins van Oranje; 2°. Vermeulen, bibliothekaris

der Hoogesehool te Utrecht (Utrecht, 26 Maart 1860,

N°. 66) ; 3°. w. A. ENSCHEDÉ, bibliothecaris der Hooge-

sehool te Groningen (Groningen, 24 Maart 1860);

4°. J. A. GROTHE, Secretaris van het historisch Ge-

nootschap te Utrecht (Utrecht, 26 Maart 1860);

5°. j. w. GUNNING, Secretaris van het provinciaal

Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschap-

pen (Utrecht, Maart 1860); 6°. J. pijnappel gz..

Secretaris van het Koninklijk Instituut voor de Taal-,
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Land- eu Volkenkunde van Neêrlandsch Indië (Delft,

2 Maart 1860); 7°. joh. enschedé, Secretaris van
het Tweede Genootschap van Teylers stichting (Haar-
lem, 28 Febr. 1860); S°. J. w. van sypestetn, Se-

cretaris van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

('s Gravenhage, 28 Febr. 1860, N". 233); 9». qüe-
TELET, Secrétaire de l'Académie Royale des Sciences

etc. de la Eelgique (Brussel, 26 Januarij 1860); 10.

d'omalixts d'hallot, buitenlandsch lid der Akade-
mie (Halloy, 2 Maart 1860); 11°. c. o. weber,
Secretaris van het natur-historisch Verein der preus-

sischen Rheinlande und Westphalen (Bonn, 1 Febr.

1860); 12. HiRCHE, Secrctaris der Oberlausitzische

Gesellschaft der Wissenschaften (Görlitz, 1 Febr.

1860); 13». j. GARNiER, Secretaris der Société des

antiquaires de Picardie (Aniiens, 28 Maart 1860);
14". c. LASSEN, buitenlandsch lid der Akademie (Bonn,

30 Maart 1860). — Aangenomen voor berigt.

De Secretaris berigt van den Heer p. van der
STERR (Amsterdam, 7 Maart 1860) ontvangen te

hebben Tabellen van waargenomen waterhoogten,

welke hij der Commissie over de daling van den

bodem in Nederland ter hand stelde.

De Secretaris deelt mede, dat de door de Heeren

janssens, staring, conrad, storm buysing voor

de Verslagen en Mededeelingen aangeboden Verhan-

delingen door de Commissie van Redactie zijn aan-

genomen en ter perse gelegd.

Wordt gelezen een brief van den Minister van
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Binnenlandsche Zaken ('s Grfivenhage, 1 ö Maart, 1 860,

N". 146, bo Afd.) luidende als volgt:

Ten vervolge op de missive van mijn ambtsvoorganger

van den 6'i™ Januarij 1859, N". 80, 5» Afd., heb iic de

eer hiernevens aan de Afdeeling to doen toekomen, twee brie-

ven van den Heer snellen van vollenhoven, betreffende

de voortzetting van het werk over de Nederlandsche Insecten.

Het zou mij aangenaam zijn omtrent hetgeen in die stuk-

ken wordt voorgesteld, het gevoelen te vernemen der Af-

deeling, welke ik alzoo verzoek mij dit, onder terugzending

der beide missives, te willen mededeelen.

Daarna worden gelezen de beide volgende brieven

van den Heer snellen van vollenhoven :

I.

Leiden 20 Februarij 1860.

Hoog Edel Gestrenge Heer!

Bij missive van den Spt»" December 1858, N°. 187,

heeft Uwe Excellentie mij gelieven te melden, dat de re-

gering goedgunstig ondersteuning verleende aan het werk

over de Nederlandsche Insecten, uitgegeven wordende door

de boekhandelaren J. c. sepp en zoon te Amsterdam, ge-

titeld : De wonderen Gods in de minst geachte schepselen,

enz., en zulks wel door het aanknopen van twee volledige

exemplaren tot het achtste deel ingesloten en wijders —
dat, wanneer het bedoelde 8s*« deel zou zijn voltooid en een

plan tot de uitgave van een nieuw werk, over de Neder-

landsche Insecten in het algemeen in gereedheid zoii zijn.

Uwe Excellentie in overweging zou willen nemen, welke

ondersteuning van Rijks wege daaraan kan worden verleend.

Dien ten gevolge heb ik de eer ter kennisse Uwer Ex-

cellentie te brengen, dat nog in de volgende maand Maart,
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plaat 47— 50 van genoemd werk met bijbeliooienden tekst

bet licht zullen zien en mede in den loop dier zelfde maand

titel, titelplaat en register, waarmede het achtste deel alsdan

voltooid is, zulleu worden uitgegeven; dat evenwel uit veel

schrijven en ruggespraak, zoo met de uitgevers als met de

inteekenaren mij gebleken is, dat zoowel de laatst- als de

eerstgenoemden ten sterkste verlangen, het werk op den

ouden voet voort te zetten, behoudens eenige veranderingen

in het papier der platen en den druk van den tekst, mits-

gaders eenige vermindering in den te hoog gestelden prijs,

en dat voorstellen omtrent het uitbreiden of vervormen van

het werk tot een algemeen werk over alle orden van Ne-

derlaudsche insecten, door hen geenszins worden gegouteerd.

Ik voor mij erken ten volle dat het zeer te betreuren is,

dat daarmede het plan tot een meer algemeen werk over

onze inlandsche insecten geheel wordt op zijde geschoven.

Immers van verschillende kanten wordt door bevoegde be-

oordeelaars en in de eerste plaats door de Koninklijke Aka-

demie van Wetenschappen, Afdeeling Natuurkunde, erkend,

<lat het zamenstellen en uitgeven van een zoodanig werk

eene zeer gewenschte zaak zoude zijn. Ten anderen wanneer

ik mijne vorige studiën op dit terrein naga en bedenk, dat,

van mijne vroegste jeugd af, de kennis der inlandsche in-

secten in hunne merkwaardige gedaantewisselingen mij voort-

durend aan het hart heeft gelegen, dan meen ik te mogen

aannemen, dat ik in dezen tijd boven anderen geroepen zou

zijn om die taak te volvoeren, ten minste op touw te zet-

ten, te meer wanneer ik overweeg dat ook het naauwkeurig

afbeelden der insecten in al hunne toestanden en verande-

ringen, hetgeen bij dit werk een zeer voornaam vereischte

is, mij geringe moeite kost.

Doch mijne tegenwoordige betrekking aan 's Rijks Mu-
seum voor Natuurlijke Historie te Leiden laat mij weinig

tijd over om mij aan het onderzoek der levenswijze van
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onze inlandsche insecten te wijden, liet meest tijd vorde-

rende werk aan dat Museum is mij opgedragen. Ik behoef

Uwe Excellentie niet te herinneren dat mijne betrekking

medebrengt, dat ik duizenden en nogmaals duizenden, meest

uitlandsche, gelede dieren met beschrijvingen, verstrooid in

een zeer groot aantal werken en tijdschriften moet vergelij-

ken, alzoo determineren en in systematische orde bij elkan-

der schikken. Zoo lang nu niet alle gelede dieren op 's Rijks

Museum zijn gedetermineerd en geschikt, is mijne taak aldaar

niet ten einde gebragt en ook zelfs, wanneer alle gedeter-

mineerd waren, zoude ik mij moeten afvragen of mijn pligt

niet zou medebrengen, dat ik Uwe Excellentie verzocht

mij in staat te stellen, om de beschrijvingen en afbeeldin-

gen der talrijke nieuwe soorten aan het wetenschappelijk pu-

bliek, in een opzettelijk daartoe ondernomen werk mede te

deelen.

In de gegevene omstandigheden en bij de volle waarde-

ring der verpligtingen, mij door mijne aanstelling als con-

servator voor de gelede dieren aan 's Eijks Museum alhier

opgelegd, meen ik niet Ie mogen overgaan tot eenig voor-

stel aan Uwe Excellentie, omtrent het schrijven en uitgeven

van een algemeen werk over Nederlaudsche insecten. Daar-

entegen mij niet willende onttrekken aan de redactie van

het vroeger genoemde w'erk, dat bij de Heeren 3. c. sepp

en ZOON wordt uitgegeven, neem ik de vrijheid Uwe Excel-

lentie eerbiedig te verzoeken om redenen, in mijn vorig adres

nader uiteengezet, aan gemeld werk, dat nu verschijnen zal

onder den titel van Nederlandsche mseden, tweede Serie, en

meer bepaaldelijk de natuurlijke historie der Microlepidop-

tera zal behandelen, eenige jaarlijksche ondersteuning van

rijks wege wel te willen toekennen, zonder welke ondersteu-

ning de uitgevers niet te bewegen zullen zijn om zoovele

nommers jaarlijks het licht te laten zien, als de redactie en

inteekenaars billijkerwijze verlangen.
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II.

Leiden den 9 ''e» ]\faart 1860.

In antwoord op de missive Uwer Excellentie, d. d. 24

Febiuarij 1860, N'. 145, heb ik de eer Uwe Excellen-

tie te berigten, dat de onkosten der uitgave van het werk

Nederlandsche insecten, nieuwe Serie, wanneer niet meer dan

1'Z nommers jaarlijks worden uitgegeven i,hetgeen het minste

getal zal zijn) ten naauwste berekend, jaarlijks zullen be-

dragen / 763.— ; welke som op verre na niet door de 43

inteekenaars wordt vergoed. Vijftig nommers zullen, even als

bij de 1^'^ serie, een deel uitmaken. Ik neem nu de vrij-

heid Uwe Excellentie eerbiedig voor te stellen, gedurende

de uitgave van het eerste deel der nieuwe serie, jaarlijks

aan de Heeren uitgevers van rijks wege te willen toeken-

nen eene gratificatie van ƒ 400.—

.

Wordt besloten deze brieven en de aanschrijving

van den Minister in handen te stellen van de Heeren

j. VAN DER HOEVEN en CL. MULDER, met beleefd ver-

zoek, om daarop, zoo mogelijk, in de volgende vergade-

ring te dienen van ontwerp-antwoord aan den Minister.

De Heer vrolik drukt daarbij den wensch uit,

dat, zoo de Commissie gunstig mogt adviseren, zij

daarbij der Regering aanrade, om, in plaats van

het verkenen eener subsidie in geld, liever eenige

exemplaren van het uit te geven boekwerk voor hare

rekening te nemen, en daarvan enkele ter beschik-

king van de Akademie te stellen, tot bevordering

van haren ruilhandel, even gelijk met de Bryolnc/ia

Javanica geschied is.

Wordt gelezen een brief van den Heer r. mul-

ler (Amsterdam, 13 Maart 1860) ten geleide van
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monsters papier, bestemd voor de uitgave dcrvoorlzct-

ting van van loon's Peiiniugwerk, over de waarde en

duurzaamheid van welk papier de Heer muller gaarne

de voorlichting der Afdeeling wenscht te ontvangen.

Gemeld papier wordt in handen gesteld van de

Heeren van der boon mescii en von baümiiauer,

met beleefd verzoek, om daarop de verlangde voor-

lichting te schenken, zoo mogelijk, in de volgende

vergadering. -

De Heer van der boon wesch leest in eigen

naam en in dien van den Heer staring het vol-

gende verslag voor op den in hunne handen gestel-

den brief van den Minister van Binnenlandsche

Zaken met zijne Bijlagen.

De Natuurkundige Afdeeling van de Koninklijke Aka-

demie van Wetenschappen heeft, in hare vergadering van

den 28^'^" ïebruarij 1.1., in onze handen gesteld een brief

van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsclio

Zaken van den 22sten Pebruarij 1.1., N°. 186, 6'^e Afdee-

ling, ten geleide van een adres van den Heer a. a. van

BRUSSEL, te 's Gravenhage, over kunstmatig bereide hooi uit

veen, en de overige daarbij belioorende bijlagen en een mon-

ster kunstmatig bereide kool, ten einde de Afdeeling te

dienen van berigt, voorlichting en raad.

Uwe Commissie zal in de eerste plaats een kort verslag

geven van de haar toegezonden stukken. Behalve de bege-

leidende missive van den Minister zijn aan de Afdeeling

toegezonden: 1". een brief van den Ingenieur a. meugy,

te Parijs; 2". een advies van den Heer Adviseur oveedüyn;

3°. een renvooi van 's Konings kabinet met een adres vau

p. a. sibekg, te 's Gravenhage, met bijlage; 4'. een advies

van den Ilect Adviseur oveedüyn ;
5'. een afschrift der Mi-
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nisteriële beschikking ; 6'. een adres van den Heer a. a. van

BRUSSEL; 7°. een advies vau den Heer Adviseur oveeduyn;

8". een afschrift der Ministeriële beschikking en 9'. een

adres van den Heer a. a. van brussel.

De Heer a. meügy, ingenieur te Parijs, heeft aan den

Minister van Binnenlandsche Zaken op den 1^'^" September

1859 eene missive gezonden, eenige opgaven bevattende,

om uit veenstof eene verbeterde brandstof te bereiden, zoo

als dit in de omstreken van Parijs plaats heeft, en verge-

zeld van een monster dier brandstof.

Deze missive is door den Minister van Binnenlandsche

Zaken gesteld in handen van den Heer Adviseur Dr. over-

DUTN, die daarop een advies heeft uitgebragt, waaruit blijkt

dat de Heer a. meugy eenige bijzonderheden heeft mede-

gedeeld, betrelTende het procédé van challeton, die op den

•26sten September 1854, bij Koninklijk besluit W. 98, voor

den tijd van 1 5 jaren, een octrooi heeft verkregen op eene

nieuwe wijze om turf of veenstof te behandelen, en dat de

opgegeven bijzonderheden ook te vinden zijn in een werk,

geschreven door f. chali.bton, en getiteld: de la Tourbe,

études sur les Gombustibles employés dans Vlndustrie,

etc, Paris 1858. De Adviseur handelt vervolgens in het

algemeen over deze bewerking van het veen, wijst op de

vele daarover bestaande geschriften en de vrij algemeeue

bekendheid daarvan en de onderscheiden voordeden dezer

brandstof, doch hij acht om die bekendheid eene bekend-

making van regeringswege overbodig, omdat daarin eene

aanbeveling zou gevonden worden, terwijl het buitendien

spoedig zal blijken, of deze brandstof een gezocht handels-

artikel zal worden. In dit advies wordt reeds melding ge-

maakt van den Heer van brtissel, en de meening geuit,

volgens de door hem in een onderhoud gebezigde uitdruk-

kingen, dat zijn zoogenaamd scheikundig procédé niets

anders zal wezen dan het procédé van challeton.
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Nu volgt ecu adres vau deu lieer p. a. altinu sibkuü,

te 's Graveiihage, aan Z. M. den Koning, waarin in warme

bewoordingen het heil van het vaderland, het herscheppen

van duizende en duizende bunders hooge veeugrondcu in

steenkoolmijnen worden besproken en eindelijk ƒ 5000 bij

wijze van voorschot worden gevraagd, om te 's Gravenhage

een model-atelier op te rigten en daarna welligt eoue Maat-

schappij, en waardoor Nederland zou komen in het bezit

van een ander Californië. Bij dit in het Nederduitsch ge-

schreven adres is eene korte bijlage in het Fransch gevoegd

over de turfsteenkool, en gerigt aan den Heer Baron de

KOCK, Directeur van Z. M. kabinet.

Dit adres en de bijlage zijn op nieuw gesteld in handen

van den Heer Adviseur Dr. overdüyn. Uit dit advies

blijkt, dat de zaak van den Heer alting siberg dezelfde

is als die van den Heer van beussel, en dat het niet

duidelijk blijkt, welke bewerking zij willen volgen, daar zij

eerst werd voorgedragen als eene eenvoudige scheikundige

bewerking, later door den Heer vajn' brussel gevraagd is

om vrijen invoer van een werktuig, en in de laatste me-

morie op nieuw gesproken wordt van appareil broyeur, doch

ook van de geheime eau preparée, en dat de zaak, zonder

dat geheime water, dat als overtollig zou kunnen wegblij-

ven, neerkomt op het bekende procédé van challeton.

Eeeds challeton maakt gewag van de pogingen van som-

migen, om bij de turf deze of gecne stof te voegen, ten

einde de aandacht van het publiek tot zich te trekken en

kapitalen te verkrijgen, om die heerlijke geheimen te ex-

ploiteren. Dr. OVERDUYN adviseert tegen het verleenen van

het gevraagde voorschot uit 's lands kas van ƒ 5000, de-

wijl men aan het publiek niet op eene kleine schaal be-

hoeft te laten zieu, waarover in Duitschland, Frankrijk en

Engeland proeven op groote schaal genomen zijn en waar-

van de bijzonderheden bekend zijn; vervolgens omdat de
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requestrant blijkt de zaak niet te verstaan, die aan anderen

beter zou zijn toevertrouwd, en de voorstelling in het adres

niet overeenkomt met de mondelinge verklaring van den

Heer van brüssel. Ten gevolge van dit advies is door den

Minister aan den adressant te kennen gegeven, dat door

Z. M. in zijn verzoek niet kon worden getreden.

De Heer a. a. tan betjssel beeft zich vervolgens op den
jgden Januarij 1.1. in een request tot den Minister van

Binnenlandsche Zaken gewend, met het verzoek, dat het

den Minister mogt behagen de kunststeenkool door de Ko-

ninklijke Akademie van Wetenschappen te doen onderzoe-

ken, ten einde dit onderzoek de voorlooper zou zijn van

het tot stand brengen van het fabriekaat van kunststeen-

kolen uit veenstoffen op eene grooote schaal.

Ook dit adres is in handen gesteld van den Heer Ad-

viseur Dr. oVEKDUYN, en het advies is op nieuw ongunstig.

Hij oordeelt 1°. dat de adressant zeer ligtvaardig schijnt

te denken over den werkkring der Akademie, alsof deze

het onderzoek op zich zou nemen van eene brandstof, waar-

van de herkomst geheel onbekend wordt gehouden; 2°. dat

de uitspraak over de waarde eener brandstof tegenwoordig

kan noch mag worden afgeleid uit een enkel monster, of

uit enkele analjse, en dat door de proeven van beix en

HAE.T1G bewezen is, dat men proeven op groote schaal ne-

men moet om tot zoodanige uitspraak te kunnen geraken,

en dat de Akademie deze belangrijke waarheid wel niet uit

het oog zal verliezen; 3". dat de adressant zijn voordeel

zal trachten te doen met de uitspraak van hoogerhand, zoo

die gunstig mogt zijn, doch dat dan tevens de uiterste om-

zigtigheid noodig zou wezen, daar hier te lande zóó véél

octrooijen zijn verleend op het bewerken van veenstof en

de verschillende octrooihouders dezelfde bescherming zullen

vragen; 4°. dat uit een voorloopig onderzoek gebleken is,

dat de overgezonden brandstof groote gebreken heeft, daar
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zij 10 pCt. ascL bevat, terwijl de Beijerschc slechts 1—

2

pCt. bevat, daar zij in wind en regen in kleine stukken

verbrokkelt, in water zoo sterk zwelt, dat eene scheepsla-

ding bij lekkaadje het schip zou kunnen doen splijten.

Om deze en andere aangevoerde redenen wordt de in-

williging van dit verzoek oniraden.

Naar aanleiding van dit advies, heeft de Minister, bij

missive van den 17''™ Februarij 1.1.,' N". 136, 6<ie Afdee-

ling, aan den adressant te kennen gegeven, dat in zijn ver-

zoek niet kan worden getreden, doch hij wordt verzocht de

herkomst der brandstof, de bereidingswijze daarvan, den

prijs, des noods in eene verzegelde opgaaf, op te geven.

Hierop is, eindelijk, gevolgd een adres van den Heer

A. A. VAN BEUSSEL van den volgenden dag aan den Mi-

nister van Binnenlandsche Zaken, waarin hij zegt, dat er

nu vragen geopperd zijn, die hij niet mag beantwoorden

;

dat het oord, waaruit de veenstof voorkomt, Zuid-Holland

is; dat de bereidingswijze een geheim moet blijven; dat de

prijs der kuuststeenkolen, de accijns daaronder begrepen,

waarvan de wijze van aanslag, nader bepaald en vastgesteld zal

worden, zoodra de werkzaamheden zijn aangevangen, bepaald

is op ƒ 15 de 1000 Ned. ponden (?); en dat hij nogmaals

aandringt op de beslissing van de Koninklijke Akademie

der Wetenschappen, om bij approbatie het nuttige en doel-

matige dezer uitvinding aan te bevelen, // daar deze vertra-

ging nu reeds aan de zaak zeer belangrijk nadeel zoo in

beoordeeling ais materiele schade heeft doen ontstaan."

Op dit adres is ten slotte gevolgd de missive van den

Minister van Binnenlandsche Zaken van den 22^"=» Februarij

1.1., waarin Zijne Excellentie de tot deze zaak betrekking

hebbende stukken aan de Afdeeling toezendt en doet op-

merken, dat de adressant geen gevolg meent te kunnen ge-

ven aan de voorwaarden, die hem waren gesteld, doch dat

hij niettemin op het verlangd onderzoek blijft aandringen,
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en dat de adressant den Minister mondeling heeft medege-

deeldj dat de Voorzitter der Akademie hem bet onderzoek

heeft toegezegd, en dat in dat geval de Minister gemeend

heeft aan het verzoek gevolg te kunnen geven.

Uwe Commissie na naauwkeurige raadpleging van al de

aan de Afdeeling, betreffende deze zaak gezonden stukken,

en overwegende: 1°. dat over de bier bedoelde bewerking

der veenstof in de laatste jaren veel geschreven is en vele

proeven zijn in het werk gesteld, zoodat zij eene bekende

zaak is;

2°. Dat er insgelijks vele proeven genomen eu beschreven

zijn om den aard, de eigenschappen en het gebruik dezer

nieuwe brandstof toe te lichten;

3°. Dat er reeds verscheidene octrooijen zijn verleend op

de bedoelde bewerking van het veen;

4°. Dat de op-elkander-volging der adressen van drie

verschillende personen opmerking verdient en tot één en

hetzelfde doel moeten dienen, en de zaak van den Heer

ALTiNG siBEEG dczelfdc schijnt als die van den Heer van

BE.TJSSEL

;

5°. Dat het onzekere en vreemde in de uitdrukkingen

over de bereiding, het geheimzinnige en elkander tegenspre-

kende, zoodat zij dan eens een scheikundig, dan weder een

werktuigelijk procédé is, geen vertrouwen inboezemen;

6°. Dat het nergens uit blijkt, dat het procédé van van

BEussEL verschilt van dat van challeton, waarop octrooi

genomen is;

7°. Dat gelijk reeds vroeger ten behoeve dezer bewerking

verschillende kunstmiddelen gebruikt zijn, om op het oordeel

van het publiek te werken en van dat publiek geld mag-

tig te worden, het in ^1 de stukken den schijn heeft, dat

het hier te doen is, om, nu de poging om een voorschot

uit 's Rijks kas te verkrijgen mislukt is, zoo mogelijk een

getuigschrift te erlangen, ten einde daardoor anderen op te
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wekken om voor de onzekere onderneming golden te schenken

;

8°. Dat het opmerking verdient, dat voor eene ondenie-

ming, die zoo veel winst kan afwerpen en buitenslands be-

proefd is, geen geld te verkrijgen is, maar een voorschot

uit 's Rijks kas moet gevraagd worden

;

9". Dat de oorsprong en afkomst van de turfsteenkool,

die wij zouden moeten onderzoeken, ons onbekend is, doch

uiterlijk zeer overeenkomt met die van challeton;

10°. Dat het ons onbekend is, wie die turfsteenkool ge-

maakt heeft en door welke bewerking en waar die bereid

is, en de adressant weigert de gevraagde inlichtingen en

zekerheid te geven;

1 1°. Dat de waarde van zulk eene brandstof niet door

enkele analyse te bepalen is, maar daartoe proeven in het

groot, onder stoomketels enz. gevorderd worden, dewijl men

anders gevaar loopt de industrie op het dwaalspoor te bren-

gen, anderen schade te bezorgen en zich zelven de onaan-

gename gevolgen daarvan te berokkenen;

12°. Dat door het voorloopig onderzoek van Dr. oveu-

DUYN reeds veel is afgedongen van de zoo hoog opgegeven

waarde der ingezonden brandstof;

heeft de eer te praeadviseren, dat de Afdeeling om de

aangevoerde feiten zich zal onthouden van een onderzoek

der ingezonden turfsteenkool, en aan den Minister van Biu-

iienlandsche Zaken zal fe kennen geven, dat hoe gaarne do

Afdeeling in het belang des lands en der regering onder-

zoekingen in het werk stelt, en ten nutte der vaderlaudsche

industrie werkzaam is, zij om de aangevoerde overwegingen

dit onderzoek niet kan noch mag op zich nemen.

De Vergadering vereenigt zich yiet de concliisiën van

dit verslag en besluit, dat het in afschrift aan den

Minister van Binnenlandsche Zaken zal worden ge-

zonden, onder begeleidend schrijven, waarin de Af-
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(lecliug zaI bekend maken, dat zij zich uiet de coii-

clusiën vereenigde.

De Heer schroeder van der kolk spreekt over

de allantóis e7i hare vorminy en veranderl»//en bij den

mensch, en licht zijne voordragt toe door afbeeldin-

gen. Zijne daarover gestelde verhandeling wordt voor

de werken in 4°. aangeboden. De Heeren iialbertsjia

en w. VROLiK worden verzocht omtrent hare plaatsing

nader te dienen van voorlichting en raad, zoo moge-

lijk, in de volgende vergadering.

De Heer van hall geeft eenige mededeelingen

omtrent de statistiek van den landbouw in de provin-

cie Groningen, loopende over 36 achtereenvolgende

jaren en wel van 1824 tot en met 1859. Het bleek

daaniit, dat de teelt van nagenoeg alle bonwplanten in

dat tijdsverloop aanmerkelijk was toegenomen en wel

die der tarwe ongeveer van 3000 tot 5000, rogge van

10,000 tot ruim 12,000, gerst van bijna 9000 tot bijna

14,000, boekweit van 2500 tot 5000, koolzaad van

ruim 5000 tot ruim 9000, boonen van rnim 5000 tot

ruim 9000 bunders, terwijl de haver- en aardappelbouw

ongeveer op dezelfde hoogte gebleven en de erwten-

teelt, die hier echter van geen belang is, eenigzins ver-

minderd was; dat de uitgestrektheid lands, die tnsschen

1824 en 1833 met bovengenoemde gewassen beteeld

Avas en toen jaarlijks ruim 61,000 bunders bedroeg,

in het jaar 1859 was 85,894.45 bunders; eene ver-

meerdering alzoo van meer dan 24,000 bunders bouw-

land; welke vermeerdering bleek geregeld toenemende

Ie zijn, als men de gemiddelde jaarlijksche opgaaf

VERSL. EN MF.DED. AFD. NATDUKK. DEEL X. 24
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hieromtrent naging van 1824— 1833, van 1834

—

1843, van 1844—1S53 en eindelijk van 1854—1859.
De Spreker toonde de oorzaken aan, waardoor zulk

eene aanzienlijke vermeerdering van den akkerbouw

in genoemd tijdsverloop had plaats gehad. Deze oor-

zaken waren: 1°. enkele inpolderingen, waarvan de

voornaamste waren de üithuizerpolder van 924 bun-

ders ingedijkt in 1827, en de Oostpolder van 1140

bunders, ingedijkt in 1841 ;
2°. het onder molens

brengen van vele lage landstreken of kleinere me-

ren; 3°. de oirtginning van woeste gronden, die jaar-

lijks tusschen de 200 en 300 bunders bedraagt ;
4°.

de groote vermindering der graslanden en verande-

ring daarvan in bouwlanden, zoodat er b. v. eene

gemeente was van niet meer dan ruim 5600 bun-

ders groot, in welke nu 1000 bunders meer bouw-

en minder grasland was dan vóór 25 jaren; 5''. het

in eenige streken in zwang zijnde kleidelven, waar-

door uitmuntende grond uit de diepten wordt opge-

dolven en tot verbetering van den bovengrond dient;

welke bovengrond daardoor als bouwland hoogere

waarde verkrijgt.

Die aanzienlijke vermeerdering van bouwland is

echter niet verkregen ten koste van den veestapel,

daar ook deze sedert IS24 eer vermeerderd dan ver-

minderd is en in allen gevalle thans van beter hoe-

danigheid is dan vroeger.

Eindelijk werd ook gewezen op de nog steeds voort-

gaande veranderingen en verbeteringen en onder deze

op het draineren ; het groote nut waarvan onder

anderen bleek uit eene proefneming, in het noorden

der provincie genomen, waarbij in het voor- en na-
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jaar van 1859, uit 3.30 bunders gedraineerd land

in de 24 uren, en dat telkens 4 weken achtereen-

volgens, niet minder dan 6000 vaten water worden

uitgeworpen, waaruit het nut dezer kunstbewerking

aan elk deskundige blijkt.

De veranderingen en verbeteringen gaan nog steeds

voort, blijkbaar onder anderen uit eene groote in-

poldering van een deel van den Dollard, die eerst-

daags zal plaats hebben.

De Heer van hasselt deelt de resultaten mede

van een experimentaal onderzoek over de vraag, of

de gahanisclie stroom in het zoogenaamde electroche-

miscJie bad eene nuttige toepassing kan hebben op het

uitdrijven van vergiftige metaalverbindingen uit het

levend dierlijk organisme. ^

Hierover zal later eene mededeeling aangeboden

worden voor de Verslagen en Mededeelingen.

De Heer von baumhauer spreekt over de uitzet-

ting van den alcohol en van de mengsels van alco-

hol en water tusschen O" en 30° C, en licht zijne

proefnemingen daaromtrent en die van den Heer van

MOORSEL toe. door graphische voorstelling.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

vergadering wordt gesloten.



GEWONE VERGADERING

DER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEN 27"™ APRIL 1860.

Tegenwoordig de Heereii; g. simons, c. j. matthes,

J. G. S. VAN BREDA, A. W. M. VAN HASSELT, P. ELIAS,

C. A. J. A. OUDEMANS, J. VAN DER HOEVEN, R. VAN REES,

W. C. H. STARING, H. J. HALBERTSMA, J. W. L. VAN OORDT,

A. H. VAN DER BOON MESCH, D. J. STORM BÜYSING,

V. S. M. VAN DER WILLIGEN, C. H. D. BUYS BALLOT,

W. N. ROSÉ, J. W. ERMERINS, D. BIERENS DE HAAN,

J. BADON GHYBEN, M. C. VERLOREN, P. W. CONRAD,

E. H. VON BAUMHAUER, L. J. A. VAN DER KUN,

J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK, J. VAN GEUNS,

G. E. VOORHELM SCHNEEVOOGT. P. HARTIN G, W. VROLIK,

Van de Letterkundige Afdeeling: de Heeren g. h. m.

DELPRAT en g. mees az.

Het Proces -Verbaal der gewone vergadering van

31 Maart j.1. wordt gelezen, goedgekeurd en vast-

gesteld.

Worden gelezen brieven van de H.H. cl. mul-

dek, VAN DEN BOSCH, BLUME, LOBATTO en DONDERS,

Strekkende tot verontschuldiging over het niet bij-



( 361
)

>vonen dezer vergadering. — Aangenomen voor

berigt.

Worden gelezen brieven ten geleide van boek-
geschenken van de volgende Heeren: 1°. den Se-

cretaris-Generaal bij het Ministerie van Binnen-

landsche Zaken ('s Gravenhage, 25 April 1860); 2°.

G. 1'. WESTERMAN, Directeur van het Koninklii'k

Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra te

Amsterdam (Amsterdam, Maart 1860); 3°. h. w.

DE GRAAF, Sécrétaire de la Société entomologique dés

Pays-Bas (Leiden, 8 April 1860). —
Wordt besloten tot schriftelijke dankzegging en

tot plaatsing der boekgeschenken in de boekerij.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor de

ontvangen boekgeschenken : 1°. van de directie der

Overijselsche Vereeniging (Zwolle, 20 April 1860);
2°. van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

('s Gravenhage, 12 April 1860); 3". van Curatoren

van het Athenaeum Illustre te Amsterdam (Amster-

dam, 3- April 1860); 4°. van het Koninklijk Insti-

tuut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde vanNeêr-
landsch-Indië (Delft, 8 April 1860); 5°. van het

Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taal-

kunde (Leeuwaarden, 31 Maart 1860) ; 6°. van het

lustitut Royal Lombard des Sciences, Lettres et Arts

(Milaan, 18 April 1860); 7°. van het Verein für va-

terlandische Naturkunde in Wurttemberg (Stuttgart,

16 April 1860); 8o. van de Société de Biologie (Pa-

rijs, 14 April 1860); 9°. van de Königliche Stern-

warte in Altona (Altona, 18 April 1860); 10». van
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(Ie Académie tles Sciences, Arts et Belles Lettres de

Dijon (Dijon, 2 April 1860); 11°. van de H.H. klei-

SCHEK, HELMHOLTZ, LEPSIUS, SAVIGNY, BlÜtenland-

sche leden der Akademie {Leipzig, 29 Maart 1860,

Heidelberg, Berlijn, 4 en 13 April 1860); 12°. van

deij Heer j. h. gkünert (Greifswald, 24 April 1860).

Aangenomen voor berigt.

De Secretaris berigt van den Heer p. van der

STERR (Amsterdam, 12 Aprd 1860) ontvangen te heb-

ben Tabellen van waargenomen waterhoogten, welke

hij der Commissie voor de daling van den bodem in

Nederland ter hand heeft gesteld.

Wordt gelezen een brief van den Heer FRAN901S

LiHARZiK (Weenen, 3 April 1860), ten geleide van

een Exposé de la methode dUnvestigation pour con-

stater la loi de la croissance du corps dans les animaux.

Wordt besloten dezen brief en het daarbij gevoegde

exposé in handen te stellen van de H.H. van geüns

en ouDEMANS, met beleefd verzoek om daarop zoo

mogelijk in de volgende vergadering te dienen van

berigt, voorlichting en raad.

Wordt gelezen een brief van den Secretaris-Gene-

raal bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken

('s Gravenhage, 16 April 1860), ten geleide van een

afschrift der volgende resolutie van den Minister van

Binnenlandsche Zaken ('s Gravenhage, 16 April 1860).

Op een adres van den Heer a. a. van brussel te 's Gra-

venhage, houdende verzoek om een daarbij aangeboden mon-
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ster van uit derrie of veenstof vervaardigde kunststeeiikoleu

aan het onderzoek der Koninklijke Akademie van Weten-

schappen te onderwerpen;

Gezien de berigten ter zake ingewonnen;

Geeft aan den adi'essant te kennen, dat de Natuurkun-

dige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschap-

pen omtrent zijn verzoek is geraadpleegd, doch, dat deze

heeft te kennen gegeven dat, hoe gaarne zij in het belang

des Lands en der liegering onderzoekingen in het werk stelt

en len nutte der Vaderlandsche industrie werkzaam is, zij

het verlangd onderzoek niet kan of mag op zich nemen

om de redenen, ontwikkeld in het verslag harer commissie,

hetwelk den adressant hiernevens in afschrift wordt mede-

gedeeld.

^Vol•clt besloten deze kennisgeving in dank aan te

ncuien voor berigt.

^Vordt ingebragt, ten geleide van een in de Duitsclie

taal geschreven Handschrift, de volgende naamlooze

brief:

Steller dezes neemt de vrijheid der Koninklijke Akademie

van ^Vetenschappen alhier, eenige, hier nevensgaande, in

het lloogduitsch gestelde fragmenten, alhoewel van Neder-

landschen oorsprong, als een proeve, ter beoordeeling aan

te bieden, en mogten de daarin aangevoerde, ofschoon slechts

kort aangestipte argumenten, de goedkeuring van de ge-

achte Akademie verwerven, dan is hij bereid, alle de op

o-nwrikbare natuurwetten gegronde resultaten, welke de

vruchten van eene dertigjarige studie zijn, niet alleen meer

breedvoerig, maar ook den sleutel zelveu tot de genoemde

natuurwetten, openbaar te maken, waardoor het den steller

verguntl werd, elke voorwereldlijke scheppings-periode te

i
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ontsluijcren cii eeiie intellectueele ouslerfelijklicid met apo-

diotisclie zekerheid te. bewijzen ; waardoor zoowel aan de

grondstellingen van het Materialismus als van het Pantheïs-

mus, als van zelven, de bodem wordt ingeslagen.

Alhoewel de steller geen geleerde is, koestert hij even-

wel den wensch, (altijd echter onder voorbehoud anonym te

blijven) indien de door hem aangevoerde argumenten ge-

grond bevonden wordeuj dezelve als een Nederlandsch pro-

duct, door de Koninklijke Akademie wereldkundig gemaakt

te zien, alvorens hij van deze wereld gaat scheiden, en

verzoekt de schrijver, door de Akademie met eenig antwoord

vereerd te mogen worden ten einde hij wete of dezelve

regard op deze voorloopige proeve geslagen heeft en al of

niet genegen is meerdere te ontvangen, welk antwoord hij

verzoekt te adresseeren aan

Letter ¥. i\

Leesinrigting voor Armen en Rijken, Koningsplein.

Wordt besloten, dit naamloos geschrift ter zijde

te leggen.

De lieer w. vrolik draagt, in naam der Com-
missie over den Paalworm, liet volgende ontwerp-ant-

woord voor op den brief van den Minister van Bin-

nenlandsche Zaken van 28 Januarij 1860, N". 125,

S'i^ Afd. Waterstaat:

De natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie

van Wetenschappen had de eer, bij missive van 28 Januarij

1.1., N". 125, S""' Afdeeling, van Uwe Excellentie te ontvangen

de hierbij teruggaande stukken, betrekking hebbende tot een

voorstel vau den Heer Kapitein van Rijswijk, Directeur bij

het hospitaal te l^ergen op Zoom, om een door hem vroeger
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te Cura^ao aangewend middel tegen deu Zeeworm, ook te

begrijpen bij de nog door de Akademie te verrigten proef-

nemingen.

De Afdeeling, voorgelicht door het uitvoerig rapport en

het nader advies, omtrent dit voorstel uitgebragt door hare

Commissie tot het onderzoek aangaande den Paalworra,

neemt de vrijheid aan Uwe Excellentie te kennen te geven,

dat de in het werk gestelde proefnemingen op de overtuigendste

wijze hebben geleerd, dat bedekkingsmiddelen, zoo als door

den Heer van eijswijk worden voorgeslagen, onvoldoende

zijn tot wering van den Paalworm, vooreerst, omdat de

minste beschadiging den paal van die bescherming berooft

en prijs geeft aan de vernieling, en ten anderen, omdat de

korstachtige bedekkingen van den Heer claassen en van

den Heer beinkerink, welk laatste middel vooral vele

overeenkomst heeft met dat van den kapitein van eijswijk

alle door den Zeeworm zijn doorgeknaagd.

De Commissie acht het daarom onnoodig met dergelijke

middelen proeven te herhalen en neemt de vrijheid Uwe
Excellentie voor te stellen den Heer Kapitein van kijswijk

daarvan te informeren, onder dankzegging voor de betoonde

belangstelling in deze zoo gewigtige zaak.

De vergadering vereenigt zicli met dit ontwerp en

liet besluit tot de verzending van dezen brief aan

den Minister van Binnenlandsche Zaken.

De Heer J. van der hoeven leest in eigen naam

en in dien van den Heer cl. mulder het volgende

ontwerp-antwoord voor aan den Minister van Bin-

nenlandsche Zaken, op het schrijven Zijner Excel-

lentie van den IS"!^" Maart j.1.

De Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie
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van Weleuschappeu, door Uwe Excellentie (bij missive van

15 Maart 1860, N". 146, b"^" Afdeeling) uitgenoodigd om
haar gevoelen mede te deelen, aangaande een voorstel van

den Heer Mr. s. c. snellen van volleniioven, uitgedrukt

in beide teruggaande brieven, omtrent de voortzetting van

liet werk over de Nederlausche Insecten, uitgegeven door

de Boekhandelaren J. c. sepp & zoon te Amsterdam, heeft

de eer aan dit verlangen te voldoen door te berigten, dat

het haar altijd nog wenschelijk voorkomt, dat een algemeen

werk over alle orden der Insecten van Aederland het licht

mogt zien. Daar evenwel voor als nog, blijkens de brieven

van den Heer snellen van vollenhoven, geen uitzigt

bestaat, om dien wensch spoedig te zien verwezenlijken, en

daar het werk over Nederlandsche Vlinders, dat, onder deu

titel van Nederlandsche Insecten, reeds zoo vele jaren door

de boekhandelaren J. c. sepp & zoon uitgegeven wordt,

althans een gedeelte van de Nederlandsche Insecten doet

kennen, zoo kan de Afdeeling niet anders dan ernstig aan-

raden, om, door de verlangde onderst(^uuing van 's Eijks

wege, de verdere voortzetting daarvan mogelijk te maken.

De zorgvuldige behandeling van de, in de laatste jaren

uitgegeven stukken, met welker redactie de Heer snellen

VAN VOLLENHOVEN belast was, toont genoegzaam aan, hoe-

zeer deze voor de, door hem opgenomen, taak berekend is.

Wanneer Uwe Excellentie mogt besluiten, om voor het

eerste Deel der nieuwe Eeeks, volgens hetgeen door den

Heer snellen van vollenhoven in zijnen brief van 9

Maart wordt voorgesteld, aan de Heeren uitgevers jaarlijks

/ 400 te willeu doen toekomen, op voorwaarde, dat daar-

van minstens twaalf nummers telken jare worden uitgegeven»

dan neemt de Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke

Akademie van Wetenschappen de vrijheid aan Uwe Excellentie

in bedenking te geven, om daarbij tevens te bepalen, dat

de uitgevers verpligt zullen zijn twaalf exemplaren van Int
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werk kosteloos aan het Ministerie vau binnenlandsche zaken

.toe te zenden. Van deze twaalf exemplaren zou het der

Afdeeling niet meer dan billijk voorkomenj dat twee ter

beschikking vau den Heer snellen van vollenhoven ble-

ven, die tijd en moeite voor deze onderneming ten beste

heeft, om door hem of aan buitenlandsche Geleerden toege-

zonden, of op eene andere wijze, ten nutte der Wetenschap

gebruikt te worden. Voor zoo ver de overige niet bestemd

mogten worden voor de bibliotheken van 's Rijks Hooge Scho-

len, acht de Afdeeling het nuttig, die te mogen ontvangen

tot bevordering van haren ruilhandel in boekwerken, even

gelijk zulks met de Bryologia Javanica met gevolg ge-

schiedt.

Wordt besloten dit ontwerp in dank aan te uenien

en den brief aan den Minister van Binnenlandsche

Zaken te zenden.

De Heer van der boon mesch leest in eigen

naam en in dien van den Heer von BAUMHAUEReen

Verslag voor over het papier, door den Heer f. MrLLER

ter beoordeeling ingezonden.

De Conclusie van het Verslag is goedkeuring van

al de ingezonden monsters papier en bovenal van

drie daarvan. — Wordt besloten genoemde monsters

papier den Heer f. muller terug te zenden, ouder

mededeeling van een afschrift van het verslag.

De Heer halbertsma leest in eigen naam en in

dien van den Heer vrolik het volgende verslag voor

over de in hunne handen gestelde verhandeling van

den Heer sch roeder van der kolk.
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In liare Vergadering van den :31stcn Maart j.1. heeft de

Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akadcmie van

Wetenschappen in onze lianden gesteld eene verhandeling

Tan den Heer sciiroeder van der kolk, over de Allantoïs

en hare vorming en veranderinrjen hij den mensch, met be-

leefd verzoek haar omtrent de plaatsing in de Verhandelin-

gen der Akademie te willen dienen van voorlichting en

raad. Het is aan deze vereerende nitnoodiging dat wij bij

deze voldoen.

Uwe rapporteurs vermeenen zich te kunnen onthouden

van eene breedvoerige vermelding van den inhoud der be-

langrijke bijdrage van den Heer schroeder van der kolk,

daar u allen M. H. do voordragt van ons hoog geacht

medelid nog verscli in het geheugen zal liggen. Wij bren-

gen hier slechts in herinnering, dat na eene korte geschied-

kundige inleiding, waarin ons wordt gewezen op den ge-

brekkigen stand onzer kennis met betrekking tot de allantoïs

bij den mensch, de autheur achtereenvolgens 5 menschelijke

eijeren uit zeer vroege perioden beschrijft e7i met keurige

afbeeldingen opheldert, waarbij de allantoïs in hare ver-

schillende phases werd aangelroflen en alzoo alle twijfel

omtrent haar bestaan bij ons geslacht voor goed wordt weg-

genomen. De schrijver voegt hier aan toe eenige belang-

njke opmerkingen van algemeenen aard, waaronder ons stellig

die het meeste trof, welke betrekking had op de scheiding

der allantoïs in twee afdeelingen, waarvan de eene zich

aan het choriou vasthecht, terwijl de andere zich zamentrekt

tot den zich in de vesica urinaria voortzettenden urachus,

eene verhouding waarop, naar ons weten, in zulke vroege

perioden der ontwikkeling nog niemand de aandacht ves-

tigde. Aan het slot eindelijk zijner verhandeling bespreekt

ons geacht medelid de kenmerken vau den relativen ouder-

dom bij menschelijke vruchten en komt tot de slotsom, dat

in de drie eerste weken de leeftijd liet best bepaald wonlt
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iloor den graad van ontwikkeling der vesicula umbilicalis,

der membrana amnios en eindelijk der allantoïs.

Na de naauwkeiirige lezing der verhandeling van den

Heer scheoeder van der kolk, is het ons voorgekomen

dat wij niet mogen aarzelen der Akademie voor te stel-

len, die in haie werken op te nemen, vooral met het oog

op de belangrijke nieuwe feiten, waarmede deze bijdrage de

wetenschap zal verrijken. Wij twijfelen geenszins of de ge-

leerde wereld, zoowel binnen als buiten 's lands, zal met gre-

tigheid dit nieuwe werk van ons hooggeschat medelid ont-

vangen en er op nieuw zijne degelijke wijze van waarnemen

in kunnen bewonderen.

Het zij ons evenwel vergund op eenige onnaauwkeurig-

heden van ondergeschikten aard opmerkzaam te maken,

waarvan de rectificatie het Averk eene nog hoogere waarde

zoude doen erl-angen. Het is ons vooral voorgekomen, dat

het stuk de sporen draagt, van in der haast te zijn opge-

steld, daar de redactie op vele plaatsen minder naauwkeurig

is. Als zoodanig beschouwen wij b. v. het brengen van

de allantoïs tot het mannelijk geslacht, hetgeen ons alreeds

aan het hoofd der verhandeling trof. Het spreken van de

embryo, in plaats van het emhryon enz. Verder dat de S.

bij het vermelden der vlokken op de allantoïs in eene

noot zegt, dat reeds eemak deze gezien heeft, zonder uit-

drukkelijke vermelding evenwel dat de Berlijner Hoog-

leeraar alleen spreekt van het hoender-embryou ;
gelijk de

noot daar ingerigt is, zouden der zake minder kuudigen in

den waan verkeeren, dat scheoeder van dee kolk alleen

eene gedane waarneming bevestigde, terwijl hij inderdaad

met de beschrijving dezer vlokken op de allantoïs van den

mensch eene nieuwe en, zoo het ons voorkomt, zeer belang-

rijke ontdekking gedaan heeft. Het heeft wel eeuigzins

den schijn, alsof nederigheid den schrijver noopte het ge-
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wigt van zijn vond minder goed te doen uitkomen. In de

derde plaats vinden wij op bl. 11, waar de inversie vesicae

beschouwd wordt als gevolg van het open blijven staan

van de allantoïs, dit gebrek vermeld onder den naam van

hypospadie, dat stellig een lapsus calami is. De schrijver

heeft hier epispadie bedoeld, ofschoon deze naam ook niet

geheel ideutisch is met inversio vesicae en, zoo als wij mee-

nen, uitsluitend van toepassing is op de spiijtiug der cor-

pora cavernosa en urethra.

Eindelijk nog eene opmerking, die wij hopen dat de

schrijver ons ten goede zal houden. Op bl. 14 vinden wij

namelijk aan den voet het volgende: ,/Zoo verre ik kan na-

gaan zijn de jongste hier afgebeelde eijeren van 12 tot 14

dagen; althans was dit het geval met het eitje in fig. 2

afgebeeld." Naar aanleiding van deze opgave wenschen wij

den schrijver de vraag te doen, op welke gronden hij hier

den absoluten ouderdom der vruchten bepaald heeft. Zoo

iemand dan is stellig onze geëerde collega in staat te we-

ten, dat eene dusdanige bepaling uiterst moeijelijk gaat en

alleen dan mogelijk wordt, wanneer men met juistheid het

tijdstip der ontmoeting van zaad en ei en van het afster-

ven der vrucht kent; nu is het de vraag, of de S. dit in

zijne gevallen heeft kunnen doen en, zoo neen, of het dan

niet beter ware geweest den absoluten ouderdom stilzwijgend

voorbij te gaan, maar daarvoor zoo mogelijk in de plaats

te stellen een naauwkeurig proces-verbaal van de afmetingen

der vrucht, van den tijd der geslachtsvereeniging, van het

tijdperk der laatste menstruatie, van de omstandigheden

waaronder de dood des embryons veroorzaakt werd, en ten

slotte van het tijdstip van den abortus. De keunis der hoe-

grootheid der menschelijke vrucht, in de eerste tijdperken

althans, is eene science a faire. Onze eerste pligt is dus

nu slechts, de noodige gegevens voor eene dergelijke weten-
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scbap bijeen te zsraelen en mogelijk kunnen schkoedeu van

DER KOLKS Waarnemingen nog aan dit doel dienstbaar ge-

maakt worden.

Wij eindigen ons rapport met den wensch, dat de Aka-

demie besluiten moge, de verhandeling van den Heer scheoe-

DEK VAN DEE KOLK met de daarbij gevoegde afbeeldingen,

zoo deze althans van eene nu nog ontbrekende verklaring

vergezeld gaan, in hare werken op te nemen, met vrijlating

wat den S. betreft, van onze wenken gebruik te maken.

De Heer w. vroijk voegt daaraan de volgende

nota toe -.

Gaarne voeg ik mij bij het rapport van den Heer hal-

BEETSMA en onderschrijf ik het. ïen opzigte der epispadia

en gespleten blaas, op meer dan eene plaats hypospadia

geheeten, zoude ik zelfs iets verder willen gaan, en den

geleerden schrijver durven aanraden, om óf de vermelding

van dit gebrek hier achterwege te laten, of het vraagpunt

van zijnen oorsprong, in al den omvang welke het verdient,

op te vatten en het groot aantal daarvan bekend gemaakte

waarnemingen aan zijne eigene ervaring en aan zijne eigene

denkbeelden te toetsen. Er zijn van gespleten blaas zoo

veel vormen, waarvan de geringste is de ectopie, door mij-

nen vader ia den jare 1822 bekend gemaakt, en de hoog-

ste, het gescheiden blijven der blaas in twee van voren

geheel opene platen, waarvan meckel, voisin, soemering,

SEDILLOT en ook steller dezer nota, in verband met cloak-

vorm, waarnemingen bekend maakten, dat, naar mijne be-

scheiden meening, men niet geregtigd is deze alle uit het

openblijven der allantoïsblaas alleen af te leiden. Vergis ik

mij niet, dan is deze oorsprong alleen blijkbaar in eenen

vorm des gebreks, door e. eroriep afgebeeld, welke den Heer

, SCHEOEDER VAN DER KOLK Onbekend schijnt te zijn gebleven.
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In baar ontbroken epispadia en splijtiiig of openstaan der

scbaambeenstreek, en bepaalt zich het gebrek tot bet open-

blijven van den blaasband, waardoor somtijds de blaas werd

ten binnenste buiten gekeerd. Hieromtrent meen ik te mo-

gen verwijzen tot hetgeen ik daarover in mijn werk over

de menschelijke vrucht bekend maakte, en stel daarbij gaarne

mijne latere onuitgegeven waarnemingen ter beschikking van

mijn' hooggeaohten vriend.

Eene tweede opmerking, welke ik mij veroorloof, geldt

de vezels, ook door den Heer schroedee, van der kolk

tusschen chorion en amnion gevonden. De opgave daarvan

verdiende eenige meerdere uitbreiding. Zij behoort in ver-

band gebragt te worden met de herkenning van de mem-

brana media bij bischoff, van het endochorion bij buudacu.

Deze opmerkingen van ondergeschikt belang ontnemen

niets aan de waarde der uitstekende waarnemingen van on-

zen ambtgenoot. Zij pleiten slechts voor onze zucht, om

deze nog te verhoogen en helderder te doen uitkomen.

De vergadering vereenigt zich met de conclusiën

van het verslag, besluit derhalve tot het opnemen

dezer verhandeling in de werken in 4". der Akade-

mie, en stelt de verslagen van de H. H. halbee,t.siia

en VROLiK in handen van den Heer schroeder

VAN DER KOLK, Opdat van de daarin bevatte aan-

merkingen het gebruik worde gemaakt, dat hem ge-

past zal toeschijnen.

De Heer van der willigen &T^v&eki over de kleu-

ren van (/emengde plaaijes {mixed plates van yoüng)

en licht zijne voordragt toe, door medegebragte voor-

werpen en grn])hische voorstelling.
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De daarover voor de Vcrslcyen en Mededeelwffen
aangeboden verhandeling wordt in handen gesteld

der Commissie van redactie.

De Heer van hasselt spreekt over de verwon-
ding van eenige schepelingen in Oost-Indië door
vergiftige pijlen, naar aanleiding van een rapport aan
den Heer Inspecteur van de geneeskimdige dienst der
Koninklijke Marine door den officier van gezondheid
der tweede klasse vernhodt.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de
vergadering wordt gesloten.

VERST,. KS MEPED. AFD. KATUÜP.K. HEET. X.



OVF.R DE

KLEUREN VAN GEMENGDE PLAATJES

(MIXED PLATES van YOUNG).

POOR

V. S. M. V.tN DKR WILLICiGN.

1. In het jaar 1803 werd door thomas young eene ver-

handeling in de Royal Society voorgedragen, waarin onder

meer andere zaken ook de kleuren der gemengde plaatjes

voor het eerst besproken werden. Deze kleuren ontstaan

altijd wanneer men tusschen twee glasplaten eene dunne

laag van twee ongelijksoortige en zoo innig mogelijk ge-

mengde doorschijnende zelfstandigheden vormt; en zij ge-

ven cén of meer gekleurde ringen, wanneer men het meng-

sel uitbreidt tusschen een paar lenzen, zoo als die gewoon-

lijk tot de vorming der ringen van newton worden gebezigd.

Als paren van ongelijksoortige zelfstandigheden heb ik

zeer geschikt bevonden lucht en vette olie, lucht en water,

water en terpentijn-olie en in het algemeen water met iedere

vlugge olie. Ten einde het historisch overzigt van het on-

derwerp gemakkelijk te maken, zal ik vooreerst de hierop

betrekkelijke plaats van young met zijne eigene woorden

weergeven.

2. Young schrijft aldus *) : „I first noticed the colours

*) A. course of leclures on nalural Plnhsopht/, Lond. 1807. 4'. Vol.

II p. 635 et G3G.
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of mixed plates in looking at a candle through two pieces
of plate-glass, with a little moisture between them. I ob-
served an appearanee of fringes resembling the common
colours of thin plates j and upon looking for the fringes by
reflection, I found that these new fringes were ahvays in the
same direction as the other fringes, but many times larger. By
examining the glasses with a magnifier, I perceived that wher-
ever these fringes were visible, the moisture was iutermixed
with portions 'of air, producing an appearanee similar to

dew. I then supposed that the origin of the colours was
the same as that of the colours of halos ; but, on a more
minute examination, I found that the magnitude of the

portions of air and water was by no means uniform, and
that the explanation was therefore inadmissible. It was,
however, easy to find two portions of light sufficiënt for

the production of these fringes; for, the light transmitted
through the water, moving in it with a velocity different

from that of the light passing through the interstices filled

only with air, the two portions would interfere with each
other, and produce effects of colour according to the gene-
ral law. The ratio of the velocities, in water and in air,

IS that of 3 to 4; the fringes ought therefore to ap-
pear where the thickness is 6 times as great as that which
corresponds to the same colour in the common case of thin

plates; and upon making the experiment with a plain glass

and a lens slightly convex, I found the sixth dark circle

actually of the same diameter as the first in the new frin-

ges. The colours are also very easily produced, when but-
ter or tallow is substituted for water; and the rings then
become smaller, on account of the greater refractive'densify

of the oils
: but, when water is added, so as to fill up the

mterstices of the oil, the rings are very much enlarged ; for
here the difference only of the velocities in- water and in
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oil is to be considered, and this is mucli smaller than the

difference bctwccn air aiid water.

It appears to be necessary for the productiou of thep(^

colours, that the glasses be held nearly in a right line be-

tvveen the eye and the common termination of a dark and

lumineus object ; the portion of the rings, seen on the

dark ground, is then more dislinct than the reiiiaining por-

tion ; and, instead of beiug continuations of the riugs, they

exhibit every where opposite colours, so as to resemble

the colours of coramon thin plates seen by reflection, and

not by transniission.

In order to understand this circumstance, we must oon-

sider, that where a dark object (as A fig. 1) is placed be-

hind the glasses, the whole of the light, which comes to

the eye, is either refracted through the edges of the drops,

(as the rays B,C',) or reflccted from the iuternal surface (as

D,E ;) while the light, which passes through those parts of

the glasses which are on the side opposite to the dark ob-

ject, oonsists of rays refracted as before through the edges,

(as E, G,) or simply passing through the fluid (as H, I.)

ïhe respective combinations of these portions of light exhibit

series of colours in dill'erent orders, since the iutemal re-

flection modifies the interferonce of the rays on the side of

the dark object, in the same manner as in the common

colours of thin plates, seen by reflection. When no dark

object is near, both these series of colours are produced

at-once; and since they are always of an opposite nature

at any given thickness of a plate, they neutralise each

ether, and constitute white light."

&. Na YOUNG heeft de Heer babinet in geschrifte over

dit onderwerp gehandeld in eenen brief aan ar.igo *) ; ook

•) CoMpIcs Rendtis, 1839, Vol. VIII. p. 306 et 307
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zijuc eigene woorden wil ik hier laten volgen: //Un phé-

nomcne beaucoup plus rare et plus curieux que Ie so-

leil rouge, est Ie soleü bleu. Le- disque de eet astre est

alors d'un bleu de bonne teinte, quoique mêlé de blanc.

Les recueils scientiflques en rapportent quelques exemples,.

et j'en ai nioi-même observé deux cas. Il est évident que

la teinte jaune, beaucoup moins remarquable ;\ cause

de sou analogie avec le blanc, doit se présenter aussi fré-

quemment, tandis que le violet, ;'i cause de sa difficulté a

traverser les milieux imparfaitement diaphanes, doit souvent

manquer. J'attribue ces couleurs a l'interféreüce des rayons

qui ont traversés les vésicules d'eau ou de vapeur avec ccux

qui ont passé :i travers l'air seuleraent. Le pliénomène sup-

jjose uuiquement que la partie de chaque vésioule traver-

sée ne soit pas trop épaisse; ce qu'il est facile d'admettre

« priori. 11 est absolunient de la même nature que celui

que vous avez -observé dans les laraes de mica ou de gypse

déchirées par échelons, et oïl les deux rayons voisins qui

traversent des upaissears diverses de mica ou de gypse,

interfèrent et donnent des couleurs. (Expériense qui, par

parenthese, nous a cté réimportée deux fois d'Augleterre

l'année dernière.) Ce sont eucore les phunomènes connus

des mixed plales ou lames mixtes de young.

Pour reproduire donc le soleil bleu, rouge, jaune, violet

même, j'ai pris (Soeiété Philomatique, 1827) deux verres

plans circulaires, séparés pas une couche mixte d'eau et

d'air, d'huile et d'air, enfin, d'huile et d'eau; et en rap-

prochant convenablement les verres, j'ai rendu une bougie

vue au travers, d'une teinte uniforme rouge, bleue, violette,

a voloufé. L'image affaiblie du soleil réfléohi par l'eau preud

les mumes couleurs; mais la lune se voit encore mieux et

avec la vision directe. Il me semble donc qu'il u'y a plus

rien a ajouter a Texplication et ii la reproduction du phéno-

mène météorologique.

I
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Mais, pour iie pas quittcr les couleurs des lames mixles saus

eu indiquer quelques particularités au tres que leurs teintes

tres uniformes, je dirai qu'autour de la bougie ou voit Ie

champ des deux verres teint d'une couleur plus faible et com-

plémentaire de la couleur de la bougie; circonstance dont

YOUNG, que je consultai li-dessus, ne voyait pas bien la cause,

et dont j'ai négligé aussi la recherche. Je dirai encore que

ces couleurs différent des couleurs ordinaires des lames minces,

en ce que celles-ci, dans les incidences obliques, sont polari-

sées suivant Ie plan d'incidence, tant pour les anneaux Irans-

mis que pour les anneaux rdflêchis, comme vous l'avez fait

voir dans les Mf/moirfig d'Arcueil; ce qui u'a pas licu pour

les couleurs des lames mixtes transmises obliquement, lesquel-

les sont polarisées partiellement comme ])ar transmission

c'est-a-dire perpeudiculairement aux plans d'incidencej de ré-

flexion ou de transmission qui coïncident ici. Je finirai en

rcmarquant que les deux plans de verre étant superposés, ou

arrive facilemeut h donner a la lame mixte 1'épaisseur conve-

nable en tournant les deux verres l'un sur Pautre avec l'aide

d'une pression modérée et d'nn peu de chaleur.

P. S. J'ajoute encore que les couleurs des lames mixtes

n'ont pas besoin, comme celles des anneaux ordinaires, d'être

placées h la distance de la vue distincte; que les deux

rayons interférents n'ayant pas en général la même inten-

sité, il ne peut y avoir destruction complete d'aucune cou-

leur, ce qui vent dire que toutes les teintes sont plus ou

moins niêlées de blano ; et qu'enfin, pour les anneaux ré-

iléchis des plaques mixtes, Ie centre est blanc, contrairement

11 ce qu'on observe dans les anneaux ordinaires, h cause de

la perte connue d'un demi-intervalle d'interférence".

4. De Heer john HErvSCiiEi. spreekt in zijn Treatise on

light ook over de kleuren der mixed plates en citeert daarbij,

bijna volkomen gelijkluidend, de boven aangehaalde plaats

van YOiiNG, waarbij evenwel nog eene opmerking omtrcul
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Iict kleiner worden der ringen bij scheven stand van het

glas gevoegd is, die boven niet voorkomt. Heeschel haalt

de Pldlosophical Transactions van 1802 aan, die ik op

het oogenbiik niet ter mijner beschikking heb en waarin

mogelijk eeuig verschil kan bestaan met de Leclures. Bij

HEBSCHEL leest men aldus *) : // Les anneaux deviennent plus

petits en raison de la densité refringente de la substance

grasse; mais, quand on remplit d'eau les interstices de l'huile,

les anneaux s'élargissent considérablement : car alors il faut

avoir égard a la ditt'érence des vitesses dans l'eau et dans

l'huile Ces circonstances sufRsent pour nous rassurer

sur la vérité de l'explication, et l'on peut s'en convaincre

eucore davantage en inclinant les lames par rapport è. la

direction de la lumière : alors, au lieu de se dilater, comme

dans 1'expérience des lames minoes, les anneaux se rétré-

cissetit. Cet efl'et est la conséquence nécessaire de l'allon-

gement des routes de la lumière, qui traverse les deux mi-

lieux obliquement, et il est Ie même que si la larae était

devenue plus épaisse. Il faut observer cependant que les

couleurs ne se manifestent point dans toute l'étendue de

la lumière trausmise. Une petite poition de chaque pin-

ceau traverse les bords de chaque gouttelette, et coin-

cide assez aveo la lumière qui passé par les globules d'air

environnants pour qu'il y ait interférence. D'ailleurs il est

aisé de démontrer qu'uue grande partie de la lumière qui

traverse l'eau, se dissipe latéralement par nïflexion a son

entree dans ce liquide, a. cause de la concavité particuliere

qu'affecte chaque partie d'un fluide adhérent aux surfaces

de deux verres; en outre, une grande partie de la lumière

qui passé par l'air se dissémine par réfraotion ïi, la seconde

surface : voila pourquoi l'on voit les ftanges lorsque les lames

*) Traite de la lumière Iraduit par verhülst et quetelet. Vol. I.

p. 453 et 454, art, 099.
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nc sont pas iuterposées directemeiit uiitie l'ueil ut l'uljjcd

lumiiieux". (Young, Trans. phil. 1802. Sur certains caa de

production de couleurs).

Herschel laat er op volgen : ,/Nous ajouterons que pour

observer ces phénoraèiies avec facilité il suH'it de laisser

sécher presque entièremeiit uue goutte d'eau savonneuse

entre deux verres plan; et de tenir ceux-ci entre l'oeil

et une chandelle ou l'image du soleil réfiéchie par une

surface polie. Si 1'on se sert de deux verres convexes, ou

d'un verre plan et d'un verre convexe, les franges seront

disposées en anneaux."

5. De Heer moigno geeft een overzigt van de aange-

haalde stukken van ïoung en babinet en voegt er nog

bij *j : «Ces phénomènes ont été observés et expliqués par

YODNG, qui les a designés sous Ie nom de couleurs des

plaques mixtes. Cet illustre physicien a eucore observé

de semblables phénomènes dans les milieux indéfinis. Ainsi

quand on mêle avec l'eau de la poussière de lycopode, ce

mélange vu au raoyen de lumière directe ou par transmis-

sion a une teinte verte, tandis que sa teinte devient pour-

pre s'il est vu au moyen de la lumière indirecte ou par

réflexion. Les tons de ces deux couleurs mentent chacun

dans sa série si l'on rend plus petite la difterence entre les

pouvoirs réfringents en ajoutant du sel a l'eau. L'interval-

le d'interférence dépend dans ce cas de la grandeur des

particules trausparentes.

Hiermede eindigt hetgeen ik omtrent den tegenwoordi-

gen stand van het onderwerp wilde doen voorafgaan ; het

bevat al wat ik daarover heb kunnen vinden. Voor het

gemak van mijnen lezer en ter vermijding van verkeerde

voorstelling der gedachten van de natuurkundigen, die zich

vóór mij hiermede hadden bezig gehouden, achtte ik eene

*) lic/eitoi/c fCOjitiquc modtrnc, I. p. 248.
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woordelijke aanhaling verkieselijk boven een min of meer

zakelijk uittreksel, dat, gekleurd door mijne bijzondere ziens-

wijze, altijd van het oorspronkelijke zoude hebben afgewe-

ken. Ik zal nu vermelden hetgeen ik zelf over deze ver-

schijnselen in het midden wensch te brengen; ter bevorde-

ring van den geleidelijken gang zal ik zoo veel mogelijk

de beschrijving mijner proeven doen voorafgaan en de the-

oretische beschouwingen laten volgen, met verwijzing, waar

noodig, naar het bovenstaande.

6. De feiten, wier nader onderzoek ik mij voorstelde, ko-

men alzoo, kort zamengevat, hierop neder: vooreerst, wan-

neer men tusschen twee glazen platen eene dunne gemengde

laag van tweeërlei doorschijnende zelfstandigheden vormt,

of, liever, wanneer men in eene dunne laag van de eene

zelfstandigheid eene menigte kleine deeltjes van de andere

verspreidt, dan zal men, door die laag naar eene of an-

dere lichtbron heenziende, kleuren waarnemen en die kleu-

ren, op of in de lichtbron zelve waargenomen, zullen zij-

delings, dat is rondom die lichtbron, door andere vergezeld

zijn, welke complementair zijn met die eerste en veelal ook

sterker ontwikkeld ; en ten tweede : deze kleuren zullen,

wanneer de dunne laag gevormd werd tusschen een paar

glazen, zoo als die gewoonlijk voor de ringen van newton

worden gebezigd, zich ook in ringen rangschikken, die klei-

ner moeten w-orden wanneer de dunne laag in eene schuine

rigting op de lichtstralen staat.

De vloeistoffen, die ik hierbij onderling of met lucht ge-

mengd heb gebezigd, zijn de volgende, waarbij tevens de

coëfficiënt van refractie wordt opgegeven, dien ik bepaalde

bij eene temperatuur van li° u 13° C, die ook de ge-

middelde temperatuur bij mijne volgende proeven was

:

Gedestilleerd water. — Coëff. van refr. 1.33S

Chinesche Kaneel-Olie 1.580

merkbaar met vette olie verontreinigd.
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Terpentijn 1.47!)

Oude Raap-olie 1.1'72

zoo ver ik kan nagaan meer dan 10 jaren oud *).

De kaneel-olie heb ik bij voorkeur trcbezigd om haar

lioog brekend vermogen, waarin zij niet alleen hooger dan

al de andere gebruikte vloeistoffen stond maar ook dan

het crown- en spiegel-glas waartusschen het gemengde

plaatje gevormd werd ; met sulphuretum carbonii konde ik

geene proeven doen, ten gevolge van de groote vlngtigheid

en de spoedige verandering in aanrakirig met water, die

daaraan eigen is.

7. Met een paar stukjes gewoon spiegelglas gelukte liet

Ulij spoedig om uit vette olie en lucht, naar de wijze van

BABiNEi', een gemengd plaatje te maken, dat het verschijn-

sel volkomen toonde; naar eene kleine kaarsvlam ziende

en het plaatje digt voor het oog houdende, zag ik de vlam

prachtig gekleurd en, met eene kleine donkere tusschen-

ruimte tusschenbeiden, van rondom door eene fraai ontwik-

kelde complementaire kleur omgeven. Wanneer het plaatje

verder van hut oog wordt gehouden, verliest het verschijn-

sel in kracht en scherpte, maar de kleuren blijven steeds

zigtbaar. Daar gewoon spiegelglas alles behalve volkomen

vlak is, vindt men tusschen twee zulke glazen plaatjes eene

groote verscheidenheid van dikte voor het gemengde plaatje

en daardoor eene groote verscheidenheid van kleuren. In

het daglicht, bijv. wanneer men het licht eeuer witte wolk

door eene naauwe sleuf in de donkere kamer laat binnen-

vallen, zal men nog de oorspronkelijke kleuren, hoewel be-

trekkelijk ilaauw, op de sleuf waarnemen, en daarnevens, te-

gen den donkeren achtergrond, de complementaire kleuren

zeer sterk ontwikkeld terug vinden. Ouder alle de kleuren.

•) Deze vette olie kwam mij hierbij voor in liareu coëfficiënt van re-

fractie zeer gevoelig te zijn voor de temperatuur; meer clan eenigc

iuulcre dezer vloeistoffen. Later hoop ik dit nader te onderzoeken.
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waarmede meu de vlam der kaars op deze wijze gekleurd

zal vindeu, valt het blaauw of violet bijzonder ia het oog,

door de sterke tegenstelling waarschijnlijk, die het met de

oorspronkelijk gele tint der vlam vormt. Het verwondert

mij dus niet, dat juist daarop de attentie van babinet ge-

vallen is, ter verklaring van de zoogenaamde blaauwe zon,

en dat hij in het boven aangehaalde juist die kleur zoo-

zeer op den voorgrond plaatst. De omgeving der blaauwe

vlam is dan gekleurd in geel-oranje. Ook hoog-geel en

oranje heb ik de vlam zeer goed gekleurd gezien ; eene

fraaije kleuring in groen en rood laat zich bij de oorspron-

kelijk gele kleur van het licht niet wel verwachten.

8. Wat betreft de gekleurde ringen, die men tusèchen een

paar glazen van newton kan verkrijgen, daarover wenschte

ik juiste metingen te doen en het was vooral met dat doel

dat ik deze onderzoekingen voortzette.

In het kabinet alhier bezit ik eene bi-convexe lens, die

met een dik stuk spiegelglas zeer fraai de ringen van new-

ton toont. De voorname brandpunts-afstand der lens be-

draagt 199.6 centimeters; de beide oppervlakken zijn met

zeer verschillende stralen geslepen en het is de eene opper-

vlakte, die een deel vormt van eene bol-oppervlakte van

zeer grooten straal, die uitnemend geschikt is voor de proe-

ven van NEWTON en ook dus voor de gemengde plaatjes.

Een spherometer bezit ik niet; die zou mij hier, bij zulk

een' grooten straal, ook weinig van dienst zijn geweest; de

methode met een niveau of met een spiegeltje liet zich hier

moeijelijk toepassen om den pijl van het segment te be-

palen ; ik heb daarom een anderen, indireoten weg inge-

slagen. De lengte der undulatie van het gele soda-licht

is ons vrij naauwkeurig bekend en bedraagt 0.000588 mil-

limeter; alle volgende proeven, waarbij het aankwam op de

bepaling van de grootte der ringen en de corresponderende

dikten van het gemengde plaatje, heb ik gecombineerd met
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metiiigeii van de vijf of zes eirslc gureflcetcevde ringen van

NEWTON, om daaruit den afstand tussclien de beide glazen

in het centrum te bepalen (daar zich al zeer moeijelijk eeno

juiste aanraking iu het midden liet verwachten bij zulk

eeno tusschenvoeging van vreemde zelfstandigheden) ; alle

die proeven zijn gedaan met de alkohol-soda-vlam ; en uit

alle die metingen der ringen van newton te zamen geno-

men heb ik, uitgaande van de bekende undulatie-lengte vau

soda-licht, omgekeerd den straal van de bolvormige vlakte

afgeleid. De metingen van de iniddellijnen der ringen heb

ik steeds zoo na doenlijk gedaan in twee loodregte rigtin-

gen, die op de buiten-oppervlakte der lens door inkt-stip-

pen en op den rand door eene potlood-streep werden aan-

gewezen. De metingen hebben plaats gehad eenvoudig op

de wijze van newton met een' passer uit do hand en zijn

daarna overgebragt op een niaatstaafje, waarop iedere cen-

timeter in 25 deelen was verdeeld en verdere onderdeelen

door schatting bepaald werden. Alle metingen zijn behoor-

lijk gereduceerd, zoo als men dat omstandig aangegeven kan

vinden bij bigt *). Uit 22 metingen, ongeveer gelijkelijk

tussohen die beide loodregte rigtingen op de oppervlakte

der lens verdeeld, vond ik voor den straal der gebruikte op-

pervlakte 57.80 ± 1.01 meter. Blijkbaar zal eene gewone

spherometer bij eene opening van de lens, die maar 8 cen-

timeters bedroeg, geene grootere naauwkeurigheid kunnen

geven.

9. Eene kleine alkohol-soda-vlam werd zoo na mogelijk

centraal achter de glazen geplaatst en het oog evenzeer in

de centrale lijn ; de afstanden van de glazen tot de lamp en

van het oog tot do glazen werden steeds behoorlijk geme-

ten, om zooveel noodig eene correctie der waarnemingen

daaruit te berekenen. De naaste omgeving der vlam, dat is

"*) Trtu'lc i-h physiquc cr/iérimculak cl muthimaiiiiue^YiA. IV. ]). 15—27.
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het centrum van liet gemengde plaatje werd altijd door

eeiie donkere vlek ingenomen. Steeds zorgde ik er voor, dat

die vlek meer of minder volkomen donker was waar te ne-

men ; door een weinig drukken en versolmiven en door steeds

zoo weinig mogelijk vloeistof te gebruiken (vooral zeer wei-

nig vette olie, die zicli moeijelijk dun genoeg laat uitdruk-

ken) werd deze voorwaarde behoorlijk vervuld. Daarop ging

ik over tot de meting der donkere ringen van het gemengde

plaatje; ik heb er steeds zoo vele opvolgende gemeten als

ik goed konde waarnemen ; in een enkel geval zal men ver-

der zien heb ik mijne metingen zelfs tot den vierden donkeren

ring kunnen uitstrekken. Alle uitkomsten voor de grootte

der middellijnen, die in het volgende voorkomen, zijn, even

als de uitkomsten voor de ringen van newton, ieder voor

zich het midden uit vier tot zes achtereenvolgende metin-

gen. De donkere ringen, die ik bepaalde, zijn alle gele-

gen buiten de regte lijn, die oog en lichtbron verbindt, en

dus ter zijde van die lichtbron; in haar wezen corresponde-

ren zij dus met de complementaire kleur waardoor de kaars-

vlam zijdelings omgeven was. Zij steramen overeen en

vallen zamen met de maxima van licht, of lichte ringen,

die men, in het daglicht of in de vlam ziende, zeer dui-

delijk waarneemt. De ring, waarvan yodng spreekt, is de

eerste ring voor een mengsel van water en lucht, zijdelings

van de rigting waarin het licht tot het oog kwam, en stemde

overeen met den eersten lichten ring, dien hij direct in het

licht ziende moest waarnemen.

Uit al het bovenstaande en de leer van de interferentie der

lichtgolven is het duidelijk, dat de eerste lichte ring, in het

directe licht gezien, een phase-verschil tusschen de beide

interfererende lichtstralen van eene geheele undulatie en dus

eene overeenstemmende vertraging van een van beide vooron-

derstelt. Hetzelfde geldt dus ook voor den eersten compleraeu-

tairen donkeren ring, die gezien wordt rondom de vlam, wiens
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mitldellijn ik bepaalde; niet andere woorden: het verschil

voor de beide interfererende stralen moet ook hier gelijk

zijn aan eene geheele uudulatie ; en voor alle volgende don-

kere ringen die ik opnam, voor dcu tweedeu, derden enz.

moet dit versehil regelmatig met eene geheele undulatie

opklimmen.

Ik verkreeg de volgende uitkomsten : D stelt voor de

middellijn des gemeten rings ; e den daaruit afgeleiden afstand

der glazen op het punt waar de ring gevormd werd, naar

de formule —— , in de vooronderstelling van eene,volko-
8 R

mene aanraking in het midden; x de correctie, die moet

worden aangebragt, zoo als uit de gelijktijdige waarnemingen

der ringen van newton bleek ; E de som van e en x, dus

den waren afstand der cflazen, alles uitgedrukt in millimeters.

UITKOMSTEN VOOE LUCHT EN IIAAPOLIE.

A
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de kolommen B en C geven de afstanden van het oog tot

het glas en van glas tot lamp, in centimeters; kolom D
en alle volgende zijn uitgedrukt in millimeters en onder-

deelen; hare inhoud is zoo even reeds opgegeven; kolom
F bevat de uitkomsten van kolom E, gedeeld door het orde-

getal van den ring, dat is, door het aantal golflengten dat

daardoor wordt aangeduid. De afstanden in de kolommen
B en C zijn gemeten van het oog tot de voorvlaktc van
het convexe en van de vlam tot de achtervlakte van het

platte glas; de dikte der lens in haar midden is 4.8

millimeters en die van het vlakke glas 9.0 millini. ; de af-

standen B en C zouden dus, indien zij tot aan het dunne
plaatje verlangd werden, allen respectievelijk nog de eerste

met het eerste en de tweede met het tweede getal millim.

moeten worden vermeerderd; maar zulk eene iiaauwkeuri"-

heid werd voor het volgende niet geëischt.

UITKOMSTEN VOOK LUCHT EN GEDESTILLEERD WATEE.

kl. I.! 40.0

KL.
j
46.5

KL. ; 47.0

35.0 30.31|0.002017 —0.0002890.001728
27.9,29.85 0.001953—0.000294 0.001659
21.829.97:0.001969 id. i'O.001675

Midden

0.001728
0.001659
0.001675

0.001687

UITKOMSTEN VOOK GEDESTILLEERD WATEE EN KANEELOLIE.

A B

kL I

KL.
kl.

KL.

61.5

55.8

64.7

59.0

29.430.05;0.001973
34.5 31.59 0.002182
31.0 33.05 0.002393

27.0 32.96 0.002374

0.000051 0.002024 0.002024
0.000014 0.002196:0.003196
0.000078

—0.000072
0.0023150.002315
0.002302|0.0023Ö2

Midden 0.002209
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rrrKOMSTEN met gedestilleerd water en terpentijn.

A
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rust zijn gelaten, zeer klaar en bijzonder om op te merken

hoe de luchtbelletjes van liet middelpunt naar den omtrek

of den land in aantal af en in grootte toenemen, en hoe

zij, om uit het water te ontsnappen, langzamerhand van

het middelpunt voortgaande, zich in stralen rangschikken.

Voor anderen, die na mij zich met deze proeven gaan be-

zig houden, kan het nuttig zijn op te merken, dat men de

glazen, die daartoe gebezigd worden, in den grond bederft;

door het langdurig wrijven en schuiven, dat men de glazen

moet doen, wordt hunne oppervlakte op allerlei wijzen ge-

krast en beschadigd ; vooral om de vloeistofdeeltjes uiterst

fijn te verdeelen en de beide zelfstandigheden innig te men-

gen, kan men eene langdurige wrijving met druk niet ont-

gaan (zonder dat verkrijgt men geene schoone ringen)'; voeg

hier nog bij de adhaesie, welke door de vloeistoffen wordt

bewerkt, bijzonder door water, waardoor de oppervlakten

stevig aan elkander kleven, dan is het ligt in te zien, dat

zelfs bij de meeste zorg de glazen ten slotte gekrast en

geschaafd moeten zijn ; het paar, dat ik voor deze proeven

bezigde, had wel geene bijzondere waarde, maar na het

aanhoudend gebruik, dat ik er nu van gemaakt heb, zijn zij

in den grond bedorven.

10. Ik kom nu tot een ander punt: de verandering in

grootte, die de ringen ondergaan, wanneer de dunne laag

scheef staat op de rigting der lichtstralen ; uit het boven aan-

gehaalde weten wij dat de ringen kleiner moeten worden naar-

mate de hoek tusschen de normaal op de glazen en de

lijn, die het oog met de lichtbron verbindt, grooter wordt.

De glazen stonden bij al mijne metingen verticaal; bij

de zoo even vermelde stond de vlam zoo na mogelijk

centraal achter de glazen, en ik bepaalde daarbij uitslui-

tend de horizontale middellijnen der ringen. Door de gla-

zen in dien verticalen stand, 90" in hun eigen vlak roud

te draaijen, nam ik bij afwisseling de middellijnen ld en

TEnST.. EN ^lEDED. AFD. NATDÜRK. DEEL X. 20
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KL tot horizontale. — Bij de proeven, die ik nu ga bu-

schrijven, heb ik zoo wel horizontaal als verticaal gelegen

middellijnen gemeten. De vlam werd hier zijdelings van

hel middelpunt verschoven cu het oog werd zijdelings naar

den tegenovergestelden kant verplaatst; uit de bekende zij-

delingsohe verplaatsing van het oog en zijnen loodregtcn af-

stand tot do verticale voorvlakte van het convexe glas liet

zich gemakkelijk de hoek tusschen de normaal en de ge-

zigts-lijn berekenen, waarbij steeds waarnemingen bij link-

sche en regtsche verplaatsing van het oog en onveranderde

stelling der glazen verbonden werden, om onafhankelijk te

worden van ecnigerlei fout in deze stelling. Alle volgende

uitkomsten zijn steeds bet midden uit zulk eene waarneming,

naar den eenen kant verbonden met eene naar den ande-

ren kant. De plaats der lamp was van zelf te vinden; zij

werd eenvoudig zoo lang verschoven, tot zij voor den aan-

genomen stand van het oog nagenoeg wéér in of nabij het

midden der ringen gezien werd.

De volgende tafels geven mijne uitkomsten, die even als

de vroegere, betrekking hebben op zijdelingseh licht, en

dus op de complementaire donkere ringen : kolom A geeft

de ligging der middcllijn op hot convexe glas en, des noo-

dig, de rangorde van den ring ; kolom B toont aan of die

middellij 11 bij do meting verticaal of horizontaal, dat is even-

wijdig aan, of loodregt op de vlam was, en geeft in centi-

meters den afstand van het oog tot de verticale voorvlakte

van het convexe glas; kolom C geeft den hoek tusschen

de normaal op de glazen en de gezigtslijn ; de kolommen D,

e, X en E hebben dezelfde betcekcnis als boven. Over de

kolommen F en G zal ik later spreken.
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Men bemerkt duidelijk in deze tabellen, in de kolom-

men D, het kleiner worden der ringen, naarmate de hoek

grooter wordt. Men vindt in de kolommen E belangrijke

verschillen in de overeenstemmende waarden uit de middel-

lijnen afgeleid; bijzonder in de beide laatste tabellen tooueu

de uitkomsten, uit de niiddellijueu KL verkregen, eeuig

doorloopend verschil met die uit ld; maar deze verschillen

zouden gemakkelijk verdwijnen door eeue kleine wijziging

der correctiën x. Deze correctiën x vindt men hier dikwijls

negatief; zij werden even als vroeger bepaald uit toege-

voegde metingen der ringen van newton ; men denke echter

niet, dat de beide glazen in het midden in elkander ge-

drukt moeten zijn, omdat die waarden van x negatief ge-

vonden werden; x stelt louter eene correctie voor, die van

velerlei omstandigheden kan afhangen en die het eenvou-

digst op de voorgestelde wijze uit de ringen van newton

kan worden gevonden.

De eerste waarnemingen, boven opgegeven, hadden mij reeds

geleerd, dat het tot grootere scherpte zeer voordeelig was om
den afstand van de lamp tot het achterste glas zoo lang

niogehjk te nemen en dus het licht zoo weinig divergent

mogelijk te laten invallen; daarom is voor deze vier laatste

tafels die afstand zoo groot doenlijk, zelfs tot twee meters,

gekozen. Bij deze waarnemingen ziet men weder de voor-

treft'elijkheid uitkomen van water met vlugge oliöen boven

lucht met vette-olie en dergelijke; niettegenstaande, bijv.

bij terpentijn en water en kaneel-olie en water, de ringen

cene grootte bereikten van 5 centimeters en meer, is de

verkregen naauwkeurigheid toch nog zeer voldoende.

11. Behalve de verplaatsing van oog en vlam in de zoo even

behandelde proeven, laat zich nog eene andere denken, waar-

bij oog en vlam niet naar tegengestelde kanten, maar naar

dcnzelfden kant verplaatst worden, waarbij dus bijv. oog

en vlam beide naar de linkerhand w-orden verplaatst, of ook,

waarbij de vlam op hare plaals in het midden wordt ge-
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lalfii, iimar het oog, links of regts, naar boven of naar bene-

den, wordt verschoven; eenvoudiger kan men dit omschrijven,

door te zeggen, dat vlam en glazen aan hunne plaats worden

gelaten, maar het oog buiten de as der complementaire riiigen

wordt geplaatst. ]}ij eene betrekkelijk kleine verplaatsing van

het oog worden de ringen nu spoedig al zeer flaauw en nioei-

jelijk te onderscheiden ; in het daglicht echter kan men hen

nog duidelijker volgen, dan in het zwakke lamplicht. Hunne

middellijn neemt echter zeer snel toe; deze vergrooting kan

natuurlijk alleen de ringen van het zijdelingsche licht, dat is

de complementaire ringen, treffen, daar de waarneming alleen

in zijdelingsch licht mogelijk is, en voor de donkere ringen

met het licht eener witte wolk bemerkt men terstond deze

aangroeijing — door, na de ringen goed direct te hebben

beschouwd — de glazen, bij onveranderden stand van het

oog, een weinig zijdelings te verschuiven.

Ook omtrent dit grooter worden heb ik eenige metingen

gedaan; de vlam werd daartoe, zoo noodig, van boven aan

hare punt door een voorgeplaatst scherm ingekort tot zoo

lang ik, regtuit en loodregt op de glazen ziende, het over-

gebleven deel sy metrisch met betrekking tot den ring ge-

plaatst vond. Het oog werd dan beurtelings enkele centi-

meters boven of beneden de horizontale as der glazen ge-

plaatst en het midden uit de beide uitkomsten genomen.

Of wel het oog werd beurtelings eenige centimeters regts

en eenige centimeters links verplaatst. In het eerste geval

mat ik meestal de horizontale, en in het tweede geval de

verticale middellijn van den ring. De ringen werden spoedig

niet alleen zeer Haauw, maar namen behalve in middellijn ook

zeer sterk in breedte toe. Wanneer ik het oog enkele cen-

timeters ophief, zoodat de voet der vlam bijv. op den bo-

venrand des rings viel, bleef natuurlijk de ring op dat punt

zeer scherp en duidelijk, maar liep hij, links en regts al

tlaauwer en breoder wordentie en in middellijn toenemende,

naar beneden uit.
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Ik laat nu de metingen volgen, die alleen de ojjgaaf' van

de middellijnen der ringen bevatten, daar eene verdere be-

rekening voor dit geval doelloos zou zijn, omdat, zoo als

aanstonds blijken zal, deze vergrooting in geenerlei zamen-

hang staat met de oorzaak der ringen.
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directe licht, laten zich zeer gemakkelijk objectief, op ecil

scheriu, waarnetneu. Daarvoor leid ik het zonlicht door

reflexie in de donkere kamer en plaats voor de opening een

lens van korten brandpunls-afstand. Het paar glazen, met

het gevormde gemengde plaatje er tusschen, plaats ik, met het

convexe glas naar het invallende licht gewend, op zooda-

nigen afstand van het venster, dat het voorname brandpunt

van dat convexe glas zaraenvalt met het brandpunt der eer-

ste lens van korten brandpunts-afstand. Op een achterge-

plaatst scherm vindt men dan zeer prachtig en scherp den

eersten ring minstens afgebeeld, waarin men al vrij goed

de kleuren van den eersten teruggekaatsten ring van new-

ton "waarneemt.

A\^anneer men nu met het oog regtstreeks op het ge-

mengde plaatje ziet, neemt men ook zeer schoon de comple-

mentaire ringen waar en bemerkt duidelijk, dat de kleuren als

in het plaatje zelf ontwikkeld zijn. De oorzaak hiervan is,

dat het licht bij zijnen overgang uit het plaatje in het

daartegen gelegen glas vrij wat verstrooid wordt, zoodat

men, dit diffuse licht waarnemende en het oog daarvoor

accommoderende, de ringen goed blijft zien en ze van zelf tot

het punt terug brengt waar die verstrooijing voorvalt.

In deze verstrooijing ligt ook de oorzaak, waardoor de

ringen grooter worden bij de laatst vermelde scheve stelling

van het oog; immers, wanneer men het oog te ver verwijdert

van de rigting, die het oog met de lichtbron verbindt, blijft

men die complementaire ringen alleen nog maar waarnemen

in dit zoogenaamde diffuse licht, dat van de grens van het

gemengde plaatje uitgaat, en door een zeer ligt nader te

bepalen invloed van de breking door het voorgeplaatste vrij

dikke glas nemen de middellijnen der ringen toe. Dit

diffuse licht is, bij eene betrekkelijk geringe afwijking van

het oog, spoedig reeds zoo zwak, dat het verschijnsel niet

meer valt op te merken en er in het geheel geen ringen
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Worden geziciii ; en bij eeiio veel klciiirro afwijkiiig, is Jczu

afiieiiiiug rceils zeer aauiiierkelijk cii hebben Je ringen reeds

een breed en verloopen voorkomen. Duor deze verklaring

verliest dan ook, zoo als ik reeds aanmerkte, die seiiijnbaru

vergrooting bij de minste zijdeliugsche verplaatsing van hot

oog, geheel haar gewigt, als geheel vreemd aan de eigen-

lijke oorzaak der ontwikkelde kleuren. In het voorbijgaan

heb ik ook een enkele maal de middellija van het donker-

ste deel van den eersten compleraeutaireu violetten ring

met zonlicht gemeten ; de meting geschiedde op het gemengde

plaatje van water en kaneel-olie van art. lU en gaf:

A
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te bepalen met welken teruggekaatslen ring van newton de

kleur des eersten complementairen rings vaji het gemengde

plaatje overeenkomt. Ik bevond, dat deze kleur al bijzon-

der goed met die van den eersten teruggekaatsten ring van

NEWTON overeenkwam ; bij uitstek goed voor water gemengd

met lucht en voor raap-olie gemengd met lucht, en iets

minder zuiver voor water en kaneel-olie, mogelijk wel ten

gevolge van de eigenaardige kleur dezer olie. — Deze verge-

lijking liet verder bij raij ook geen den minsten twijfel ach-

ter, of de kleuren van den eersten directen ring waren zui-

ver die van den eersten teruggekaatsten Newtonschen. — Bij

de metingen der Newtonsche ringen met soda-licht onderzocht

ik ook steeds de rangorde van den gemeten ring bij dag-

of kaarslicht, hetgeen in dezen het eenige zekere middel

aan de hand gaf.

De complementaire kleuren kunnen, zoowel bij dag- als

bij kaarslicht, ook zeer gemakkelijk met teruggekaatst licht

worden waargenomen, door het oog even buiten de juiste

rigting der terugk,aatsing te plaatsen, hetgeen in het ver-

strooide daglicht der wolken het eenvoudigst geschiedt door

het plaatje ten halve bijv. in de schaduw van een of an-

der donker voorwerp te houden. Om ook voor soda-licht

hierop nog even terug te komen, zij vermeld, dat men daar-

mede de complementaire ringen van het gemengde plaatje zeer

goed en zelfs vrij scherp in gereflecteerd licht kan waarnemen

en meten ; ik keer daartoe bij voorkeur het platte glas naar

het oog en plaats de vlam digt bij het oog, ook vóór het

glas. Door de afgewende bol- oppervlakte van de lens, die

dan als holle spiegel werkt, wordt een vergroot beeld van

de vlam teruggekaatst; en juist in, of liever digt naast,

die vergroote vlam kan men de ringen bijzonder gemakke-

lijk waarnemen. Tot staving van het gezegde nog een paar

metingen van de beide eerste donkere ringen voor kaneel-

olie en water in gereflecteerd licht (hetzelfde plaatje van boven)

:
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liet midden te zamcn verbonden is door ocne vloeistof-laag

van een brekend vermogen, dat nabij dat van glas komt;

het zijdelings opvallend doorgelaten licht dus, zoowel als het

teruggekaatste, zal bij den overgang van het eene glas tot

het andere al zeer weinig worden verstrooid en teruggekaatst

;

en dus komt van daar zeer weinig verstrooid licht in het

oog. Niet alleen vordert de theorie hij doorvallend licht

een donker midden voor de complementaire ringen der ge-

mengde plaatjes, maar in de tweede plaats leidt eene juiste

beschouwing van hot punt van overgang " tusschen de beide

glazen op die wijze ongezocht tot hetzelfde resultaat. Het

licht, dat op de buitenoppervlakte der glazen valt, wordt

m groote hoeveelheid teruggekaatst en verstrooid; maar,

wanneer het aan de binneuvlakte van het glas is aangeko-

men en aldaar in het vloeistof-laagje van een bijna gelijk

brekend vermogen moet overgaan, is het deel, dat terug-

gekaatst of verstrooid wordt, vrij wat geringer. Bij gere-

tlecteerd licht geldt alzoo hetzelfde. Er komt dus in dit geval

veel licht betrekkelijk van de buitenste oppervlakte en zeer

veel minder van de binnen-oppervlakte.— Bij de waarneming

daarom der complementaire ringen van de gemengde plaatjes

in teruggekaatst licht op de pas omschreven wijze, is hun

midden integendeel werkelijk verlicht juist door die sterke

reflexie aan de buitenzijde van het glas ; bij de metingen der

ringen van kewton, moest ik vaak den eersten donkeren ring

als in een' stroom van door de voorvlakte teruggekaatst

licht opzoeken. Beide verschijnselen worden dus door die

verschillende graden in verstrooijing en terugkaatsing vol-

doende verklaard. Ik zoude dit punt juist zoo omstandig

niet hebben aangeroerd en behandeld, ware het niet, dat ik

er eene eenvoudige verklaring in had gezien, van de op-

merking, waarmede babinet in art. 3 besluit.

De polarisatie-toestand van het licht der ringen neem ik

op het gezag van babinet kortweg aan ; met een prisma van

ïiicoi. en met een paar der gevoeligste polariscopen, die van
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SAVAiiT ni AiiAno, hol) ik evenwel geciio ovcrtuigciide spo-

ren van polaris,ii,ie kunnen vinden.

Nog een enkel feit licb ik aan al het gezegde toe te

voegen, het is dit : Young zal mogelijk wel zijne eerste

])roeven hebben gedaan met verstrooid daglicht naast een

half gesloten venster; de vorm, waaronder hij zijne verkla-

ring geeft, doet zulks wel vermoeden ; op die wijze ziet men

goed de complementaire ringen ; maar wanneer men de gla-

zen voor een latje van het raam houdt, zijn tegen dat latje

de complementaire kleuren zeer sterk en prachtig ontwik-

keld: men kiest hier eene betrekkelijk kleine donkere af-

deeling in een' verlichten grond; met andere woorden: voor

de klaarheid en duidelijkheid der oorspronkelijke kleuren van

het directe licht bleek het reeds verkieslijk, om de grootte

der lichtbron te beperken, bijv. eene kaarsvlam te kiezen enz.

en die op grooten afstand te plaatsen, evenzoo verkieslijk

is het voor de complementaire ringen om den donkeren ach-

tergrond, waartegen zij gezien worden, te beperken en het

daglicht links en regts te laten invallen en dus de ringen

zeer digt bij de rigting van het directe licht waar te nemen.

] 3. De theorie of verklaring van het verschijnsel, die

door youNG, den ontdekker daarvan, werd gegeven, neem ik

maar ten halve aan. Wat betreft de relatieve vertraging

der beide deelen van het doorgaanrle licht, waarvan het eene,

bijv. door water en het andere door lucht gaat, en het daar-

uit voortvloeijende verschil in phase, \\anneer beide weer

uit het gemengde plaatje voor den dag komen, daarmede

stem ik volkomen in, en ik acht dat phase-vcrschil ontwij-

felbaar de eerste oorzaak der ontwikkelde kleuren. Alzoo

heb ik geene de minste zwju-igheid tegen de verklaring der

kleuren in het directe licht, dat is van die kleuren, die

in het witte licht der wolken, in de kaarsvlam, in de soda-

lamp of op bet van achter door de zon verlichte trans[ia-

rente schijfje worden gezien.

Geheel anders is bet evenwel gelogen met de cnmplemcn-
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tairc kleuren, zijdelings van of rondom de lichtbron waarge-

nomen, met het bijgekomen verschil van eeue halve uncUi-

latie, tusschen de interfererende lichtbundels, dat daarvoor

gevorderd wordt, en met de verklaring, die young van dat

verschil geeft. Dat dit verschil bestaat, zoodanig dat reeds

zonder eenig verder onderzoek voor een van de beide licht-

bundels, die het gemengde plaatje doorloopeu, eene halve

undulatie moet worden bijgeteld, daarmede stem ik volko-

men in; en een ieder kan zich daarvan terstond door de

eenvoudigste waarneming overtuigen : door de waarneming van

eiken ring,, welk ook het gemengde plaatje moge zijn, daar

steeds de eene helft, die in het directe licht wordt gezien,

zonder eenige afbreking of sprong overgaat in de andere helft,

die in het zijdelingsche of liever in het indirecte licht, tegen

den donkeren achtergrond, wordt waargenomen; wel springt

plotseling de kleur op het punt van afscheiding in de com-

plementaire over, maar van verschuiving of verwrikking in

het verloop van den ring is geen spoor te vinden.

Dat bijgekomen verschil tusschen de interfererende bundels is

boven allen twijfel. De wijze echter, waarop young die betrekke-

lijke versnelling of vertraging van eene halve undulatie tracht

te verklaren, meen ik met grond op zijde te mogen schuiven.

Ik berust namelijk niet in die reflexie in het gemengde

plaatje, die bij yoüng de eene helft van het interfererende

licht moet geven, terwijl de andere bundel door refractie

tot het oog komt. En met de reflexie verdwijnt dan ook

haar gevolg, dat is de relatieve verschuiving van eene halve

undulatie. En verder, in het difi'use daglicht ja, dat van alle

kanten op het plaatje invalt, kan er van gebroken licht sprake

zijn, op de wijze zoo als young wil, en in zooverre was die

opvatting voldoende bij die eenvoudige soort van verlich-

ting welke, naar ik vermoed, door young werd gebezigd

;

maar voor licht, zoo als dat eener kaarsvlam, dat mijner

soda-lamp of dat van het verkleinde zonnebeeldje, dat van

eene zeer beperkte vlakte uitsaat, kunnen stralen, die op
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zulk eo.ne wijV.e zouden gebroken worden, inocijelijk in vol-

doende lioevecllieid worden voorondersteld. Wat betreft liet

gereflecteerde licht, men kan geenerlci zekerheid geven, dat,

bi] de groote onregelmatigheid en vorm-verscheidenheid der

deeltjes, juist in de vereischte rigting weder licht in vol-

doende hoeveelheid zoude worden teruggekaatst, om met

dat gebroken licht zulke krachtige kleurverschijnselen op

te leveren, \ouno zelf schijnt dit deel zijner verklaring

niet volkomen te hebben doorgrond ; althans zoo verklaar

ik mij de woorden van babinet : // Je dirai qu'autour de

la bougie on voit Ie champ des deux verres teint d'une

couleur plus faible et complémentaire de la couleur de la

bougie; circonstance dont young que je cousultai la-dessus

ne voyait pas bien la cause et dont j'ai négligii aussi la

recherche". Uit het slot bemerkt men, dat ook babinet om-

trent dit punt nog niet in het reine was. Die complemen-

taire kleur rondom de kaars is evenwel letterlijk hetzelfde

als de omzetting der ringen in de complementaire kleur te-

gen den donkeren achtergrond.

Terwijl ik dus den oorsprong van dat zijdelingsche licht,

door ïouNG aan de hand gedaan, als onjuist verwerp, ver-

valt ook de wijze waarop daarbij die verschuiving van eene

halve undulatie werd verklaard.

14. De oorsprong van het licht dier zijdelingsche kleuren,

en ook van de verschuiving van eene halve undulatie, komt

mij voor vrij wat digter bij de hand te liggen. De com-

Ijlementaire kleur wordt gezien buiten de lijn, die het oog

met de lichtbron verbindt, dus in zijdelingsch licht, en wij

weten, dat niet dan in de regte lijn, regtstreeks, licht van

de bron tot het oog kan komen. Young trachtte zich in

die afwijkende rigting het vereischte licht te verschaffen,

wat den eenen bundel betreft door breking en wat den an-

deren bundel aangaat door terugkaatsing. ^\ ij behoeven ech-

ter zoo ver niet eens te gaan, om langs dien gebroken zijde-

linffschen weg licht voor het oog te bekomen. Overwegen
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wij slechts het feit, waardoor, volgens de uiululatie-theorie,

alleen in de regie lijn licht van de bron tot ons oog komt

;

naar die theorie ondersteunen de secundaire golvingcn elk-

ander alleen in die regte lijn, maar werken zij elkander te-

gen en heffen zij elkander op, zoodra men maar even bui-

ten die regte lijn ziet. Wordt echter een zeer klein don-

ker voorwerp even buiten de bedoelde regte lijn geplaatst,

dan keert dit voorwerp de secundaire golving, die van

het punt dat het inneemt zoude uitgaan en geeft daardoor

eene andere, die zoo even nog door de nu tegen gehoudene

werd gestremd, gelegenheid om met volle kracht op ons

oog in te werken, en op die wijze ontwaren wij zijde-

lingsch licht. Babinet trok gelukkig partij van dit be-

ginsel ter verklaring van het krachtige licht, waarin spin-

rag-draadjes en dergelijken schitteren, wanneer zij even bui-

ten de regte lijn geplaatst zijn, die het oog met de zon

verbindt, en zoo ook ter verklaring van het soortgelijke!

somtijds waargenomene, en voor het eerst door kecker van

Grenève vermelde verschijnsel, dat de takjes der alpen- strui-

ken bij het opgaan der zon, wanneer deze nog even ach-

ter den top des bergs verborgen is, als verzilverd op den

donkeren achtergrond tegen de lucht zijn afgeteekend*). Ba-

BINET stelde evenzeer dit beginsel voorop ter verklaring van

de kroonen rondom zon en maan en dergelijken, welke door

kleine ligchaampjes, die als ondoorschijnend kunnen gelden,

worden voortgebragt. Men noemt deze waarheid, dat een

klein donker voorwerp, eoen buiten de directe gezigtslijn ge-

plaatst, zoo veel licht vrijinaakt als het, in die regte lijn

gebragt, moest wegnemen, wel eens het beginsel van babi-

net. Men behoort hier echter nog iets anders bij op te

merken : dat namelijk het aldus gewekte licht, zoo als ge-

makkelijk dnor integratie valt aan te toonen een halve om-

*) Comptes Eendus T. IV. p. (i43.

VKRSL. KN ^lEnEI), AFD- KATIJURK. DEEL X. 27
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trek in phase of crue halve uiiclulatie in wog inoRt ver-

schillen met die secundaire golving, die zoude zijn uitge-

gaan van de plaats waar zich het opake voorwerp bevindt;

ook de eenvoudigste redenering toont reeds, dat van twee

interfererende stralen, die elkander opheffen, de eene altijd

cene halve undulatic in weg op de andere vooruit of ten

achteren moet zijn.

Dit beginsel zal des te strenger doorgaan, naarmate het

voorwerp kleiner en naarmate het digter bij de regte lijn,

die oog en lichtbron verbindt, is gelegen, dat is, naarmate

de wegen van het licht van de bron naar het oog langs den

eenen rand van het -voorwerp en langs den anderen rand nadesr

aan elkander gelijk zijn, dat is, naarmate de phasen der

secundaire golvingen, die van de uiterste randen tot het

oog komen, minder van elkander verschillen; zoodra dit

phase-verschil meer dan een halve omtrek gaat bedragen,

wijkt dit beginsel langzamerliand al meer en meer van de

waarheid af; en zoodra het tot een' geheelen omtrek is ge-

klommen, zal door de aanwezigheid van het opake voor-

werp geenerlei licht meer Morden voortgebragt. Vandaar

dan, dat het beginsel van babinet maar tusschen zeer enge

grenzen geldt, die door de afmetingen van het voorwerp

en zijne plaats buiten de directe gezigtslijn al spoedig be-

reikt worden. Bij cene merkbare grootte en eenen eenigzins

aanmerkelijke!! hoek, tusschen de regte gezigtslijn en de lijn,

die uit de lichtbron tot de plaats van het opake voorwerp

kan gedacht worden, zal de aanwezigheid van dat voorwerp

geen !nerkbaar licht meer wekken.

Dezelfde funetiën, die hier vervuld worden door het opake

voorwerp, zullen in het ge!nengde plaatje worden vervuld

door die !ne!!igte kleine deeltjes eener andere heterogene en

anders brekende zelfstandigheid, die in de homogene grond-

zelfstandigheid verstrooid zijn. Kik deeltje dier vreemde zelf-

standigheid kan geacht worden de secundaire golving, die
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daar ter plaatse ontstaan moet, vrij en ongehinderd en af-

gescheiden van de overige door te laten en zal dan oven

als het opake voorwerpje evenveel licht vrijmaken, dat door

de omgelegen grond-zelfstandigheid wordt voortgeplant. Om
kort te gaan, ten gevolge van het verschil in brekend ver-

mogen grijpt er scheiding plaats van de secundaire golvin-

gen aan de eerste grens van het plaatje. ledere secundaire

golving, die haren weg zoekt door zulk een klein vreemd

deeltje, maakt in hare omgeving evenveel licht vrij, dat zich

door de omgevende grond-zelfstandigheid zal voortplanten

en dat eene halve undulatio in weg met haar zal verschil-

len en overigens geacht kan worden van hetzelfde punt uit

te gaan. Dit beginsel geldt evenwel maar binnen dezelfde

grenzen als dat van babinet ; is het vreemde deeltje te

groot of te ver buiten de regte lijn geplaatst, dan zal het

zelf geen merkbaar licht meer doorlaten en ook geen licht

in zijne omgeving vrij maken. Zonder die kleine vreemde

deeltjes geen zijdelingsch licht, maar met hen terstond het

vereischte licht; vooreerst licht, dat door die deeltjes zelven

passeert, en daarneven licht, dat door de andere grond-zelf-

standigheid doorgaat; en daarbij ongezocht het vereischte

verschil van eene halve undulatie tusschen die beide bundels.

Hiermede hebben wij de eenige ware oorzaak gevonden

van die complementaire kleuren, welke de gemengde plaat-

jes tegen een donkeren achtergrond vertoonen. Alle omstan-

digheden, die wij bij de proeven opmerkten, laten zich

gereedelijk. verklaren : het voordeel, dat door eene beper-

king van de grootte der lichtbron, door eene vermindering

van de divergentie der opvallende stralen en door een' groo-

ten afstand van de lichtbron, werd opgeleverd, de zojider ver-

wrikkiug plaats hebbende overgang van den primitieven ring

in dien der complementaire kleuren, op het punt waar de

donkere achtergrond aanvangt, dat alles laat zich nu gemak-

kelijk verklaren.— Het verschijnsel staat veel nader bij de

27»
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eigenlijke diirractio-vorscliijuselcn tlan bij de gewone ringeii

van NEW'ro:^f. — Het is ook klaar, waarom de primitieve

kleuren zoo flaauw zijn in het directe licht eener witte wolk,

en eerst duidelijker zigtbaar worden, wamienr men digt bij

de donkere afscheiding komt; want die kleuren in liet directe

licht ontstaan slechts door de interferentie van digt nevens

elkander gelegen bundels, die nog geen oorspronkelijk ver-

schil in M'eg mogen hebben en dus niet alleen digt bij el-

kander gelegen maar ook betrekkelijk dun zuUen zijn; en

hare oorspronkelijke kleur verbleekt weldra in de couipleraen-

tairo kleur, die door het van alle kanten, links en regis, in-

vallende licht geboren wordt, wiei invloed echter nu als oj)

de helft gereduceerd wordt, door digt langs de donkere af-

scheiding te zien. Voor de complementaire kleuren evenwel,

werken een goed deel en betrekkelijk vele zijdelingsche stralen

zaracn, die geene tegenwerking ondervinden, omdat het directe

iieht door den donkeren achtergrond geheel is weggenomen;

in die complementaire kleur merkt men nog duidelijk inten-

siteits-vetmeerdering op, door tegen het donkere latje van een

raam te zien, waardoor het directe licht zoo goed mogelijk

wordt afgewend en nn bijv. niet alleen van de regterhand,

maar ook van de linkerhand zijdelingsch licht kan invallen.

Men zal nu ook inzien waarom vooral de grootere rin-

s;en zoo spoedig onduidelijk worden in het complementaire

licht, wanneer men het oog te digt bij het gemengde plaatje

brengt; immers, daarbij wordt het phase-versehil der secundaire

undulatiën, die "van de beide zijden van de in de grond-

niassa verstrooide deeltjes uitgaan, spoedig te groot, zoodat

het beginsel, waarop wij de verklaring dier complementaire

kleuren hebben gevestigd, niet meer kan gelden.

"De kleur, zoowel dezer primitieve als der complemen-

taire ringen, zal men ook volkomen in overeenstemming vin-

den met de ontwikkelde theorie; in beide reeksin stemt de

kleur van den eersten ring zoo fjoed .als valkniiieii uvpreeu
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met ilio van deu eersten teruggekaalsten van newton; en de

theorie gaf regt om deze overeenstemming te verwachten, voor

wellce der beide bundels ook van het zijdelingsche licht —
voor die door de sterker of voor die door de zwakker bre-

kende zelfstandigheid passeert — men een verlies van eene

halve undulatie in rekening verkiest gebragt te zien,

Eene kaarsvlam, een van achteren door de zon verlicht

doorschijnend schermpje, beiden op groote afstanden geplaatst,

vormen de beste lichtbron voor de eenvoudige ontwikkeling

van kleur; en groote verwijdering van het oog achter het

gemengde plaatje, dat door een klein zounebeoldje wordt

verlicht, draagt op eene uitstekende wijze bij, om de ringen

scherper en duidelijker te doen voor den dag komen en kan

het aantal, dat waargenomen wordt, tot twee, drie en vier

zelfs doen klimmen ; beide voorwaarden, die aantoonen dat

het phase-verschil der raud-stralen, die langs de vreerade

ingemengde deeltjes voorbijgaan, liefst zoo klein mogelijk

moet worden genomen. De projectie op een scherm met

zonlicht geeft slechts de primitieve ringen; een bewijs, dat

de complementaire ringen alleen door zijdelingsch licht kun-

nen worden voortgebragt.

15. Er blijft mij nog slechts overig om de uitkomsten

mijner waarnemingen met de theorie te vergelijken. Voor

het geval dat het licht zoo goed als loodregt door het plaatje

gaat, wordt de vertraging van den straal, die door de sterkst

bekende zelfstandigheid passeert, op den anderen, die door de

minder brekende stof gaat, eenvoudig aangewezen door het

verschil in den tijd, dien het licht behoeft om een laagje

van de dikte van het plaatje, van de eerste en van de

tweede middenstcrf te doorloopen; en deze vertraging laat

zich terstond in lengte-éénheden, als verschil in weg, uit-

drukken door de dikte van het plaatje te vermenigvuldi-

gen met het verschil der beide coëfBciënteu van refractie.

Voor het geval, dat het plaatje scheef staat op de lijn.
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flie liet oog met de liclitljroii verbindt, of in het algemeen

op de rigting der lichtstralen, laat zich gemakkelijk do

overeenstemmende gelijksoortige uitdrukking voor de vertra-

ging vinden. Laat A.B. fig. 2 een invallende lichtstraal

zijn, die bijv. in de lucht den hoek i vormt met de nor-

maal op het dunne plaatje, dat door HIKL wordt voorge-

steld; die straal kan gedacht worden, zich bij B in twee

helften te splitsen, waarvan de eene helft langs BC door

de minder brekende stof gaat, terwijl de andere helft in de

sterker brekende stof langs BE haren weg vindt, makende

deze beide rigtingen met de normaal BF de hoekeu i' en

i". Wanneer de dikte van het plaatje wordt voorgesteld

E E
door E, dan is BC = ^^^^ en BE = q^{'- Bij de

tweede grensvlakte aangekomen moet het licht, dat in het

punt E uitkomt, nog het lijntje E G afleggen om het licht,

dat uit C uitgaat, in te halen; of, de golveuvlakte van C

heeft bij haar te voorschijn komen den stand C G, waar-

door zij reeds den afstand E G op het licht, dat uit

E uitgaat, vooruit heeft. Eenvoudighpidshalve wordt hierbij

het dunne plaatje als van beide kanten tusscheu lucht be-

sloten gedacht.

C E is gelijk E X ^anff i'

en EFis gelijk E. Tang i", dus CE—EP=E (Tangi'—Tang i")

= C E, de wegen BC, B E en E G worden respectieve-

lijk afgelegd met snelheden, die omgekeerd evenredig zijn

aan de coëfficiënten van breking; de brekings-coëfficiênt

voor lucht wordt als eenheid aangenomen, en die voor

B C, B E en EG worden dus n', n" en 1 genoemd; de tijden,

voor het afleggen van die wegen gebezigd, zijn in dezelfde

rangorde genomen evenredig aan de wegen, vermenigvuldigd
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met (tie coëfficiënten van refractie; de komende producten

zijn daarbij terstond van zelf tot eene zelfde eenheid gere-

duceerd en in lengte uitgedrukt.

E G is = C E X Sin. i = E. (Tanff. i' — Tang. i") Sin. i

en dus de vertraging in ^'eg van den straal, die door de

sterkst brekende middenstof passeert, op den anderen, die

door de mindei brekende middenstof gaat

:

E ïi" E n'

maar Sin. i' = n' Sin. i' = n" Sin i"

en dus

E 7i" E.n' YiSiu.iSin.i' ^Sin.i Sin.i"

Cos. i" Cos. i' ' Cos. i Cos. i'

E n'' E n" Sin. i''. Sin. i" E n' E n Sin. i' Sin. i'

Cos.i'' Cos. i" Cos.i''^ Cos. i'

waarbij dit wegverschil, even als het voorgaande, als in

de lucht beschreven moet worden aangemerkt.

16. Voor het eerste geval is de waarde van dit weg-

verschil in formule uitgedrukt door E (re" — n') ; voor het

tweede vonden wij E («" Cos. i" — n' Cos. i') ; beide uitdruk-

kingen zullen nu, volgens de theorie, voor den eersten ver-

lichten ring, in het directe licht, gelijk moeten zijn aan de

lengte van undulatie in de lucht, die aan het gebezigde

homogene licht toekomt.

De eerste tafel van art 9 geeft voor raapolie en lucht,

voor den eersten donkerea ring in het zijdelingsche licht,

in raiUim. E = 0.001194,

u" — n' is gelijk O.'iJi volgens art 8.
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dit geeft E {n" — n') = 0.000564, terwijl l voor soda-

licht in lucht = 0.000588 is.

0.000588
h moest dus zijn = nAjo "^ 0.001234.

De tweede tafel geeft voor water en lucht: als gemid-

delde 0.001687, terwijl n" — n' = 0.333 is; dit geeft

E (re" — Ji')= 0.00056Ü iu plaats van 0.O005S8 en E
moest zijn = 0.001771.

De derde tafel eindelijk geeft voor kaneel-olie en water

:

als gemiddelde E = 0.002209 en heeft n" — n = 0.248;

dit geeft E (n" — n') = 0.000548 in plaats 0.000588 en

E moest zijn = 0.002371.

De vierde tafel eindelijk geeft voor terpentijn en water

E = 0.003725 en heeft n" — re' ^ 0.147

dit geeft E (re" —re') = ü. 000548 in plaats van 0.00058S ;

en E moest zijn .= 0.0040ÜO.

Voor de uitkomsten van art. 10, die ik verzamelde, is

telkens de waarde van den coëfficiënt P=w" Cos. i''— re' Cos. i'

in de kolom F opgegeven, waarin i" en i' uit i in kolom H
zijn berekend; en in de kolom G daarneveu zijn steeds de

waarden aangegeven der producten E (re" Cos. i" — re' Cos. i').

De gemiddelden aan den voet der tafels zijn

0.000592

O.00059O

0.000579

0.000599

gemiddeld 0.000590.

De uitkomsten van art. 9 zijn allen iets te klein, van

j'j tot y'y der geheele waarde; al die waarnemingen moe-

ten wel aangedaan zijn met eene fout, die uit hel langza-

merhand uitvloeijen en het naar buiten slecht begrensde

voorkomen der ringen ontstaat, dat een gevolg is van het
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gaande weg ounaauwkeuriger worden van ons grondbegin-
sel, naarmate liet licht al verder en verder zijdelings afwj'kt;
die verschiUen in de uitkomst nemen toe naarmate de ria-
geu grooter worden, hetgeen zich ook zeer goed, met die
steeds slechter wordende begrenzing, laat begrijpen. Het
donkerste punt in zulk eenen ring kan onder deze om-
standigheden niet meer het eigenlijke punt aanwijzen, welks
afstand tot het midden moet worden gemeten om eene
juiste waarde voor de verlangde dikte van het gemengde
plaatje te verkrijgen. Ik aarzel daarom geen oogenblikom
die afwijkingen in de uitkomsten als onvermijdelijke fou-
ten der waarnemingen aan te merken.

Bij de waarnemingen van art. 10. heb ik, tot vermin-
dering dezer fout, de lamp zoo veel mogelijk op veel grooter
afstand achter het plaatje gesteld en het oog zoo ver van
het glas gebragt, dat ik dit voor de meting nog even met
den arm kojide bereiken. De scheve stelling van het plaatje
maakte verder deze fout veel geringer, en gaf veel scherper
nngen. Om beide redenen is voor deze waarnemingen de
oorzaak eener constante fout in denzelfden zin voor he't groo-
ts deel verdwenen, en geven alle uitkomsten te zamen,\oe-
wel elk voor zich somtijds vrij wat van de ware waarde
afwijkende, gemiddelden als 0.000593 enz., die zeer nabij
de theoretische uitkomst 0.000588 komen; ja zelfs geven
zij allen te zamen 0.000590, een getal, dat mijne beste ver-
wachtingen overtrof en welks overgroote juistheid ik niet aan
de naauwkeurigheid mijner metingen maar veeleer aan het
toeval wU hebben toegeschreven. De inzage immers der
onderscheidene tafels van art. 10, die vaak groote afwijkin-
gen toouen, geeft geen regt om die groote juistheid van
het resultaat aan de volkomenheid der waarnemingen dank
te wijten.

17. Het onderwerp is hiermede afgehandeld; de uitkom-
sten der waarnemingen zouden stellig grooter naauwkeurig-
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lieitl hebben bereikt, imlicii zij waren gedaan mol /onliclit

en een gekleurd glas (bijv. rood) van bekende golllcngte,

en indien ik daarbij eone of andere wijze van meten ware

gevolgd, waarbij ik mij op grooter afstand van het plaatje

konde verwijderen ; maar met soda-licht konde ik ten allen

tijde proeven doen, terwijl ik met zonlicht van te velerlei

omstandigheden afhankelijk zoude zijn geweest. Daarenboven

moesten die uitkomsten slechts dienen ter toelichting van het

verschijnsel en ter verificatie eener formule, en daarvoor acht

ik hare naauwkeurigheid toereikend. Ik geloofde het daar-

om hierbij gerust te kunnen kten ; ware het te doen geweest

on de vaststelling van een coëfficiënt bijv., die ten grond-

slag vau andere ouderzoekingen of berekeningen moest dienen,

dan zoude ik mij daarmede niet hebben vergenoegd ; maar

nu het louter een toets gold, die door ieder en ten allen

tijde kon worden herhaald, zal mij zulks wel niet als een

verzuim worden toegerekend.

In het aangehaalde uit moigno's Repertoire is nog een ander

punt aangeroerd, namelijk de kleoren eener vloeistof waar-

in vreemde deeltjes zweven, bij doorgelaten en teruggekaatst,

licht, waaromtrent ik echter voor het tegenwoordige in

geene nadere beschouwingen kom, evenmin als omtrent de

toepassing, die babinet van deze verschijnselen in de meteo-

rologie maakte, die ik evenzeer laat rusten, om mogelijk

later op beiden terug te komen.
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Molenkamp (D. C), VIII. 217, 2S0.
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Mulder (Cl.), VIII. lOx'.

MüLDEK (G. J.), VI. 47. 227. VII. 248. IX. 280.

Mdller (D. G.), VI. 07.

MuLLEE (Fr.), X. 34'J, 367.

OOKDT (J. W. L. VAN), VI. 302.

Oddbmans (C. A. J. A). IX. 320.

OüDEMANS (J. A. C), VI. 2.5, 92, 114. X. 1.

Rees (E. van), VI. 92, .302, 303. VII 242. VIII. 4. IX. 10, 112, 12G, 131.

RosE (W. N.), VI. 235.

Rijice, VI. 297.

Rijswijk (van), X. 301, 364.

Sasse (A.), IX. 102, 219.

ScHLEGEL (U.), VI. 330, 334. VII. 37, 69, 116.

SCHNEEVOOGT (G. E. VooitnEL.M), VIII. 80, 213. IX. 222.

SciiNEiDER (Tr.), VII. "370. VIII. 7. 2C7. -331.
''

SCODTETTEN, VI. 229, 304.

Sloet (L. A. J. W.), VI. 234, 298.

Stamkakt (E. J.), VI. 52, 92, 215. VII. 32, 78. VIII. 65, 78, 398.

IX. 270. X. 188.

Staking (W. C. H.), VI. 230, 299. X. 101, 137, 285.

Stieft (C. B. R.), X. 191, 307.

SwAViNG (C), IX. 439.

Tama (A.), VI. 4, 43. VIII. 128.

Tetsmann (J. e.), VI. 52, 5S.

Ukicoechoea (E.), X. 48.

Ven (V. S. M.), IX. 451.

Verdam (J.), VU. 74. IX. 217, 44C.

Ver-hoell, VII. 148, 295, 377.

Verloren (M. C), VII. 295. IX. 90. X. 58.

Vollenhoven (S. C. Snellen van), VIII. 348, 374, IX. 9. X. 346, 365.

Veiese (W. H. de), VI. 1, 53, 129.

Vrolik (G.), VI. 104. VII. 42. VUL 285, 355.

Vkolik (W.), VI. 92. VU, 77, 381. VIII. 139, 385. IX. 157, 277, 440.

X. 60, 96, 161, 184, 316, 364.

Willigen (V. S. M. van der), VII. 209, 200, 274, 302. VIII. 32,

189, 308. IX. 237, 300, 451. X. 374.

Wttewaal (J.), VI. 198.
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KONINKLIJKE AKADEMIE VAN AVETENSCHAPPEN,

NATUURKUNDIGE AFDEELING,

Deel VI tot X. 1S37 tot 18C0.

ACCIJNSEN (Over bezwaren tegen de herleiding van het ruw nat),

VII. 13, 241. VIII. 34.

ALLANTOÏS (Verslag op de Vcvh. over de), X. 367.

b'ALLEMBERT (Toepassing van het beginsel van), IX. 217, 440.

ALUMINIUM (Reductie van het), VI. 7.

APOCYNEARUM INDICARUM (Nova geuera), VI. 191.

BAROMETERAFWIJKINGEN (Over den zamenliang van de gelijk-

tijdige) op verschillende plaatsen, VII. 73.

BEENVORMING enz. (Over), X. 101, 246.

BERI-BERI (Over de), IX. 439.

BETON (Metaaldraden gevonden in), VI. 110, 195, 235, 29G.

BLIKSEM-AFLEIDERS (Over het stellen van) op gebouwen, VIII.

369, IX. 10, 72, 75, 107, 112, 136, 131, 307.

BLOEM (Morphologischc opmerkingen omtrent de), VIII. 20.

BOVEN-RHIJN MET DE BOVEN-MAAS (Voormalige vereeniging

van de), X. 104.

BOOGPIJLEN (Over vergiftigde). VIII. 316. X. 68.



( 419
)

BOOMEN (Over het vermenigvuldigen van naalddragonile), VIII.

285, 355.

BOÜMSCHOKS (Over). VII. 38.

BKIEF VAN De. SASSE, IX. 162, 219. (Zie verder de Verli. achter

dat Dl.)

BRYOLOGIA JAVANICA (Over voortzetting der), VI. 44, 111, 198.

CEPHALOPODE (Over een' reusachtigen), VIII. 223. X. 54

CILINDERS (Over den wederstand van holle), X. 70.

CEETINISMUS u. BLODSINS etc. (Die Erforschung des), VIII. 268.

CRYPTOBRANCHUS JAPONICUS (Sur les corpnsculos sanguins

du) VII. 368.

CLTRAC^-AO (Geologische gesteldheid van het eiland), VIII. 287.

„ , ARUBA en BONAIRE, X. 307.

DIAMANT EEMARQUABLE (Description dun), VII. 151, 253.

DIONAEA MUSCIPULA (Over de priklcelbaarheid der bladen van),

IX. 320.

DOODE ZEE (Onderzoek van water uit de), VII. 281.

ELECTRICITEIT (Over de werking der datopkrings-) en beveili-

ging van gebouwen, VI. 67.

„ (Over de eijdelingsehe ontlading der), IX. 126.

„ Ontlading in het luchtledige, X. 291.

EPIZOA, VII. 39.

FAÜNE ERPÉTOLOGIQE de l'Archipel Indien, VII. 69.

FRAGMENTEN, X. 363.

EUNCTIEN (Eigenschappen eener bijzondere klasse van afgeleide),

X. 255.

'GENEESKUNDIGE STAATSREGELING (Over de zorg voor de),

VIII. 56, 80, 213.

„ (Leemte in Art. 2 Wetsontw. der), IX. 163, 2.22.

GEOGRAPHISpHE LENGTE (Over de bepaling der) door waarne-

ming van gelijke hoogte der maan en eener ster, VII. 25.

GEOLOGISCHE COMMISSIE. Brief van den Minister van Binnen-

landsche Zaken, VI. 230, 299. VÏI. 10.

GRIND (Over de herkomst van het) onzer Rivieren, X. 285.
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IIAREN (Ontwikkeling en wissclin<; der), VI. 47.

UOUWÜ N". 15 (Over dcu gang van het Slingeniunverk van), X. iUl.

HOLLAND (De kust van Noord- en Zuid-), X. 277.

HOUTSOORTEN (Over O. I.) in verband met de verwoestingen

door den Paahvorm enz., IX. 25.

HYMENOPHYLLACEAE (Inleiding tot de kennis der), VIII. -I-DI.

„ .lavanicae, X. 180, 240, 30-1.

HYPERPUESBYOI'IE ET HEBETUDO, VIII. 62.

INSECTEN (Voortzetting van liet Werk van Sepp, Ncderlj, VIII.

318, 374. IX. 9. X. S4G, 3G5.

„ (Over het doorboren van lood door), IX. 1. X. -57.

INTÉGRALES DÉFINIES (Exposé do la theorie des) etc., VIII.

379, IX. 21.

JOURNAL DE L'INSTITUT, VI. 59.

KALBER (Ueber zwei am Beckcn venvachsene mannlichen), VII. 135.

„ mit einem Nebeukopfe, VII. 1C3.

KANON (Onderzoek van het ijzer van een gesprongen), X. 1C7.

KIEFER's (UnvoUstindige Entwickelung eines zweiten), IX. 107.

KINA-KULTUUR in Nederlandseh Indie, VI. 129.

KLEUR eencr blaauw aangeloopen stalen veer in gepolariseerd lielil,

IX. 257.

„ (Over de) van gemengde plaatjes, X. 374.

KOMEET VAN TUTTLE (Elementen der), VUL 353.

KOMPAS OF KOERSWIJZER (Beschrijving van een), VI. 215.

„ (Over de theorie van het Intensiteits-), VIII. 270, 398.

„ (Magnetische kraclitcn der naalden van een Intensiteits-),

X. 188.

KUNSTKOOL UIT VEEN, X. 302, 350, 362.

LEPRA EN EPILEPSIE (Middelen ter genezing v.an), VL 4, 43.

VII. 69. VIII. 79, 12S, 212 (vervolg )

LICHENES (Nieuwste onderzoekingen van de) van Nederl, üost-

Indië, VI. 53.

LICHT EN STRALENDE WARMTE (Over de identiteit van,

VJL 81.
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LINZEN (Bepaling der kromtestralen van spherische), VI. 114.

„ (Bepaling van de spherische aberratie der), VI. 271.

LONICEEA PERICLYMENUM L. (Merkwaardige verschijnselen bij

den groei eener), VI. 104.

MAAN (Vergelijking der waarde, in de Tab. de la Lnne van Han-

SEN, aan den straal der) toegekend, X. 1,

MEERENBERG, Z. Bliksemafleiders.

MEEEWONINGEN (Plantenzadcn gevonden in oude overblijfsels

van), X. 53 96..

MELK (Over de keuring der Koe-), VIII. 145.

,. (Methoden tot onderzoek van de), VIII. 218.

,. (Mikroskopisehe waarnemingen over de Koe-), VIII. 219.

MERGEL IN NEDERLAND, X. 137.

METER EN KILOGRAMME (Werkzaamheden der Commissie tot

vervaardiging der kopijen van), VI. 92. VII. 32, 78, 147, 234.

METEOROLOGISCHE EN MAGNETISCHE WAARNEMINGEN
(De belangrijke ligging Tan Nederl. O.-Indië

voor stations voor), VII. 379. VIII. 4, 350.

X. 52.

1, ^Vaarnemingen op Sumatra, VIIIi 331.

MIKROMETER VAN AERY (Onderzoekingen met den), VI. 308.

MIKROSKOPEN (Over binoeulairc), VI. 113.

„ VOORWERPEN (Verlichting vau) met opvallend

licht, VI. 6.

MISGEBOORTE (Over eene hoofdelooze), X. 60, 164.

MISVORjnNG, Z. Sleutelbeen.

MUSCDLÜS ORBICULARIS (Over den) en de beweging der oog-

leden, VL 50.

NAJA (Groote Giftslang uit het geslacht der), VII. 200,

NEWTON (Aanmerkingen op den regel van) enz., IX. 92, 254.

NOVARA (Reis van de), VI. 44.

GOGEN (Over de energie van hetaecomodatie-vermogen der), VII. 381.

„ Bepaling der veranderingen in don stand van den vertikale n

meridiaan, X, 192. •

VERSL. ES MEDED. AFD. NATCUKK. DEEL X. 23
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OOG (Bepaling van het kruispunt der rigtingslijnen in het), X. IBj.

„ (Over de grenzen des accomodatie-verniogens van bet), IX. iJSO.

ONTSTEKING, als alleen uit slagaderlijk bloed ontspruitende,

VIII. 86.

ORCHIDEËN (Oost-Indisehe) en hare bevruebtings- werktuigen,

VII. 100.

OZONE (Werk over de), VI. 229, 301.

PAALWORM (Over don), VIII. 383. IX 7, 71, ilO. X. .51, 9fi, Kil,

184, 238, 300, 316, 364.

PALEMBANG (Topografie van), VII. 370. VIII. 7, 267, 331.

„ (Klimatologie van), VIII. 331.

PAPIER (Onderzoek van materialen, uit de üverzeesche bezittingen,

ter vervaardiging van), VI. 230. VII. 19, 66, 119. IX. 1.53.

„ (Kapok tot bereiding van), IX. 268, 447. X. 51.

PHOLAS EN TEREDO, IX. 90.

PITECHEIR MELANURE Cor. (Over den), IX. 50.

PLANTEN (Naamlijst van) op de eilanden Texel en Wieringcn,

VTI. 237.

„ (Aanteekeningen omtrent eenige NederlandscheJ, VIU. 12.

POMPEJI (Voorwerpen te) opgedolven, VIII. 84.

„ (Schedel „) „ VIII. 139, 213.

POTTO VAN BOSMAN (Waarneming bij het onderzoek van een),

VII. 155.

, IX. 123, 157, 277.

POTASCH EN SODA (Over), IX. 280.

RAFFLESIA ARNOLDI (Kuituur van), VI. 38.

REDDINGSBOOT (Nieuw uitgevondene), VI. 201, -302.

REEKS VAN TAYLOS (Over do) enz, VIII. 65.

REGENBOOG (Waargenomen drievoudige), VII. 131.

REGTEN (Voorstel bij de herziening der) van in- en uitvoer, VI.

234, 298.

RHODOLEIAE (Champ.), VI. 122.

RORQUAL (Over een jongen), VII. 77.

RIKJGEMERG (Over het verlengde), VI. 314. Vn. 2ü.
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SATURNüS (Stelling van Seccui te Eomc omtrent den ving van),VI. 383.

SCHEDELS (Merkwaardige menschelijke), IX. 290.

SLEUTELBEEN (Gemis vau regter), VIL 381.

SODA EN POTASSA (Verhouding van de bases) tot zout- en sal-

peterzuur, X. 26.

SPECTRUM (Over het olcctrisch), VIL 209, 267, 274, 362. VIII. 32,

189, 308. IX. 300.

SPRAAK (Nasporingen omtrent de), VI. 115, 201.

SPIER (Anat.-Phys. beschouwing der Voorhoofds-), VIL 1.

„ WERKING (Over), IX. 113.

SPOORWEG-WATERTELEGRAAF, VUL 217, 280.

STATISTIEK van den landbouw in de provincie Groningen, X. 357-

STEENKOLEN (Maatregelen tegen zelfontbranding van), VI. 226.

STERREN (Over de jaarlijksche aberratie van het licht der vaste),

IX. 280, 451.

WACHT (Breedtebepaling der Utrechtsche), IX. 183.

STORMEN nabij de Kaap de Goede Hoop in verband met de tem-

peratuur der Zee. VIU. 223.

STROOMEN (Over) bezuiden de Kaap, VL 206.

1, (Algemeene eigenschap der lineaire verdeeling vau gal-

• vanische), IX. 33.

STRYCHNINE (Herkenning van vergiftiging door), VI. 203, 249.

„ (Over afscheiding van) uit contenta enz. X. 273.

SUEZ (Over de doorgraving der landengte vau), VII. 169.

SÜTURA INFRAORBITALIS (Over de), IX. 177.

TARIEF, Z. Regten.

TEMPERATUREN (Proeven om zeer hooge) voort te brengen, VL 9.

VAPORIMETER, LX. 87.

VEENMOLLEN (Uitwendig sexueel verschil der), VIL 42.

1,
(Bijdrage tot de kennis van de), VIH. 102.

VERZAKKING te Nijmegen, VU. 239, 291, 301. VIH. 85.

„ van het Westerhoofd der nieuwe LJdijkon te Amster-

dam, X. 324.

VISCH (Over de voeding van Rundvee met), IX. 120.
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VLINDERS (Bcscliiijving van eenige), VII. 119, 295, 37".

VOCHTWEGER, Z. Accijnsen.

,,
VAN POUILLET, X. 251.

^, Verschil in de algcmccnc l)0paling der deuslteit

van de mengsels van alcohol en water, X. 317.

VOGELS (Invloed van het water op de kleuren vnn sommige), VI.

330. VIL 37.

„ (Plaatsing der Muis-') in het natuurlijk .stelsel, VI. 331.

,, (Over uitgestorvene reusachtige), VII. IIG.

„ (Structuur der longen bij de), VIII. OS.

WARMTE (Over de) der Maan aan de aarde medegedeeld, IX. 283,

„ (Bepaling van het Mechanisch acquivalent der), IX. ö9.

WORTELS (Het onderkennen van imaginaire) in eene hoogere magts-

vcrgelijking, VII. 31C.

„ (Over de zoogenaamde onbestaanbare), VIII. 248.

ZON (Over een ring om de), X. 110.

„ (Verband tusschen) -vlekken en magnet. variatiën, X. 237-
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Tii. THEOLL. Duae de irideremia tolali cougenita observatio-

nes. Dorpat. 1858. 8'.

D. A STEDf. Nonnulla de pigmento in parietibus cerebri v^-

sorum obvio. Dorpat. 1858. 8°.

AEM. MEïKOw. Compaiatae de radice Ehei aliisque quibus-

dam substautiis iuvestigationes. Dorpat. 1858. S".

G. A ERACKEL. De cutis OTgano quorundam animalium or-

dinis Plagiostomorum disquisitiones micioscopicae. Dor-

pat. 1858. 8'.

AEM. KNAUT. De vitali, quae dicitur, pulmoiiura contracti-

litate, nervis irritatis. Dorpat. 1859. 8'.

E. STüEEZWAGE. Quaedam de acidi arsenicosi ad corpus vi-

vum effectu experimenta. Dorpat. 1859. 8"".

E. LANTZKY. Eiicboudromatis cruris descriptio. Dorpat.

1859. 8^

E. DB wAHL. De retinae textura in monstro aneucephalico

disquisitiones microscopicae. Dorpat. 1859. 8°.

H. DE scHMiD. Do vesicae urinariae collo non exstaute at-

que de organi illius tunica musculari, disquisitioiiibus iu

viro institutis. Dorpat. 1859. 8°.

D. WITTE. De fili metallici in chirurgia usu, respeotu iinpri-

mis vulnerura suturae habito. Dorpat. 1859.

o. niRGENSOHN. De retinitide traumatica respeotu patbolo-

gico-anatomico nee non ophtalmoscopico dijudicata. Dor-

pat. 1859. 8'.

G. IGNATITJS. Conspectus oculi morborum inde ab anno 1850

ad ann. 1859 in Nosoeomio chirurgico Dorpatensi ob-

servatorum operationumque in oculis ibi institutarum.

Dorpat. 1859. S'.

c. j. ZEPERNICK. Meletemata de cataracta. Dorpat. 1859. S".

BOEKGESCH. DEK KON. .VliAD. V. WETEKSCH. *'
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E. HAKEN. De corporibus alicnis oesopliaüD illalis, üorpat.

1859. 8°.

V. AB AUEB. De radice Rhei. Dorpat. 1859. 8'.

G. WEIDENBAUM. De leucaemia. Dorpat. 18.51). 8'.

c. H. EOSsE. De gangliorum spinaliiim vi in nutriendas ra-

dices posteriores nervoruni spinaliiim. Dorpat. 1859. 8°.

j. NIESZKOWSKY. De euryptero remipede. Dorpat. 1858. 8°.

N. TSCHEENOW. De üquorum embryonalium in animalibui--

enrnivoris ccnstitutione cbemica. Dorpat. 1858. 8°.

p. TH. KOPPEN. Beitrage zur Kenntniss der schüdliclien In-

secten Kusslands. Dorpat. 1858. 8".

A. STEAUCH. De loco Monotrcmatibus in sjstemate zoologico

assignando et de Ornithorhynchi anatini shaw. calcare.

Dorpat. 1859. 8°.

a. keltekboen. Meletemata nonuuUa de herba Cannabis In-

dicae et de Lactucario. Dorpat. 1859. 8'.

c. soKOLOwsKi. Disquisitiones comparatae de aloë et colo-

cyntliidum fructu. Dorpat. 1859. 8°.

N. HESS. De cerebelli gyrorum textura disquisitiones micros-

copicae. Dorpat. 1859. 8°.

c. A. BASTGEN. De büis ad Jalapae et Scammonii resinas vi

et effectu. Dorpat. 1859. S".

0. CHOMSE. De rationa, qua se habeant oxydum atque aci-

dum kakodylicum in organismo animalium disquisitiones.

Dorpat. 1859. 8'..

1. jABLONOWSKi. De Santonini, Bebeerini, Narcotini, Arbu-

tini, Citralis ferrici intra orgarnismum liunianum ratio-

nibus. Dorijat. 1858. 8\

AEM. BEETSCHNEIBER. Quaedam de arscnici eificacia disqui-

.sitiones. Dovpat. 1858. S''.



c. A. BiENEMANN. Die Eidesdelatioii als Beweismittef im Ci-

vilprocess nach Eigaschem Stadtreclit. Dorpat. 1S59, 8'.

F. SERAPHiM. Das Kurlandische Notherbenrecht. Dorpat.

1859. 8'.

.1. H. MAEDLER. Beobaclitungen der kaiserlichen Universitiits-

Sternwarte. Dorpat. 1859. Bd. XV. 1. 4°.

AANGEKOCHT.

H. j. scHniMEL. BiLDERDiJKs eere. (Amst. 1856.) 8'.

I. DA COSTA. BiLDERDiJK herdacht. Haarl. 1856. 8''.

Armales de Chimie et de Physique. 3°"' Série. Paris 1860.

T. LVIII. 1. 8".

j. c. POGGENDORF. Annalen der Physik und Chemie. Leipz.

1859. Bd. CVn. 3. 4; CVHI. 8'.

FROBiEp's Notizen aus dem Geblete der Natur- und Heil-

kunde. Jena 1859—1860. Jahrg. 1859. Bd. II—IV,
Jabrg. 1860. Bd. I. 1—5. 4°.

E. M. DiisGLER. Poljtechnisches Journal. Stuftg. u. Augsb.

1859. Bd. CLU, 3—6, CLIII u. CLIV. H\

F. H. TROSCHEL. Archlv für Naturgeschichte. Berliu 1858

—

1859. Jahrg. XXIV. 5 u. 6 ; XXV. 1—4. 8'.

D. F. L. voN scHLECHTENDAL. Linnaea. Eiii Journal für die

Botanik in ihrem ganzen Umfange. Halle 1857—1859.

Bd. XXIX. 6; XXX. 1—3. 8'.

Göttingisohe gelehrte Anzeigen. Gött. 1859. Jahrg. 1859.8°.

Flora oder allgem. Botanische Zeitung. Neue Eeihe. Re-

gensb. 1859. Jahrg. XVII, 8\

F. J. VON BiANCO. Die alte Universitat Kóln und die spii-

tern Gelehrte-Schulen dieser Stadt. Köln 1855. Th. I. S".

G. w. PANZER. Annales typograpbici ab artis inventae ori-

gine adann. 1536. Norimberg. 1793— 1803. 11 vol. 4°.

41*
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J. BAETOLocci. Bibliothccii iiiagmi rabbiiiica. lloiiiae 1675

—

1693. 4. vol. fol.

c. j. iMBONATi. Bibliotheca Latino-Hebraea. Romae 1694. fol.

Catalogus Bibliothecae Acad. abolitae Gelrio-Zutphanicae,

quatenus in usum Athenaei Daventriensis tradita est.

Daventr. 1821. 8'.

Catalogus Bibliothecae Trajectino-Batavae. Traj. ad Rli.

1718. fol.

Catalogus Bibliothecae Rheno-Trajeotiiiae. Traj. ad Rheii.

1833— 1834'. 2 pp. 1 vol. Cuiii Supplcmento. Traj. ad

Rh. 1845.— 2 vol. fol.
V

Catalogus Bibliothecae Bruhlianae. Dresdac 1750— 175C.

4 vol. fol.

j. c. ASSEMANUS. Bibliotlieca orieutalis Clemeiitino-Vatic:nia.

Roniae 1719— 1728. 3tom. 4 vol. fol.

TEN GESCHENKE OF IN RUIL ONTVANGEN IN

DE MAAND FEBRUARIJ 1860.

NEDERLAND.

Alaand- eu Correspondentieblad van het Nederl. Onder-

wijzers-Genootsch., ter bevordering van Volksopvoeding

en Onderwijs. 1860. N°. 2. 8'.

De Navorscher, Amst. 1859. Jaarg. IX. ro}'.-8°.

Regtsgeleerd Bijblad. Amst. 1859. Dl. IX. 8°.

j. VAN HALL. Commeutatio de origine et progressu quaes-

tioiiis per tormenta, de pondcre confessionis et condcm-

natione ex sola rei convictione. Tr.ij. ad. Rh. 1823.

—



— crcxxv —

c. A. DEN TEX 611 j. VA.N HALL, Oordeel- en uitlegkun-

dige opmerkingen over nieuw ontdekte fragmenten der

vijf eerste boeken van den Codex Theodosianus. —
J. VAN HALL, Over den zamenliang der digesten-verdee-

ling in zeven Partes met de indeeling der XII Tafelen. —
J)e2., Bedenkingen over de actiones bonae fidei en stricti

juris en de condemnatio certae en incertae pecuniae. —
Dez., Bedenkingen omtrent de middelen bij het Eomein-

pche regt ter bescherming van minderjarigen, vooral met be-

trekking tot de Lex Praetoria. — Dez., Nicolaas smal-

LENBDKG. — Dez., De Keuren vnn Zeeland als de oudste

wetgeving iu Nederland, beschouvid. — Dez., Mr. J. van

DE POLL. — ld., Oratio de tuenda colendaque, his po-

tissimum temjwribus et in patria qua vivimus, Juris-

prudentia. Arast., 184.8. — 1 bd. 8'.

Bijdragen tot de kennis van den tegenw'oordigeu staat der

Provincie Groningen. Uitgegeven door de Commissie voor

de statistieke beschrijving der Prov. Groningen. Gron.,

1860. St. 3. 8'.

c. A. j. OUDEMANS. De Flora van Nederland. Ilaarl, 1860.

Afl. 7. 8\

F. DOZY et J. n. MOLKENBOEE. Brjologia Javanica sea de-

scriptio Muscorum frondosorum Arohipelagi Indici iconib.

illustr. Post mortera auctt. edd. r. b. vau den bosch

et C. M. VAN DER SANDE LACOSTE. Lugd.-Bat. 1859.

Fase. XX. 4".

Onderzoekingen gedaan in het Physiologisch Labratorium

te Amsterdam 1860. 2'^^ Bundel 8°.

Inhoud

:

j. w. BijLSMiT. Over de lijkverstijviug en hare oorzaken.

A. iiEyusiDS. Bijdrage tot de kennis van de stofwisseling in de lever.

B. j. STOKVIS. Bijdrage tot de physiologie van het acidnm uricura.

A. HEYNSius. Over eiwitdiffusie.

De periodiciteit der leveusverscbijnscleu.
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A. G. w. iiAMAEK. Claldius civiLls cii zijuc würsteliiig met,

de Romeinen, in vrije navolging van het gcschiedverbaal

van ïAClïus. 8°.

Maaudelijksche zeilaanvvijzingen vau het Kanaal naar Java.

3'^" omgewerkte en verm. uitj'ave. Utrecht 1860. 4°.

Repertorium für Biblische uud Morgenlandische Litteratur.

Leipz. 1777—1786. 18 Thle. 11 ïïde. 8".

li E L G I
É'.

Aimuaire de 1'Université Catliolinuo de Louvain. Louvain

(181.1—1834, 1S6Ü). Aunées VIII—XVIII, XXIV. 12°.

Cliuix de Mémoires de la Société Littéraire de 1'Université

Catholique de Louvain. Louvain 1842, 1848, 1S5Ü,

1857. Tom. II, IV, V et VII. Avec Appeiidice du

torn. VII dos Jtfémoires Louv. 1859. 8".

X. VAN ELEWYCK. Couplets de Cantate chantés au IJanquet

de la Société Littéraire de I'Université Catholique de

Louvain a 1'occasion du 25'*'"'' Anniversairc de la dite

Université Ie 28 November 1859.Paroles de M. minnaert.

Brux. (1859). 8°.

Souvenir du XXY** Anniversairc de la fondation de I'Uni-

versité Catholique. Louvain 1860. 8°.

r. F. X. DE KAM. Considérations sur l'histoire de TUuiver-

sité de Louvain (1425— 1797). Brux. 1854. 8".

c. DE BLiECK. De Lovauiensium Schola Thcologica Oratio

et analecta .\cademica. Lovanii 1847. 1°.

A. HEUSER. De poteslale statuendi inpedimenta dirimentia

pro fidelium matrimouiis soli ecclesiae piopria. Lovanii

]853. 8'.

J.-ii.-j. DEYI.EN. De quelques maladies de la raachoire su-
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périeure, observées a l'hupital de Louvaiu, et de 1'abla-

tioii complete de eet os. Louvain 1S41. S^

L. VERHAEGEN. CoDsidérations générales sur les bains de

mer. Louv. 184'. 8°.

E.-A.-N. DEïHiEK.. Examen des diverses mélliodes opéra-

toires pour la cure radicale de la hernie inguinale ré-

ductible. Louv. 1841. 8°.

s.-M. VAN KEMPEN. Essai espériffiental sur la nature fonc-

tionuelle du nerf pneumo-gastrique. Louv. 1842. 8°.

E. DEBEUYN. Des luxations du coude. Louv. 1843. 8°.

ii.-j. KETELBANT. De l'amputation de la Jambe. Louv. 1844. 8".

Theses, voorgedragen bij de theologische faculteit der Hooge-

school te Leuven, in de jaren 1852—1857. N°. 162,

163, 165—200; — bij de faculteit der wijsbegeerte en

letteren, in de jaren 1847, 1848, 1852— 1856, en

1859-60. N°. 2, 3, 6, 8, 9 en 13; — bij de juri-

dische faculteit, in de jaren 1859— 1860. N°. 1 en 2; —
bij de medische faculteit, in de jaren 1837—1856. N°. 3,

5,6,8,10—12,14,16,18— 20,22—24,26,28—41.8°.

p.-F.-x. DE KAJi. Discours sur M. a.-p. tits. Louv. 1851. 8'.

Discours sur M. j.-h. van oyen. Louv.

1858. 8°.

1860. 8".

Discours sur M. e-.j. delfohtrie. Louv.

Lettres inédites adressées a viglius par des docteurs de

1'Université de Louvain et par d'au tres personnages; com-

muiiiquées par Mr. de kam. S".

F. HAiEiON. Eapport addiessé S, M. l'Inspecteur-Général du

service de santé militaire, sur les maladies observées du l'"'

Nov. 1839 au 30 Juin 1840, dansPInslitut ophtalmique

établi h l'hópital militaire de Louvaiti. Brux. 1840. 8'.
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Vlacinsf/hc Gummissic. liistelliiif!;, beracdshigiiigi;ii, vcTsliig,

ofiicieclB oorkonden. Onder toezigt vaii leden der Com-

missie uitgegeven. Brussel 1859. 8'.

j. i\ J. HEiiiEMASS. Nederlaiidsclie Dichterhalle. Bloemlezing

uit de Nederl. dichters van de vroegste tijden onzer let-

terkunde tot op onze dagen, volgends diclitvakken en ouder-

dom gerangschikt. Gent 1858— 1859. All. 1— 3. rov.-S".

Volks-Almanak voor het Schrikkeljaer ISfiQ. Uitgave van

het Willem's-foiids. Gent. 12°.

De "Vlacmsche Zanger. Liedjesboek. Gent (18()0). 10'.

A. HENNE Histoire de chables-quint en Belgique. Brux.

1860. Tom. X. 1. 8°.

F R A N K R IJ K.

Revue agricok», industrielle et littéraire. Valenciennes 1859.

Anne'e XI. N". 6. 8°.

A. DE QUAïKEFAGES. Etudcs sur Ics maladies actuelles du

ver a soie. Paris 1859. 4'.

JAN. Additions et correctious au plan et prodrome de l'ico-

nographie descriptive des Ophidiens. 8°.

GROOT-BRIT ÏANJ E.

Transactions of the Royal Irisli Academy. Dublin 1859.

Vol. XXIll. ?.. V.

riilioiid:

n. L. UKNNV. On a ncw Barometric Fonuala lur Monntain IIei«;ths,

in which the Hygrometrie Conüition of the Atinosjihere is systeina-

tically considcied.

s. DowNiNG. On the Drainage of Haarlem Lake.

G. SALMON. Ou the Degree of Ihc Kurface reciprocal to n given onc.

lï. T. POKSTEE. On the Molecular FormaUoa of Crystals.

T. K. KOBINSON. E.tperimental Rescarchcs on the Lilting Power of the

Eleotro-Magnet. Part. III.
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11 LLOTD. Oa the Determination of the Intensily of the Earth''s Mag-

netic Force in absolute Mcasurc, by mcans of the Dip-Circlc.

.7. R. KiNAiiAN. Thc Genus Oldhamia (forbes): its Cbaracter, pvobablc

Aftinities, modes of üccurence, and a Description of Localitics in

which it occurs in thc Cambrian Rocks of Wicklow and Dublin.

j. B. JUKES and iiaugbton. On ihe Lower Palaeozoic Kocks of the

South-East of Ireland, and their Associated Igneous Rocke.

II. L. KENNY. On the Constants of the BaromelricFormulae which make
correct allowance for the Hygrometrie Slate of the Atraospherc.

E. umcKS. On the Personal Pronouns of the Assyrian and other Lan*

j;uaj;es, especially Hebrew,

j. wiLLS, On Dreains.

E. uiNCKS. On a Tablet in the British Museum, recurdiny, in Cuneatïc

Characters, an Astronomical Observation; with incideotal Remarks
on the Assyrian Numerals, Divisions of Time, and Measures of

Length.

j. H. TODD. On the Ancieut Irish MissaI, and its Sïlver Box, described

by Dr. o'conor in his Catalogue of the Stowe M6S.. and now the

propcrty of the Earl of Ashburnham.

Proceediugs of the Eoyal Irish Academy, Dublin 1858

—

1859. Vol. VII. 1— 8. 8°.

Transactions of the Zoological Society of Loiidou. Londou

1S58—1S59. Voi. IV. 5 & 0. 4,\

Inhoud, Part. 5

:

OWEN. On Dinornis (Part. VIL): containing a Descrijnion cf tlie Btoucs

of the Leg and Poot of Dinornis elepbantopus, owen.

On Dinornis (Part. VII.) : containing a Description of the Skc-

leton of the Dinornis elephantopusf owen.
Osteological Contributions to the Natural Historyofthe Chim-

panzces {Troglodylcs) sind Ürangs {Fithecus). — N''. VI: Characters

of thc SkuU of the Male Pithecus Sati/rus.

On the Auatomy of the Great Anteater [Myrmecnpkaga juhatay

LiNN.) — Part. IL

Part. G:

w. J. BRODERii*. Additional Evidcnce relative lo the Dodo.

H. E. STRICKLAND. On aomc Bones of Birds allied to thc Dodo, in thc

CoUection of the Zoological Society of Londou.

w. J. liRODERip. Notice of an Original Painiiug, including a Pigure

of the Dodo, in the CoUection of His Grace the Duke of Northum-

berland, at Öion House.

j, j. KAUP. Monograph of thc Slrigidae.

BOEKGESCH. UER KON. AliAD. V. WETi-ÏNSCK 42
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p. L. BCLATEiï. On somo New or lilllc-kiiown Species o( Accipürca, in

tho Collection of ihe Norwich Museum.

DeseriptioD of a New Species of tlio Genus Butco fi-om

Mexico.

Description of a New Spoeies of Owl uf the Genus

Ciccaha.

Proceedings of the Zoological Society of Londen. Lond.

1857— 1S59. N°. 339—391. S".

owEN. Description of the Skull and Tcclh of tho Placodus

laticeps, owen, with indications of other New Species of

Placodua, and cvidence of tlie Saurian Nature of that

Genus. 1858. 4°.

NOORD-AM ERIK A.

ïransactious of the American Philosophical Society. New
Series. Philadelphia. 1859. Vol. XL 2. 4°.

Inhoud

:

zANTEDBscui. Della Correlazione Delle Forze Chimiclic Colia Rifran-

{^ibilila Delle Irnidiazioui. Esperimenti Kseguiti Cal Calorico Solarc.

F. V. iiATDEN. Geological Sketeli of tlie Eituary aud Fresli Water
Deposit of the Bad Lands of the Juditb, with some Hemarks upon

tho Surrounding Formatious.

j. LEiDY. Kxtiuet Vertebrala from the Judilh River and Great Lignite

Formations of Nebra^jka.

E. DUKAND. A Sketch of the Botany of the Basin of the Great SaJt

Lake uf Utali.

E. LOOMis. Observations of the Maguetic Dip ia the United States.

Proceedings of the American Philosophical Society. Phila-

delphia 1859. Vol. VI. pag. 281—396. Vol. VIL
p. 1— 12Ü. S°.

Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences.

New Series. Cambridge and Boston 1858. Vol. VI.

2. 4'.

Inhoud

:

.1. EiGELOw. On the Death uf plinv Ihc Elder.

j. r. HALL. Kegisier of ilie 'rbcnnoniotcr for 36 years, from 1821 u-
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1856, to wliicli is aililed the Quanlily of Rain fallinp; in Boston, Mass.,

for 34 years, from 1S23 to 1856.

D. II. STORER. A. Ilistory of the Fishes of Massachusetls.

A. GRAY. Neoiusia, a New Genus of Hosaceae.

Riagnoslic Characters of New Species ot Phaenogamous

Planis, collected in Japan by ch. wright. With Observations upon

the Kelutions of tlio Ja]ianese Flora to that of North-America, and

of othev Paris of the Northen Temperate Zone.

On the Genus Oroomia^ and its Place in the Natural System.

Characters of Ancistrophora, a New Genus of tbc order Com-
positae, recenlly detected by ch. "wright, in the Kastern Part of

Cuba.

j. w. DANA. On a New Species of Medusa, related to Stephanomia^

Crystalloinia jiohjgonatiu

T. n. SAFFORD. A New MothoJ for Correeting a Planet's Ürbit.

Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences.

1858—1859 Vol. IV. p. 89—248. 8°.

Annual Eeport of the Board of Eegents of the Smithsoiiian

lüstitution, showing the Operations, Expenditures, and

Condition of the Institution for the Year IS 58. Washing-

ton 1859. 8°.

Proceedings of the American Association for tiie. Advance-

ment of Science. Cambridge 1859. Meeting 12. 8°.

Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia.

Philadelpha 18.25—1842. Vol. V—VIII. S". — New
Series. Philad. 1859. Vol. IV. 2. 4".

Inhoud, New Series. Vol. IV. 2:

B. CLEMiiNS Synopsis of Nortb American Sphingidae.

j. LEA. New ünionidae of ihe United Staies.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Phi-

ladelphia. 1859, .lan.—Aug. 8°.

B. siLLiMAN, B. siLLiMAN, JE., and j. D DAN.\. The Ame-

rican Journal of Science and Arts. 2'*. Series. New
Haven 1858-^1859. VoL XXVI—XXVIII. 8'.

Report of the Superintendent of the Coast Survey, showing
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tlie Progrcss of the Survcy duriiig tlic yuar 1857.

Wasluiigt. 1S5S. 4".

Reports of Exploratioiis and Survcys, to ascertaiii llif most

practicablo and economical route for a Railroad frcjin tlio

Mississippi Kivcr to tlio Pacific Oceaii. Made undcr tlie

Direction of the Secretary of War, in 1853— 6, according

to Acts of Congress af March 3, 1853, May 31, 1854,

and August 5, 1854. Washington 1850. Vol. X. 4°.

Report of the Commissioner of Patents fur the yoar 1857.

Arts and Manufaciures. Washingt. 1858. 3 vol. 8°.

—

Agriculture. Washingt. 1858. 8°.

Zwölfter Jahresbericht des Ohio Staats -Ackerbaurathes,

mit einem Auszug der Verhandlungen der County Ackor-

bau-Gesellschaftcn, an die General-Versaramlung voii Ohio :

für das Jahr 1857. Colunibus, Ohio, 1858. 8".

j. HiLL and j. D wiiiTNEY. Report on the Geological Sur-

vey of the State of lowa : erabracing the results of in-

vestigations made during portions of the years 1855,

56 & 57. (Albany) 1858. Vol. I. 1 & 2. roy. 8°.

n. D. owEN. Pirst Report of a Geological Reconnoissance

of the Norther Coiinties of Arkansas, made during the

years 1857 and 1858. Little Rook 1858. 8°.

F. V. HAYDEN. Geological Sketch of the Estuary aud Frcsli

Water deposit forraing the bad Lands of Judith River,

wilh some Remarks upon the Surrounding Forraation.—
J. LEIDT. Extinct Vertebrata from the Judith Rivcr, and

Great Ligiiite Formations of Nebraska. Philadelphia.

1859. 4°.

G. SHARSWOOD. Bibliographia librorum Entomologicorura iii

America boreali edilorum. 8'.

On the Rpparation of Metallic Cobalt. 8".

Astronomical Notices. Albany 1860. N". 14. 8"
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DUITSCHLAND,

o. TH. VON RUDiiART. Erinnerungeu an j. c;. von lom.
München 1859. 4°.

Gelehrte Anzeigen. Herausgegeben von Jlitgliedern d. k.

bayer. Akad. d. Wissenschaften. München 1859. Bd.

XLVin. 4°.

J. LAMONT. ünlersuchungen übei- die Richtung und Starke

des Erdraaguetismus an verschiedenen Puucten des süd-

licheu Europa. München 1858. 4°.

Untersuchuugen über die Richtung und Sttlrke

des Erdmagnetismus in Nord-Deutschland, Belgien, Hol-

land, Diinemark im Sommer des Jahres 1858 ausgeführl.

München 1859. 4».

Monatliche und jiihrliche Resultate der an der

Künigl. Sternwarto bei München, in dem 32jahrigen

Zeitraume 1825—1856 angestellten meteorologischen Beob-
achtungen nebst einigen allgemeinen Zusammmenstel-
lungen und daraus abgeleiteten Interpolations-Eeihen.

III. Supplementband zu der Annalen derMünchener Stern-

warte. München. 1859. 8".

Jabrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum
Nassau. Wiesbaden 1844—1856, 1858. Heft. 1-11,
13. 8".

Jahreshefte des Vereins für Vaterlandische Naturknnde im
Wütttemberg. Stuttgart 1860. Bd. XVI. 1. 8°.

Inhoud

:

o. VON MARTENS. Paoi.o BERNAiib's grosse orienlijlische Menagerie.
IIERINQ. Notizen zur Anatomie der Boa constrictor L.
H. viiN FEiii.isG. Cliemische Analyse der Wildbader Thermen.



Correspümliiiiz-Hlatt Jes züülogisch-mim;nilugis(;lii'.ii Vcreiuos

in Regensburg. Ilcgensburg 1S59. Juhrg. XlIL 8".

V. voN QUAST und Ji. OTïE. Zoitschi'ift für Christliche Ar-

chaologie und Kunst. Leipz. 1859. BJ. II. 4 u. 5. 4".

Scrapcum. Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft, Hand-

scliriftcnkunde uud uitere Litteratur. Leipz. 1S58— 1860.

Jahrg. XIX—XXI. I. 8°.

c. A. P. PETERS. Astromische Narhricliten. Altona 1859.

Bd. LI. 4'.

7. WITS E R L ,V N D.

Mcimoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle

de Genève. Genève 1859. Tom. XV. I. 4".

lühoilll :

i!D. curAUÈtiE. Vle In loi-nialioii et de la f't'oondation Jes otufs cliez

les vers neraatodes.

A. FAVRE. Mümoires sur les lerraiiis liasique et keuperiea dclaiSavoic.

nuuv. Note snr une cspècc de Dotliidea (Hypoxylécs) ot sur iiuciques

questions de taxonomie.

L. soRET. Recherches sur la corrélation de rtlectricitc dynamiijuc et

des aulrcs f'orces physiqncs. (3T»e Memoire.)

E. rLANTA.MOuu. Observatinns astronomiques faites il robRcrvatoirc de

Genève dans les annees 1853 et 1854.

AANGEKOCHT.

j. p. AiiEND. Algem. Geschiedenis des Vaderlands. Voort-

gezet door o. VAN REES en w. g. beill. Ainst. 1860.

Dl. IIL St. 2. afl. 1. roy.-8=.

Bibliothèquo universello. Revue suisse et étrangère. Nouv.

Période. Paris 1S59 - 1860. ïom. VL3 et 4 ; VII. I. 8o.

Aunales de Chemie et de Physique. 3" Série. Paris 18GÜ.

Tom. LVIII. 3. 8".
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A. ïiLLOCH. The Philosopliical Magazine, compreliemliiig

the various branches of Science, the Libcral and l'^ine

Arts, Agriculture, Manufactures, and Commerce. London

1798—1826. 68 vol. 8°.

ïH. THOMSON. Annals of Philosophy; or, Magazine of Che-

mistry, Mineralogy, Mechanics, Natural History, Agri-

culture, and the Arts. Loud. 181.3—1820. 16 vol. 8°.

Annals of Philosophy. New Series. Lond. 1821—1826.

12 vol. 8°.

E. TAYLOR and n. phillips. The Philosophical Magazine, or

Annals of Chcmistry, Mathematics, Astronoiny, Natural

History, and General Science. New and uuited Series of

the Philosophical Magazine and Annals of Philosophy.

Lond. 1837— 1832. 11 vol. 8'.

The London and Edinburgh Philosophical Magazine and

Journal of Science. Couducted by d. bkewsteb, ii. taylok

and R. PHILLIPS New and united Series of the Philoso-

pliical Magazine and Journal of Scieace.Lond. 1832— 1810.

Vol. I—XVIL 8°.

General Index to the Philosophical Magazine, or Annals

of Chemistry etc. Vol. I—XL (1837—1832. Lond.

1835. — General Index to the London and Edinburgh

Philosophical Magazine and Journal of Science Vol.

I—Xn. (1832—1838). Lond. 1839. — 1 vol. 8'.

The Zoological Journal. Lond. 1825—1835. 5 vol. & 1

vol. Plates.

Journal of the Asiatic Society of Bengal. Calcutta 1855.

Vol. XXIV. 7. 8'.

ïransactious of the American Philosophical Society. Phila-

delphia 1789—1799. Vol. I—IV. 1.".

Abhandlungen der Bömischeu Gesellschaft der Wissen-

schaften. Prag u. Dresden 178Ü— 178S. Th. II u. III. 4^
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Koiistitulioiis-Urkundc iler kön. Akad der Wissenschaften.

Miinclieii 1807. 4\

Jahresberichte der Kou. Akad. des Wissenschaften. Miinchen

1808, 1810, 1813, 1831., 1825, 1829—1834. i'.

Bericht übor die Arbcileu der Kon. baierischen Akad. der

Wissenschafte in Müuchen. Miinchen I8i4 — 18^.5. Be-

richt 1, 2, 5—8. 4°.

Erster bis vierter Bericht, über die Arbeiteu der niathem. —
physikal. Classe der Kön. baycrischen Akad. d. Wissen-

sehaften. Mimchen 1808—1811. 4°.

üöttingische Gelehrte Auzeigen. Gott. 1860.N°. 1— y2.kl.8'.

j. c. POGGENDOEi'. Annalen der Physik und Chemie. Leipz.

1860. Bd. CIX. I 8°.

Neues Hamburgisches Magazin, oder Fortsetzung gesamm-

leter Scliriften, aus der Naturforsohung, der algemeincn

Stadt- u]id Land-Oekonomie und den angenehinen Wis-

senschaften überhaupt. Hamb. u. Leipz. 1767, Leipz.

1775— 17 78. Bd. II, XV—XIX. 8°.

i'iioKiEp's Notizen aus dem Gebiete der Natur- und lleil-

kunde. Jahrg. 1860. Bd. I. 6—15. 4°.

E, M. DiNGLER. Polyteohnisches Journal. Stuttgart u. Augs-

burg 1860. Bd. GLV. i— 3. 8".

M. STEINSCHNEIDER. Hebrüischc Bibliographie. Berliu 1859.

Bd. II. 8".

Acta Helvetica, physico-niallieüiatico-botanico-medica. Basil.

1751—1760, 1767-1777. Vol. 1—IV. VI—VIII. 4".

Magazin for Naturvidenskaberne. Christiniauia 1823— 1825.

Aarg. 1— 3. Bd. I— \ I. — Andeu Ixaekkc. Christiniauia

1832—1836. Bd. I og II. 8".

i'U. BONANNus. Recreatie mentis et oculi in observatione
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aniraalium Testaecorum. Eomae 1684.

—

Ejiisd. Observa-

tiones circa viventia, quae in rebus non viventibus repe-

riuntur. Kom. 1691,— 1 Vol. 4'.

PH. A. NEMNicH. Allgemcines Polyglotten-Lexicon der Na-

turgeschiohte. Hamb. 4 Bde. 4°.

H. scHOOLCEAFï. Archives of Aboriginal Knowledge. Pliila-

delphia 1860. Vol. IV—VI. 4,\

TEN GESCHENKE OF IN RUIL ONTVANGEN IN
DE MAAND MAAET 1860.

NEDERLAND.

Wiskunstige opgaven met hare ontbindingen, uitgegeven

door de Leden van het Wiskundig Genootschap: Een

onvermoeide arbeid komt alles te boven, van 1855

—

1859. Amst. 1859. 8^

Uittreksels uit Vreemde Tijdschriften, voor de Leden van

het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 's Gravenhage

1860. Jaarg. 1859—1860. N". 3. 4'.

Inhoud

:

A. VOGEL. De vooruitgang in de werktuigelijke turf bereiding in Beijereu.

VALLES, Over de spoorwegen en de keizerlijke wegen uit iiet oogpunt

van de belangrijkiieid van het vervoer daarover.

o. VALiN. Verslag omtrent de verlichting van spoorwegen met gas, ge-

rigt aan den heer perdonnet.

Proef aangaande de verlichting der personen-wagens op spoorwegen

door draagbaar gas.

Groote ijzeren brug te Crumlin in den spoorweg van New-Fort naar

Hereford (Engeland).

LANDKiN. Het ontstaan van kristalvormen in en het daardoor ontaarden

van het ijzer. — Invloed van het magnetismus.

Uvcr haarden en kagchels ter verwarming van vertrekken.

BOEKGESCH, 1)KR KON. AKAD. V. WETENSCH. 43
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Over het lionorui'ium van do bouwkundij^en voor liiiinic werken.

Dui'urr. Over de beweging van water in poreuau j^rüiideii.

RÉvv. Herstelling van de funderingen onder water van de brug Legrnn<i,

te Cette, door middel van den Skaphandcr.

E. DECQüKREL. Over (Ie kosten van het elektriscli lielit.

w. FAiRBAiRN. Procinemingen ter bepaling van de digtlieid van stooiu

bij alle temperaturen,

it. LADTEP.I3UKG. Zak-iusiruraent voor ingenieurs eu areliitekten.

CHANOINE. Aanteckeniugen omtrent de wassen van de Yonne, de Marne

en de Seine.

De Volksvlijt. Tijdschrift voor Nijverheid, Landbouw, Han-

del en Scheepvaart. Amst. 1860. Jaarg. 186U. N'. 1

eu 2. S\

Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij

:

Tot bevordering der Bouwkunst. Amst. 1860. Dl. XI.

5. 4°.

Inhoud

:

Verslag van de 17^ algcra. vergadering der Maaiscb : 'J"ut bevordering

der Bouwkunst.

Verslag van het verhandelde op de zesde algem. bijeenkomst der leden

voor genoemde Maatschappij.

STAPEL. Over den burgtenbouw in Duitschlaud. Vertaald door B. ver-

IIEÏ,

j. H. LELiMAN. Iets over den bouwstijl der amsterdamsche woonhuizen

van de XVIIde en XVUIde eeuw, naar aanleiding van de slooping en

den herbouw van het koffijhuis: „het Vosje," op het Kokin te Am-
sterdam.

Maand- en Correspondentie-blad van het Nederlandsch

Onderwijzers-Genootschap ter bevordering van Volksop-

voeding en Onderwijs. 1860. N". 3. 8°.

Mededeelingen en Berigten der Geldersche Maatschappij van

Landbouw over 1860. Arnhem 1860. N'. T. 8°.

Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen, de

Zeevaartknnde, de llydrographie en de Koloniën en de

daarmede in verband staande wetenschappen. Nieuwe Volg-

orde. Amst. ISfiO. Jaarg. 1860. N°. 1. H\
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Inhotid

:

J. swART. Lichten in het Kanaal tusschen En;;eland en Frankrijk.

Reglement op de Loodsdienst voor Zeeschepen.

D. j. BROUWER. Over eene nieuwe Kunstkim.

F. j. STAMKART. Beschrijving van het Tntensiteits-Kompas.

F. KAïsER. Over de Tijdseinen.

De Fransehe Marine in den Italiaanschen Oorlog.

Zakelijk Verslag van de verriglingen der Nederlandsche Marine in de

Oost-Indiën, gedurende het jaar 1856.

Het Memorandura voor den jeugdigen Zee-Officier.

w. VROLIK. Het leven en het maaksel der dieren. Amst.

1860. Dl. III. 2. 8=.

F. c. DONDERS. Ametropie en hare gevolgen. Utr. en Amst.

1860. 8'. Groot papier.

Physiologie des Menschen. Deutsche Origi-

nalausgabe, vom Verfassei revidirt und vervolstandigt und

aus dem Hollandischen übersetzt von r. w. theile. 2'<=

verb. Auflage. Leipz. 1859. Bd. I. 8°.

N. w. p. KAUWENHOFF. Inwijdingsrede over het nut der we-

tenschap, zigtbaar in den werkkring der Plantkunde en

in hare Toepassingen. Kott. 1860. 8'.

Verslag van den staat der Landhuishoudkundige School te

Groningen, in het jaar 1859. 8'.

A. KUENEN. Leerrede over Lukas XII. 42— 44. Uitgespro-

ken te Leiden, 15 Januarij 1860, in de eerste akade-

misohe godsdienstoefening na het overlijden van den Hoog-

leeraar Dr. N. c. KIST. Leiden 1860. 8''.

B. BENDSEN. Die nordfriesische Sprache naoh der Moringer

Mundart, zur Vergleichung mit den verwandleii Spra-

chen und Mundarten. Herausgegeben von Dr. ii. de vries.

Leiden 1860. 8°.

J. DIEKS. Eene reis van Leeuwarden naar Londen en terug

in het jaar 1661. 12'.

Hoe men op de kermis gefopt wordt. 12".
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Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Mid-

delb. 1860. 8°.

Catalogus der Bibliotheek van wijlen g. w. van oosten de

BRDYN. Amst. en Haarl. 1860. 8°-

BELGIË.

Bulletin de FAcademie royale de Médecine de Bclgi(iue. 2"

Se'rie. Brux. 1859-1860. Tom. II. 10—li; IIT. 1.

Tom. II. Supplément. W. 3 et 3. S'.

Inhoud. Tom. II. 10 et 11 :

SPRING. Note sur deux observations de dislocation du coeur.

iiicGui-.T. Pollutions diurnes; m.islurbation, exces veiiériens flntericurs;

retrecisfiement du mcat urin.iiv«, incision; t;uérison.

Observations niuteorülot;iqueH recueillies a rObservatoire royal de

Bruxelles, pendant Ie mois de Juin 1859.

N''. 12:

j.-R. MAniNus. Deuxième Note sur Ia revaccination.

Observations mc'téorologiques recueillies ii rObscrvatoirc royal de Bruxel-

les, pendant les mois de Juiltet et Aoüt 1859.

Tom. II. Supplément 2:

FALLüT. Discours sur la mission actuelle des Acade'mics.

BURGGRAiiVE. Da Magnetisme animal et de ses applicaliifhs 'r. l'art

de guérir.

N'. 3:

HUBERT. Memoirc sur les niules liydatiques.

s. VERHEVEN. Quelques conside'rations sar la vie et la force vitale, dans

Icurs rapporis avee Ie dof^rae reliKÏeux.

Observations niétéorolojiiques recueillies aTObservatoire royal de Bruxel-

les, pendant les mois de Novemtire et De'cembre.

D. SATJVEUK. Eapport sur los travaux de FAcad. royale de

Mcdeeine de Belgique pour les années 1855— 1859.

Brux. 1856—1859. 8'.

Mémoires de frédÉkic pebminot Sieur de Champagiiey,

157'3— 1590 avee notice et annotatiuns par a. l. p. uo-

BAÜLX DE SOÜMOY. Brux. 18Ö0. 8".
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A. HENNE. Histoire clu règne de chaeles-quint en Belfi-

que. Brux. et Leipz. 1860. Tom. X. 2. 8°.

F R A N K R IJ K.

Revue agricole, industrielle et littéraire. Valenciennes 1859.
Année XI. N°. 7. 8°.

Société agricole, scientifique et litte'raire des Pyrenées-Orien-
tales. Perpignan 1860. Vol. XII. 8'.

Inhoud:

DE BONNEFOT. Épigraphie roussillonnaise (suite).

ALAKT. Ge'ographie historique des Pyrénées-Orientales.

La voie romaine de Tancien Roussillon.

siRVEN. Ephe'me'rides de rHöpital Saint-Jean et de l'Hospice delaMi-
séricorde de Perpignan.

ADBEBGE. Des fièvres de marais.

MALÈGUL-. Des races perfectionnées dans Ie Département des Pyrénées-
ürientales.

stAD. Rapport sur les produits envoye's par la Socie'tê an Concours de
Carcassonne, en mai 1850, et sur Ia culture des artichaats.

FABRE. Le Mariage de la Villageoise, e'pisode traduii du Praedmm
Rusticwn da P. vanière.

L'ariiste reconnaissant, anecdote historique.

SIBVEN. Le dernier amour.

Recueil de Mémoires de Médecine, de Chirurgie et de Phar-

macie militaires. Publié par ordre du Ministre de la

Guerre. 3« Série. Paris 1859. Tom. I et II. 8°.

Inlioud, Tom. I:

PÉRrER. Service de santé du Camp de Chalons, Année 1858.

3IARMY. Etudes cllniques pour servir è Thistoire du scorbut et du ty-

phus épidémiques de Tarmée d'Orient.

CH. PRDDHOMME. Note sur 1'anatomie pathoiogiqne du lyphus observu
Il Consiantinoplc et a Varna.

akmeeox. Essai de statistique médicale sur Calvi (Corse).

iiÉMAKD. Le déTcloppoment de la rage pent-il avoir lieu après deux
ans et cinq mois d'incubation ?

OAOJOT. Observations ue pnstule maligne, suivies de quelqucs considé-

ralions sur l'origine, In nature, les symptömcs, la raarciic et le trai-

tement de ceite affection.
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BAizEAn. Mcraohc sur les perforations et les dïvisiona rlc la vniilo

palatine.

MA0PIN. Deux ohservations du mal de porr, uoe observation de tu-

meurs raelaniques sous-tegdmentaires et cutanées ; réflexïons prati-

qucs quelles ont stipgtire'es.

sioDRKT. Recherches suv les luxations sacro-coccygiennes, a propos d^ine

observation de hixation en avant incomplete.

LHONNEUR. Disjonction traumatiquc des o» maxülaireg superieurs avec

enfoncement du mnxilliüre droit; fracture au niveau de la symphyse
du maxillaire infüiienr, fracture sous-condylienne du fémur droit.

MADFiN Fraciftres du féraur par coups de feu vicieusement consoU-

dees. — Essais de redre^isemeot.

noDSSiN. Note sur un nouveau mode de production du cyanogène.

De l'action du chlomre de suufre sur les huilcs.

A. COMMAILLE. Recberclics chimiques sur la teinture d'iode.

LATODii. Note sur Ia preparation du tulfate de pi-otoxyde de fer surrc.

LEpRitiDR. Note sur riiuilc de lentisque.

FiioDEUx. Dosaf^e de Tacide pectique.

Rapport sur les prlncipaux sysièmes de chauffage et de vcntilation.

GRELLOis. Notice biographique sur l.-j, BtcrN.

Tom. II:

Résuliatfi des cxpérimentotions faites dans les hüpitaux militaires, siir le->

succedancs du sulfate de quinïne, suUate de cinchonine, hydroferro-

cyanate de poiasse et d'urc'e, ferro-cyanure de sodium et de salicine.

p. DADVÉ. De l'éruption papulo-vésiculeuse appele'e vulgairement gale

bédouine, observe'e au camp de Castelnuovo (Vénétie), dans Par-

tillerie de la Ire division du Ier corps.

RizET. Des suites éloigiie'es du scorbut.

:mallet. Abces de la ratc, et considcralions sur Ie développement des

lésions de eet organe sous riiiflucnce de Tintoxication paludécnne.

Nouvcaux documents sur Ie goiire aigu dans rarmée.

o. LALLEMANT ct CHEVREL. Empoïsonnement par des champignons, mort

de cinq officiers.

GRELLors. Etudes hygie'niques sur les eaux putabies.

vÉDRENNE. CHmatoIogie ge'ne'rale de la grande Kabylie, et topograpbie

pbysique et médicale de Tizi-üuzou.

SALi.ERON. Me'moire sur I'emploi du perchlorure de fer conire la pour-

riturc d'hópital et rinfecii()n parulente.

coiNDET. Quelques re'flexions pratiques sur un cas de vaste plaie trans-

versale de la re'giun tbyreo-hoydienne.

A. BODLONGSE. De la syphilis doublé.

cuAMPODiLr.ON. Du vésicatoïre morphiné contre la douleur de Tiritis.

c. RoucHEB. Observations sur I'emploi et Ie re'emploi des sangsues-

FKGDEux. Etude sur Ie Cactus opuntia (figuier de Barharie'.

— Examen des urines des deux malades.

THOMAS. Modifïcation de ta pile de runben.



Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie. Amieiis

1859. Année 1859. N°. 4.

civiAiE. Nouvelles reclierohes sur la fièvre et quelques phleg-

masies spéciales qu'ou observe dans les maladies des or-

ganes génito-uriuaires en particulier pendant leur traite-

ment. Paris 1860. 8'.

GROOT-BRITTANJE.

Proceedings of the Zoological Society of Londen. Lond.

1859. Part. XXVII. 2 & 3. 8'.

Journal of the Geological Society of Dublin. Dublin 184,9

—

1859. Vol. III—VI, VIL 1. pag. 1— 32; 4 & 5;

Vin. 2. H\

V, MOOUE. Synopsis of the Knowu Asiatic species of Silk-

producmg Moths, with descriptions of some New Spe-

cies from India. 8°.

Descriptions of some Asiatic Lepidopterous Insects

belonging to the Tribe Bombyces. 8°.

A Monograph of the genus Adolias, a genus

of diurnal Lepidoptera belonging to the family Nym-

phalidae. 8'.

s. HAUGHTON. On the Black Mica of the Granite of Lein-

ster and Donegal; and its probable identity with Le-

pidomelane. 8°.

Experimental Eesearches on the granites of

Ireland.

On the Felspar and Mica of the Granite of

Canton. 8''.

NOORD-AM ERIK A.

Astrouoraical IS'ofices. Albany 1860. N°. 15. 8°.
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D U I T S C II L A N D.

Neues Lausitzisclies Magazin. Gürlitz 1860. Bd. XXXVI. 8".

lulioud

:

j. G. Kt,osz. Historisclie Nachricht von dem Uussilcnkriege in der Ober-

Lausitz seit dem Jalirc 1430.

NEüMANN. Die Uikanden des Gubener Rathsarchivs.

Inhalts-üebersicht des Doitistifts-Archivs zu Budissin.

iiADPT. Gescliichte der berühmten Orgel in der Hanpt-nnJ Tfarrkirche

zu St. 1'eier und Paul in Gorlitz. Nebst Beilagen.

K, TH. HüRGANG. Briefwechsel Zittauer Rathsherren mit Haupteren der

reformirten Kirche zu Ziiricli im Zeitalter 1541. Mit Vor-und Nach-

wort von Dr. pescheck.

K. HADPT. Schlangensagen aus der Ober-und Nieder-Lausilz.

TH. NEUMANN. Geschichte der geistlichen Administratur des Bistliunis

Meisseu in der Oberlausitz.

VON MÖLLENDORF. Ueber die Einführung heckeuartiger Einfriedigungeii

der Aecker in der Oberlausitz.

G. F. L. HIRCHE. BaUTHOLOMUdS ZIEGENBALG.

o. A. PESCHECK. Literatur des oberlausitzischen Adels.

Abhandlungen herausgegeben von der Senckenbergischen ua-

turforschenden Gesellschaft. Frankf. a. M. 1850. Bd.

m. 1. 4.\

Inlioud:

F. scHAurF. Ueber den Quarz.

G. metteniüs. Ueber einige Farngattungen. — Cheiluntlics. — Aaplemum.

(liRAUT*) Das Portal zu Remagen. Bonn 1859. 4'.

3Qster Jabres-Bericht der Schlesiscben Gesellschaft für va-

terljindischer Kultur. Breslau 1859. 4°.

Zeitschrift des deutsch-österreiohischen Telegraphen-Vereins.

Berliii 1850. Jahrg. VI. 10 u. 11. 4°.

Verhaiidlungeii des iiaturhistorischeu Vereines der preussi-

sclieu Eheinlande und Westphalens. Bonn 1859. Jahrg.

XVI. 8°.

Inhoud

:

VON DER MARK. Chemisclie Untcrsuchitng westrdlischer Kreidegesteiue.

2tc Keihc.
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F. STOLLWERCK. Berichtigungeii und Zusatze, erster Naclitrag zum Ver-
zeichniss der im Kreise Crcfeld aufgefundeuen Scbmetterlinge.

II. MCLLER. Zusatze zur Moosflora Westplialens.

EECKHADS. Naclitrage und Bemerkungen zu kaiisch flora Westphalica.
H. c. WEiNKiUFF. Die tertiaren Ablagerungen im Kreise CrcnzDach.
G. SASDBERGEK. Geoguostiscii-palaeontologische Kleinigkeiteu aus den

Kheinlanden. 3tes Stück.

FÖasTER. Zweite CenEurie iieaer Hymenopteren.
FDHLKOTT. Palüontologisches.

BEKGEjiANX. Bemerkniigen über den Eisenstein von Horbausen.
c. FDHtKOTH. Menschliche üeberreste ans eincr Pelsengrotte des Diia-

selthals. Ein Beitrag zur Frage über die Exisienz fossiler Menschen.
A. KRAXTz. Einige Beiirage znr geologisch-mineralogisclien Kenotniss

der Rbeinlande.

A. TON STROMBECK. Beitrag zur Kenntniss des Planers über der West-
phaiiscbeD Steinkohlenformation.

j. w. KALTENBACH. Die deutschen Phytophagen aus der Klasse der
Insekteo. Eortsetzung.

c. o. WEBER. Alexander VON HDMBOLDT uud seiu Eiofloss auf die Na-
turwissenschaft.

L. o. trevieands. Ueber zwei PflaBzenmissbildnngen.

j. F. EixKHORST VAN DEN BINKHORST. Geologische und palaOBtologlsche
Skizze der Kreidescbichten des Herzogthums Limburg.

EECKHACS. Zur Krjptogameuflora Westphalens.

Sitznngsbericbten der niederrheinisehen Gesellschaft für Natnr- und
Heilkuode.

E. viECHOw. Arohiv für pathologische Anatomie und Phy-

siologie und für klinische Mediciu. Berlin 1839—1860.

Bd. XYII. 3 u 4; XVIII. 1-4. 8^

Inhoud, Bd. XVII. 3 u. 4

:

L. METER. Die Epithelsgranulationen der Aracbnoidea.

scHDLTEN. Einiges über contagiöse Puerperalkrankbeiten.

E. RiNDFLEi,9CH. Untersuchungen über die Entslheung des Eiters.

A. BOEUCBER. Weitere Beitrage zur Anatomie der Scbnecke.
EDLENEERG. Beitrag zur Aetiologie und Therapie der Scoliosis ha-

bituatig.

II. ziEMSSEN. Zur Casaistik der Uterustumoren.

Bd. XVm. 1—4.:

lï. viECHOw. Die Kritiker der Cellolarpathologie.

E. KOSE. Ueber die Wirknng der wcsentlichen BestaDdtbeile der Wurm-
blüihen (des Santonicum). (Fortsetzung.)

vOLTOLiNi. Anatomische und paihologisch-anatomische Untersnchun-
'^en des Gehürorgancs.
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TH. BiLLROTH. Untersuchungen iibcr den feinercn Bau uiid tlic Entwin-

kelung der Brustdrüsen«:eschwüUie.

Ueber die fcincix Sliuktur der medullaren UeschwüUlc.

— Ueber Cancroidc mit Schleimcysicn.

n. LBSOHKA. Die Steissdrüso des Mensclien.

R. LEOBOSCHER. Bcitrago zui' t'atholo;;ic des Diabetes mollitus.

B. viRCHOW. Noch einmai das Archiv fur pliysiologische Hoilkundo.

Zur Geschichte des Aussatzes, besonders in Deutscbland,

Ister u. 2ter Artikel.

L. 8CHOLTEN. Eine Bleivergiftung.

FE. MOSLEK. Ueber eineir Fall von Helmintliineis.

Ueber einen Fall von Eclamjisie.

o. SPLIEDT. Anatomische Beschreibung cincr herzlosen Missgeburt.

H. uAESiïE. Historische Bedenken gcgcn die neuesten Ankliiger des

Quecksilbergebrauches in der Syphilis.

R. viucnow. Ueber Trichina spiralis.

H. SENFTLEBEN. Bcmerkangen über Pcriostiiis und Nekrose des Uuter-

kiefers.

F. ARLT, F. C. DONDERS U. A. VON GUAEFE. Arclliv für Opll-

thalmologie. Berlin 1860. Bd. VI. 1. 8°.

Inhoud

:

A. VON GRaFE. Beitrage zur pathologische Anatomie des intraocniaren

Sehnervenendes behafs der ophlhalmoskopischen Diagnose von Krank-

heiten des Augengrundes.

r. c. DONDERS. Beitröge zur Kenntniss der Refraciions- nnd Acco-

raodationsanomalien.

A. BOROW. Ueber den Einfluss peripherischer Netzhant-Parthien auf die

Regelung der accomodativen Bewegungen des Auges.
— Notiz über künstliche Augen.

A. VON GRaFE und c. BcowEiGGER. Beitriigc zar anatomischen Klinik

der Augenkrankheiten.

A. KACEL. Angeborenes Colobom der Iris und der innern Membranen
des Auges.

Die fettige Degeneration der Netzliaut.

G. w. wuTTiG. Neues Bücher-Lexicon, enthalteiid alle von

1853 bis Ende 1858 gedrückte Büclier etc. Leipz. 1860.

Bd. YII. 2. 4,\

TEOSsii, L. Epistola ad J. fledtelot de Codice quo araplis-

simus continetur phaedei Paraphrastes olim Wissebiir-

gensi nunc Guelpherbytano. Hammone 1844. 8°.
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RENERi DE BRUXELLA Tragoedia. Ex duplici recensioue ad

codd. bibliothecae Burgondicae edid. l. tross. Ham-
mone 1848. 4=.

GiLLEBERTi Camiina. Ex cod. sec. XII bibliothecae regiae

Burgundicae nune prim. edid. l. tuoss. Hammoue
1849. 8^

Chronicon Sancti Michaelis Monasterii in pago Virdunensi.

Ex antiquissimo cod. uunc prim. integram ed. l. tboss.

Hammone 1857. 4°.

(l. tross). Die Jubelfeier des Gymnasium zu Hamm. Ein

Erinnerungsblatt für die Eestgenossen. Hamm 1857. 8°.

levold's vost noethof Chronik der Grafen von der Mark
uud der Erzbiscliöfe von Cöln. Aus HSS. verbessert und
vervoUstandigt von c. l. p. tross. Hamm 1859. 8°.

Een codes uit de IStie eeuw, op papier, in 4°., bevattende

volgens de daarvan gegeven beschrijving vau Dr. l. tross,
het volgende :

P. Blz. 1—3: Verscheidene belangrijke chronologische aanteekeningcn
over gebearlenissen, ongevallen enz., betreffende Holland in 't al-

gemeen en Albergen in 't bijzonder. (Latijn.)

2°. Blz. 4: Latijnsche brief van een pater te Osnabrück aan het kloos-
ter te Albergen.

3°. Blz. 5—6: De Priores en het Convent te Bröenop (bij Kampen)
geven aan het klooster te Albergen berigt van het overlijden
van JOHANS V. GROXINGES. (Hollandsch.)

4°. Blz. 7: GODERTVAN HEKEREN en zijne vrouw bepalen de regten
der goederen te Langheler „in der boerscap toe Wolde; te „Va-
lenbroek in der boerscap toe üulre," te „Deterdingen in der boer-
scap toe Lemesle" en te „Everding ende Tnnsende in der boer-
scap toe Elzene," in 't jaar 1332.

5°. Blz. 11: „De eonsecratione summi altaris in Werslo anno 1178."

Eene soort van geschiedenis des kloosters Werslo.
6». Blz. 12: Oorkonde van het jaar 1235 over het „praedinm Oest-

ryc in Dnlre situm" en zijne regten.
7°. Blz. 13 : Een ander berigt over den dood en de begrafenis van

JOH. V. GRONiKGES (Vgl. N.0. 3). (Latijn.)

8». Blz. 15: Mededeelingen over het ontstaan van het klooster te Al-
bergen.
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9*. lïlz. 18—20; „Almnnack Coniunctionnm solis et Iiinac de anno

1477," met eene opgave van de dagen waarop het goed is zich

ader te laten en een laxatief te nemen.

10". Blz. 21: „Koer en alde insetiinghen der buer van Alherp;en."

II". Blz. 23: Origineel concept eencr oorkondü over een door liet

klooster Albergen verkocht goed. (HoU.)
12'*. Blz, 24—26: Verscheidene belangrijke historische aanteekeiiin;^en,

b.v. : „Anno 1486 et 87 erant in Velua et Gelria mulfi hvtrones

et piratae, quorum plurcs Grauie, Novimagü, Arnhem, Ilarderwyc

et Zvvollis capti sunt." (Velin.)

\S°. 27—34: „ Anspral^c ioncker iouans van recuteren op de buren

van Almeler vene."

14°. Blz. 35—40: „Die antworde der vryen vresen."

15°. Blz. 41—54: „Priuilegie Rechte eü ghewoenté dé vryer Vriesen

op Almeloer vene wonende.

16**. Blz. 55—66: „ eüert van hekeu en Jonchere toe Almeloe" geeft

den boeren, die op „de Vene" wonen of er later komen wonen,

verschillende privilegiën en regten, 1364 „op Johans dach Bap-

tisten."

17^. Blz. 67—74: Verhaal betreffende de oorlogen, gevoerd door Her-

tog KAREL van Gelre in de jaren 1510 volgg., in de Lat. taal be-

schreven door een' tijdgenoot.

Croüica vann anbeginne des Bistums ende der Biscopea des

Stifts vann Vtrecht oeck mede Ingetogen vau de Edlenn

Hernn vande Grenen vann Hollant . . , ennde ist dat

erste capittel volendende per manus rodolphi theoüo-

Rici DE couoRDiA Custodem in Hardenberch tune tem-

poris. Anno 15 IS. HS. op papier, fol. 330 blz.

ITALIË.

Memorie delF I. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed

Arti. Venezia 1S59. Vol. VIL 2; VUL 1. 4^

Inhoud, Vol. VIL 3 :

B. Bizio. Intorno alle ombre colorate.

H. DE visiANi. Pianti fossiti della Dalmaria.

E. A. cicoGNA. Intorno a o. mdslero da Ottinga, gia lettorc Ui civili

inslitozioni nello studio di Padova,

G. s\NDRr. SuUa natura e origine de' contagi.

M. ERizzo. Sistema generale di trascrizione. (Continuatione e fine.)

p- MARZOLO. Parole-medagiie della storia dclla medicina,



CCCXLIX —
Vol. YlIL 1 :

i>. TDRAZZA. Teoria dinamica del calorico.

L. aiENiN. Sulle cause che resero finora iofi'uttuose Ie misure prese per

abolire la tratta dei Negri, e come uu tale scopo si potrebbe raggi-

uugere.

G- EELLAViTis. Della materia e delle forze.

G, BUCCHIA. Ricejche sul moto dell' ac(|ua nel turbine idrofure dello

SCHLEGEL, e sull' effetto di questa macchioa applicata al prosciuga-

mento dei terrcni palustri.

Atti dell' I. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed

Arti. Serie 3*. Venezia 1858—1860. Tom. IV. 7—10,

V. 1, 2. 8'.

AANGEKOCHT.

c. KRAMM. Leven en Werken der Holl. en Vlaamsche kunst-

schilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters vaii

den vroegsten tot op onzen tijd. Amst. 1860. Dl. IV.

3. 8°.

J. L. TERWEN en c. DE JONG. Ouze Tijdgenooteii, levens-

schetsen van voorname mannen en vrouwen uit alle lan-

den der aarde. Utrecht 1860. Afl. 8. roy.-8^

j. G. TH. GRAESSE. Trésoi de livres rares et precieus ou

Nouveau Dictionnaire bibliographique. Dresde 1860.

Tom. II. 2. 4'.



TEN GESCHENKE OF IN RUIL ONTVANGEN IN
DE MAAND APRIL 1S60.

NEDERLAND.

Tijdschrift voor Entomologie. Leiden 1860. Dl. III. 1—3. 8'.

Punten van beschrijving voor de SS^'e Algem. Vergadering

der Nederl. Maatschappij ter bevordering van Nijverheid

op den lO'^en JuHj 1S60 te Arnhem. 8°.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenliunde van Neder-

landsch Indie.Nieuwe Volgreeks. Amst. 1860. Dl. III. 1. 8'.

Inhoud

:

0. c. BAUD. De Bamljcrmasinsclie afichuwelijkheid.

s. KEYZER. De beide Mohammedaansche feesten.

Verslag van een gehouden plaatselijk onderzoek omtrent de kultuur

en bereiding van indigo door pavtikulieren in de residentie Djokjo-

karta.

Naamlijst van hoofden van gewestelijk bestuur en residenten op Java

en Madura, van 1817 tot 1859.

Verbaal van den oorsprong en begin van den opstand van dipa-nê-

gara; volgens een JavaanscbHandschrift, met bistor. en grammaticale

aanteekeningen van t. rüorda.

j. A. VAN DER CHYS. De Nederlanders te Jakatra. Amst.

1860. 8'.

Bijdragen tot de Dierkunde. Uitgegeven door het Kon.

Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra, te Am-

sterdam. Amst. 1859. Afl. 8. 4°.

Inhoud

:

A.B. VEE3TER VAN wDtvERHOEST. Ovet den Eenhoom.

H. SCHLEGEL. Notice sur Ie genre Corvos.
— ^ Description de la Pie aux Ailes brnnes, Pica pijrrhopiera.

Maand- en Correspondentie-blad van het Nederl. Onderwij-

zers-Genootschap ter bevordering van Volksopvoeding en

Onderwij.s. Amst. 1860. N°. 4. 8°.
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Programma van het XV*!» Nederl. Landhuishoudkundig

CoDgres te houden te Amersfoort. Zwolle 1S60. 8°.

c. A. J. A. OUDEMANS. De Flora van Nederland. Haarlem

1860. Afl. 8. 8°.

A. A. J. MEYLiNK. Over een charter van Graaf ïloris V,

van den li^l^i Mei ]278; mededeeling van g. h. m.

DELPKAT nader toegelicht; en over charter van Graaf

ixofiis V, van den jare 1281. 's Gravenhage 186Ü. 8".

K. B,. PEKELHAEiNG. Levensschets van s. de wind. 8°.

L. KÜTIMEYER. Untersuchung der Thierresten aus den Pfahl-

bauten der Schweiz. Ziirich 186U. 4°.

Verzamelingstabellen der waterhoogten langs den Boven-Eijn,

Waalj Merwede enz., waargenomen in de maand Decem-

ber 1859. fol.

Eecapitulatietabellen der waterhoogten langs den Boven-Eijn,

Waal. Merwede enz., waargenomen in het jaar 1859. fol.

Nederlandsche Bibliographie voor genees- heel- en verlos-

kunde, veeartsenijkunde en artsenijbereidkunde. Leydeu

1852. Dl. I. 8°.

Ongedrukte dichtstukjes van bilüeedijk, in het bezit van

Prof. H. w. TYDEMAN, afgeschreven door b. klinkert, in

2 cahiers. 4°.

Nalezing voor klixseets Gedrukte Lijst van bildeedijks

werken, 1853. HS. van b. klinkeet. 1 cahier, 4°.

Ontbrekende stukken van bildeedijk en diens gade, aan

KUNKEETS verzameling. HS. van b. klinkeet 1 cahier. 4^

Verzameling van Engelsche gedichten door c. w. schweick-

HAEDi', waarscliijnlijk y66v haar huwelijk met bildeedijk.

HS. van b. klikkeet. 1 cahier. 4°.



Alphabetisclio Volgorde voor het cerslc Register van eerste

regels vaii poiitisclie stukkeu van bildeedijk, door b. klin-

KBRT. HS. fol.

Nalezingen van Mr. w. en Vrouwe k. w. bilderdijk, door

B. KLINKEKT. HS. fül.

Register van stukken, voorkomende in de werken van Mr.

w. en Vrouwe k. w. bildebdijk, alfabetisch gerangschikt

in 185 2 door b. klinkeet. HS. fol.

Lijst der werken uitgegeven door of met bijdragen voor-

zien van wijlen Mr. w. en Vrouwe k. w. bildeedijk;

met aanteekeningen door B. klinkeet. HS. fol.

•Lijst van afzonderlijk uitgegeven en onuitgegeven stukkeu,

benevens dezulke die tot periodieke werken en andere

geschriften zijn bijgedragen door Mr. w. bildeedijk en

diens gade, en die voor zooveel na te gaan, in geen hun-

nen werken zijn overgedrukt ; waaraan is toegevoegd eene

opgave der beduidendste soliriften die aangaande hunne

werken in druk zijn verschenen. Met aanteekeningen door

B. klinkeet. HS. fol.

BELGIË.

Mémoires anonymes sur les troubles des Pajs-Bas, 1565

—

1580; avec notice et annotations par J. b. blaes. Brux.

1860. Tom. IL 8'.

F R A N K R IJ K.

Bulletin de la Socicté Linncenne de Normandië. Anuiie

1858—1859. Caen 1859. Vol. IV. 8'.

Comptes rendus des séances et Mémoires de la Société de

Biologie. 2'"^ série. Paris 1859. Tora. V. 8°.

Inhoud:

i. vuLi'iAN. Recherches sur !.i dure'c ilc la contractilitc (!u cocur

aprós la mort.



CCCLIII

GH. ROBis ct OLLIER. Mcuioires sur iiuelques points de la cicatrisation
en ge'acTal et sur cellos des artéres en particulier.

A. DOYDANOw. Études :av les causes de la coloration des oiseaux
A. GCLBER. Tuineurs du foie, détermiiices par des oeufs d'helrainthes

et comparables a, des galles, observJes chez Thomrae.
E. LEDDET. Etude des le'iious viscerales de la leucémie.
en. ROBi.v. Note sur les causes de riu-Jüpeudance de Ia bronchite par

rapport a Ia pneumonie.
J. Luïs. Me'moire sur les corpuscules amyloïdes comme productions

normales h Ia surface de la peau.

A. vuLpiAN. Eecherches toxico-physiologiques.
MARTiN-MAGRox et BüissoN. Note sur 1'acciun comparee do la strych-

nine et du curare.

J.-D. HiLLAiRET. Amaurose daiant de si.^; ans; p!u5ieurs attaques d'a-
poplexie; hémorrhagics du cerveau et du cervelot; altcratiou athe-
romateuse des artères ce're'brales et eórébelleuses, etc.

A. VDLPIAN. Note sur les effots de la faradisation générale pratiquéo
sur les aniraau.K.

L. OLLIER. De la produciion artifieielle des os au moyen de la trans-
plantation du perioste et des greffes osseuses.

E.-Q. LE GRENUKE. Mémoire sur quelquos variétés rares de la hernie
crurale.

CUARCOT. Note sur la claudication intcrmitionte, obsorvée dans un cas
d'oblitération complete de 1'une des anères iliaques primitives.

siA.NEC et LABODLp.ÈNE. Trois obscrvatioiis de tumeurs caücéreuses du
sein ayant acquis un trés-grand développemeut, et guéries par l'opé-
ration sans recidive, apics Jouzc, neul' et trois années.

IIIFFELSHEI.'U. Dos cuuditions d'activiié ile la pile et du courant voltaï-
que continu permanent.

E. coDARi). Recherches sur la substiiulion graisseuse du rein.

GROOT-BRITTANJE.
Moral Einblems with aphorisms, adages, and proverbs, of

all ages and Nations, from jacoiï cats and eobert pak-

LIE. Witli illustrations freely rendered, from designs

found in their works, by J. leighton, the whole trans-

lated and edited witli additions, by r. pigot. London
1860. 4°.

DUITSCHLAND.
J. VON LiEBiG. Rede in der öffentlichen Silzung d. k. Akad.

d. Wissenschaften ani 28 Miirz 1860 zur Peier ihres

lOlsten Stiftungstages. München 1860. 4°.

BOEKGESCH. DER KON. AKAD. V. IVETESSCII. 43



w. CHEIST. Voii der I3edcutung der Sanskritstudii:]) fiir die

griechische Pliilologic. Münclicn 1S60. 4°.

Zeitschrift des deutsch-österreichischen Telegrajjlien-Vcrcins.

Berlin 1859. J.ilug. VI. 12. 4'.

A A N G E K O C H T.

J. p. AREND. Algem. Geschiedenis des Vadrilauds, van de

vroegste tijden tot op heden. Voortgezet door o. van

EEES en w. G. BRiLL. Amst. 1860. Dl. II. St. 3. afl.

2 en 3. 8°.

Annales de Chimie et de Physique. 3'°'^ Série. Paris 18üU.

Tom. LVIII. 3. 8°.

5/



INHOUD

DEEL X. — STUK 3.

blad 2.

De kust van Noord- en Zuid-Hollanil. Door D. J. Storm Buysing. 277.

Over de herkomst van het grind onzer rivieren. Door W. C. H.

Staring 285

.

Over electrische ontlading in het luchtledige. Door V. S, M. van

DER Willigen. — I 291

.

Gewone vergadering der Afdeeling Wig- en Natuurkundige Weten-

schappen, gehouden 25 February 1860 297

.

Over de verzinkingen van het Westerhoofd der nieuwe IJdijken te

Amsterdam. Door F. W. Conkad. {Met itoee platen en eene uit-

slaande tabel.) 324

.

Gewone vergadering der Afdeeling Wig- en Natuurkundige Weten-

schappen, gehouden 31 Maart 1860 843,

Gewone vergadering der Afdeeling Wis- en Natuurkundige Weten-

schappen, gehouden 27 April 1860 360.

Over de kleuren van gemengde plaatjes (mixed plates van Young.)

Door V. S. M. VAN der Willigen. fMet eene plaat.) 374.

Overzigt der door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen ont-

vangen en aangekochte boekwerken blz. cccxxi

—

cccliv ,
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