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GEVVOINE VEUGADERING

DER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEN 23^ten FEBRUARIJ 1861.

Tegenwoordig de Heeren g. simons, w. vrolik,

C. A. J. A. OUDEMANS, C. J. MATTHES, F. C. DONDERS,

E. H. VON BAUMHAÜER, E. J. STAMKART, P. ELIAS,

J. W. L. Vx\N OORDT, P. HARTING, C. H. D. BUYS BALLOT,

R, VAN REES, R. LOBATTO, D. J. STORM BUYSING,

A. AV. M. VAN HASSELT, A. H. VAN DER BOON MESCH,

J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK, D. BIERENS DE HAAN,

G. A. VAN KERKWIJK, G. E. VOORHELM SCHNEEVOOGT,

j. BADON GHYBEN; €n van de Correspondenten in

Oost-Indië de Heer p. bleeker.

Het Proces-Verbaal der gewone Vergadering van

den 26s<^^ï^ Januarij j.1. wordt gelezen, goedgekeurd

en vastgesteld.

Worden gelezen brieven tot verontschuldiging over

het niet bijwonen dezer Vergadering door de H.H.
J. VAN DER hoeven, PRUYS VAN DER HOEVEN, VER-

DAM, VAN DER WILLIGEN CU VAN BREDA. — Aange-

nomen voor berigt.
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Worden gelezen brieven ten geleide van boekge-

schenken van de volgende Heeren: 1^. e. eouher,

Ministre de Tagriculture, du commerce et des tra-

vaux publiés (Parijs, 15 Febr. 1861); 2^. demarquay,

doctor te Parijs; 3°. j. rosenthal, tweeden Secreta-

ris der Physicalisch-medicinische Gesellschaft te Wurz-

burg (Wurzburg, 23 Januarij 1861); 4^. c. wiedmann,

Bibliothecaris der Königlich Bayerische Akademie der

Wissenschaften te Munchen (Munchen, 15 November

1860); 5^. c. wiEDMANN, Bibliothecaris der Königl.

Plof- und Staatsbibliothek te Munchen (Munchen, 12

October 1860); 6^. goeppert, President der Schle-

sischen Gesellschaft ftir Vaterlandische Cultur (Bres-

lau, 20 October 1860); 7^. marignac. Secretaris der

Société de physique et d'histoire naturelle (Genève,

1 November 1860). — Wordt tot plaatsing in de

boekerij en tot schriftelijke dankzegging besloten.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken: 1°. van PI.H. Curatoren van

het Athenaeum Illustre te Amsterdam (Amsterdam,

22 Februarij 1861); 2^. j. tideman, Secretaris van

den raad van Bestuur van het Koninklijk Instituut

van Ingenieurs ('sGravenhage, 20 Febr. 1861); 3^.

hermans, Bibliothecaris van het provinciaal genoot-

schap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-

Brabant('sHertogenbosch, Januarij en Februarij 1861);

4^. j. A. GROTHE, Secretaris van het Historisch Ge-

nootschap te Utrecht (Utrecht, 15 Februarij 1861);
5 o. BUYs BALLOT, Hoofd-Dirccteur van het Koninklijk

Nederlandsch Meteorologisch Instituut (Utrecht, 10

Febr. 1861). — Aangenomen voor berigt.
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De Secretaris berigt met schrijven van den Heer

V, VAN DER STERR (Amsterdam, 7 Februarij 1861)

ontvangen te hebben Tabellen van waargenomen wa-

terhoogten, welke hij der Commissie over de daling

van den bodem in Nederland ter hand heeft gesteld.

De Secretaris brengt ter tafel eene aanteekening,

voor welke de Heer bleeker opneming verzoekt in

de Verslagen en Mededeelwgen der Afdeeling. —
Wordt tot plaatsing daarvan besloten.

Wordt gelezen de volgende brief van den Heer

VAN GENDT, Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat

in de jyovincie Noord-Holland (Haarlem, 13 Febr.

1861),

Bij het rapport van den Ingenieur j. f. w. conrad, dat

ik de eer had bij den mijnen van 16 Junij 1.1. N^. 1117 in

afschrift aan U Hoog Gel. over te maken, wordt ondei'

anderen verslag gegeven van eene proefneming in de ha-

ven het Nieuwe Diep met het anti-insecten Vernis van

L. HAETONG te Eotterdam, die niet aan de verwachting

had beantwoord, daar het hout daarmede bestreken door

den Zeeworm was aangetast. Ik ben thans in de gelegen-

heid de uitkomst mede te deelen van eene proefneming

met dit zelfde vernis door den opzigter van den water-

staat c. VAN DER STERR te Tcxcl genomen.

Een eiken perkoenpaal en een kolderpaal met het anti-

insecten vernis van l. hartong volgens het voorschrift van

dien Heer bedekt, zijn den 21 sten Mei 1859 aan het buiten-

einde van het westelijk hoofd der haven te Oude Schild op

Texel, binnen de paienrij gesteld, zoodat ze voor aanvaring

€n beschadiging van vaartuigen gevrijwaard stonden ; naast of

1*
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bij die palen zijn gelijktijdig een dito perkoen- en een dito

kolderpaal, niet met dit vernis bestreken, geplaatst.

Deze palen zijn den loden December 1860 door den Heer

VAN DER STERK geligt en medegenomen naar den Helder,

behalve de niet met vernis bestreken kolderpaal, die ver-

loren is geraakt, vermoedelijk omdat liij geheel doorknaagd

was. — IN'adat deze palen van vuil gezuiverd waren, zijn

ze aan stukken van een palm lengte doorgezaagd. Vier van

die stukken, met 1, 2, 3, en 4 genommerd, die op 1,40 El

h 1,50 El beneden gewoon volzee of 0,30 El a 0,40 El

onder gewoon laagwater ter proefneming blootstonden, worden

hierbij overgemaakt.

"No. 1. is een stuk van een' met vernis bestrekenen eiken

perkoenpaal.

W. 2. idem van een' niet met dat vernis bestreke^en eiken

perkoenpaal.

N"*. 3. idem van een' met vernis bestrekenen vuren hou-

ten kolder.

N°. 4. idem van een' dito kolder, zijnde dit stuk door-

gekloofd ten einde de gangen van den paalworm te kunnen

beschouwen.

Het blijkt uit deze monsters dat het vernis of smeersel

van HARTONG zich vaster hecht aan het vuren dan aan het

eiken hout. Die betere vasthechting is echter van geen

invloed tegen de indringing van den paalworm geweest,

daar zoowel de verniste als de niet verniste stukken in 19

maanden tijds tot aan het hart zijn doorboord.

De proefneming met het vernis van hartong op Texel

genomen is alzoo even zoo ongunstig uitgevallen als die in

de haven van het Nieuwe Diep, waarvan de Ingenieur

CONRAD heeft gerapporteerd.

Wordt besloten dezen brief in handen te stellen

der Commissie over den Paalworm.



De Secretaris berigt, dat dp Verhandelingen, aan-

geboden door de H.H. j. van der hoeven, harting,

STAMKART en BAEHR aangenomen zijn door de Com-

missie van redactie.

De Secretaris berigt, dat de beide door den Heer

BLEEKER in dc jongsto Vergadering ingebragte Ver-

handelingen, volgens verlangen van Z.Ed. en in

overleg met de benoemde Commissie, voor de Ver-

slagen en M.ededeelingen worden aangeboden. — Zij

worden in handen gesteld der Commissie van redactie.

De Heer vrolik leest een door hem ontworpen

antwoord voor aan den Heer buchner over meteor-

steenen. — Wordt besloten tot verzending van dezen

brief, en tot het opnemen daarvan in de Verslagen

en Mededeelincjen.

De Heer lobatto leest het volgende verslag voor

op de in zijne handen gestelde Verhandeling van

den Heer verdam.

De Akademie heeft in hare Vergadering van den 24 No-

vember 1.1. besloten in handen te stellen van den onder-

geteekende en van ons geacht medelid f. j. stamkaet eene

haar door den Heer verdam nader aangeboden Verhande-

ling, ten opschrift voerende : Bijdrage tot de toepassing van

liet beginsel van d' alembert overeenkomstig de rehenwiize

van LA GRANGE, en zulks ten einde der Akademie van be-

rigt, voorlichting en raad te dienen nopens de plaatsing

in hare werken van genoemde Verhandeling.

Als eerstbenoemd lid der Commissie zal ik de eer heb-
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ben mij bij deze van de mij opgelegde taak te kwijten.

Meu weet dat het theorema in de Dynamica bekend onder

den naam Grondbeginsel van d' alembert eene voorname

rol in die wetenscliap speelt, en voor velerlei toepassingen

vatbaar is, dewijl hierdoor alle questiën van beweging tot

die van evenwigt terug gebragt worden. La grange heeft

van zijne zijde niet weinig tot eene meer algemeene toe-

passing van dit theorema bijgedragen door haar in verband

te brengen met het statische grondbeginsel der virtuele

snelheden. A.an dien beroemden wiskundige is men eene

algemeene methode, steunende op de variatie-rekening, ver-

schuldigd, ten einde in de toepassing van dit laatste grond-

beginsel naar vaste en algemeene voorschriften te werk te

gaan.

De Mecanique analytique, dat meesterstuk van zijn genie,

is daar om den ingewijden in de hoogere analyses bekend

te maken met den omvang en de belangrijkheid der vraag-

stukken, welke voor zoodanige behandeling vatbaar zijn.

De Schrijver der aangeboden Bijdrage heeft zich voorge-

steld als voorbeelden van toepassing der methode van la

GRANGE te kiezen twee belangrijke Dynamische problema's,

te weten de beweging van een vast ligchaara om eene vaste

as, en die om een vast punt, waarvan het laatste onge-

twijfeld niet tot de gemakkelijkste behoort, en de voor-

naamste wiskundigen zoo der vorige als der tegenwoordige^

eeuw heeft bezig gehouden. Zijn arbeid moest zich als

van zelf in twee afdeelingen of paragrafen splitsen, de

eerste namelijk ten onderwerp hebbende de beweging om

eene vaste as, en de tweede die om een vast punt.

In de eerste afdeeling gaat de Schrijver uit van de al-

gemeene vergelijking, behelzende de toepassing van het be-

ginsel der virtuele snelheden op de krachten, welke de

draaijende massa in evenwigt zouden houden. Deze verge-

lijking wordt vervolgens, naar de rekenwijze van la grange.



verbonden met drie voorwaardens- vergelijkingen, voortsprai-

tende zoo uit den aard der draaijende beweging als uit

het aan elkander verbonden blijven der elementen, waar-

uit het vaste ligchaam is zamengesteld. Die rekenwijze

vordert dat aan de grondvergelijking van het evenwigt

toegevoegd worden de overige hier genoemde vergelijkin-

gen, elk met eenen onbepaalden factor vermenigvuldigd

overeenkomstig hetgeen door la guange genoemd wordt

31etliode des Mulüplications. Uit het gelijk nul stellen

der uitdrukkingen waarmede in de nieawe vergelijking de

van elkander onafhankelijke variatiën der coördinaten van

elk element vermenigvuldigd worden, en na eliminatie der

daarin voorkomende onbepaalde factoren, wordt de bekende

formule afgeleid die de grootte der hoekversnelling bepaalt,

wanneer de beweegkrachten die op de massa deelen wer-

ken, benevens het moment van inertie der massa met be-

trekking tot de draaijings-as bekend zijn.

Eene gelijksoortige behandeling wordt mede gewijd aan

het geval waarin de beweging door een schok, stoot of

botsing wordt medegedeeld, ten einde de hieruit ontstane

hoeksnelheid te bepalen.

Hierna gaat de Schrijver over tot het bepalen zoo der

elementaire als der totale drukkingen, welke gedurende de

bewegingen, of, ingeval van een schok of stoot, bij den

aanvang der beweging, op de vaste as uitgeoefend worden,

Avaartoe de ingevoerde onbepaalde factoren het middel aan

de hand geven. Tevens worden de punten der as bepaald,

alwaar die drukkingen evenwijdig aan twee der coördina-

ten assen geleden worden. Vervolgens onderzoekt de Schrijver

de wijzigingen, welke de bepaling der drukkingen onder-

gaat, ingeval de vaste as eene der hoofdassen is, of door

het zwaartepunt gaat, of ingeval de beide omstandigheden

gelijktijdig plaats vinden.

De beschouwing der drukkingen, door de werking eener
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botsing iiitgeoefend, geeft den Schrijver aanleiding tot liet

bepalen van liet zoogenaamde middelpunt van de rigting,

welke de kracht behoort te hebben om op het oogenblik

van den schok geene uitwerking op de as nit te oefenen. In

de tweede afdeeliiig der Bijdrage wordt het onderwerp, de

beweging namelijk om een vast punt, naar dezelfde methode

behandeld.

Uit den aard der zaken zijn de analytische herleidingen

hier omslagtiger, vermits men meer zamengestelde voorwaar-

dens-vergelijkingen te doen heeft. Na eene behoorlijke

eliminatie der ingevoerde multiplicatoren komt de Schrijver

tot drie vergelijkingen van de draaijende beweging om een

vast punt, waaruit hij vervolgens drie andere afleidt, uit-

gedrukt in de hoeksnelheden en hoekversnellingen betrek-

kelijk de bewegingen om de drie coördinaten assen, welke

ondersteld worden zich gelijktijdig met het ligchaam te be-

wegen, en waartoe, ter vereenvoudiging der vergelijkingen,

de drie door het vaste punt getrokken hoofdassen gekozen

worden. Deze nieuwe vergelijkingen zijn de bekende diffe-

rentiaalvergelijkingen, welke men aan den grooten euler

verschuldigd is, en bestemd zijn om op elk tijdstip der

bewegingen den stand der beweegbare ten opzigte van

drie, door het vaste punt gaande onbewegelijke assen te

bepalen. Geheel overeenkomstig den geest der methode van

LA GiiANGE geraakt de Schrijver tot de waarde der druk-

kingen, welke op het vaste punt in de rigtingen der hoofd-

assen worden uitgeoefend, zoowel in het geval van versnel-

lende krachten als in dat waarin de beweorinG; door eene

botsende kracht wordt medegedeeld.

Dat gedeelte der Yerhandeling wordt besloten met eene

uitvoerige en niet onbelangrijke beschouwing van de ver-

schillende omstandigheden, welke kunnen plaats hebben, bij-

aldien het vaste punt of de aanvankelijke draaijings-as

geene drukking noch schok ondervindt, en die as van eene
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onbcstciicligc tot ccne bestendige overgaat. Do Schrijver

komt tot het besluit dat hiertoe gevorderd wordt, dat de

beweegkracht gerigt zij loodregt op het vlak gaande door

de aanvankelijke as en het zwaartepunt der massa, en tevens

in een vlak loodregt op de draaijings-as, zoodat die as

gesneden worde in het punt voor hetwelk zij eene hoofdas

van het ligchaam wordt.

Ik moet mij bij het voorgaande overzigt van den voorna-

men inhoud van des Schrijvers arbeid bepalen, vermits het

bezwaarlijk zou zijn dienaangaande in meerdere bijzonder-

heden te treden, zonder daarbij wiskundige formules aan te

voeren, welke te dezer plaatse niet wel te volgen zouden zijn.

Sleehts eene enkele aanmerking zal ik mij op dien ar-

beid veroorloven.

Zij geldt namelijk eene uitdrukking, gebezigd bij het ver-

klaren der beteekenis van eJk der drie termen waaruit de

hiervoren bedoelde bewegingsvergelijkingen zijn zamengesteld.

De termen A'^", Wf, C$", waarin A, B, C, de momen-

ten van inertie met betrekking tot de drie hoofdassen, en

/5. q. r. de hoeksnelheden bij de beweging om die assen

voorstellen, worden door den Schrijver met den naam van

zamensiellendp, Jcoppels de?' versnellingen van de draaijende

beiveging bestempeld. Die benaming komt mij minder juist

voor, uithoofde koppels eeniglijk betrekking kunnen hebben op

krachten en niet op versnellingen. Voorzeker heeft de Schrijver

hier het oog gehad op hetgeen poinsot in zijne Nouvelle

theorie de la rotation des corps noemt Couple accelérateur.

Die benaming is echter beter te verdedigen. Zij drukt

namelijk voor een koppel uit hetzelfde wat men, van eene

kracht sprekende, in het Pransch noemt force accélératrice.

Het bedoelde koppel is werkelijk een door versnellende krachten

gevormd, welke krachten geene andere zijn dan de zamen-

stellenden van die, welke aan de massa elementen eene

bewesincT om de onbestendige as mededeelen, even alsof
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zij geheel vrij waren. Bovendien zou ik van oordeel zijn,

dat het beAveerde omtrent de beteekenis dezer koppels wel

een afzonderlijk betoog verdiende, vermits de waarheid daar-

van niet zoo onmiddellijk in het oog springt.

Ofschoon dan het onderwerp door ons geacht medelid

behandeld niet nieuw zij, noch nieuwe gezigtspunten oplevert,

en ook de wijze van behandeling naar de methode van

LA GRANGE niet gczegd kan wordeji langs den eenvoudig-

sten weg tot de verkregen resultaten te leiden, meen ik

echter te mogen verklaren, dat aan de aangeboden Vedian-

deling geene wetenschappelijke verdienste kan worden ontzegd,

en zij derhalve aanspraak mag maken in de Verhandelingen

der Akademie te worden opgenomen.

Mijn advies strekt alzoo daartoe dat de Akademie tot die

opneming besluite, onder mededeeling nogtans aan den ge-

achten Schrijver der voorgaande aanmerking op zijn^ arbeid,

ten einde daarvan zoodanig gebruik te maken als hij raad-

zaam zal oordeelen.

De Heer stamkart laat daarop een tweede Ver-

slag volgen, luidende aldus:

De ondergeteekende, tweede gecommitteerde ter beoor-

deeling eener A^erhandeling van ons geacht medelid J. g.

VERDAM, aangeboden aan de Akademie in hare Vergadering

van den 24^'^" November j.1. en getiteld: Bijdrage tot

toepassing van het beginsel van jy' alembert overeenkomstig

de rekenwijze van la grange, heeft de eer liet volgende

te rapporteren. De inhoud en de strekking der aangebo-

den Verhandeling is door ons geacht medelid r. lobatto,

eerstbenoemde der Commissie, volkomen aangewezen en uit-

eengezet, en ten slotte aldus beoordeeld: //dat, ofschoon

I,
het onderwerp niet nieuw is, noch nieuwe gezigtspunten

//o])]overt, on ook de wijzo van behandeling naar de me-
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// tliode van la geange niet gezegd kan worden langs den

A/ eenvoudigsten weg tot de. verkregen resultaten te leiden,

// echter aan de aangeboden Yerhandeling geene wetenschap-

// pelijke verdienste kan worden ontzegd, en zij derhalve

//aanspraak mag maken in de Verhandelingen der Akade-

// mie te worden opgenomen." De ondergeteekende kan zich

met deze zienswijze vereenigen en zal zich dus alleen be-

palen tot de aanwijzing van enkele opmerkingen, die hem

bij de lezing der Verhandeling zijn voorgekomen, met ver-

zoek dat zij aan den geachten Schrijver 'worden medege-

deeld, om er het gebruik van te maken dat hem doelmatig

zal voorkomen.

Pag. 13. De derde voorwaarde voor het volstrekt on-

veranderlijk zijn van het draaijende ligchaam, te weten:

// dat elk element in het vlak zijner beweging om de as

,/ dezelfde plaats behoudt ten opzigte van de overige in

// dit zelfde vlak gelegene elementen'', schijnt niet geheel

voldoende te zijn : zouden daarbij de verschillende vlakken

met hunne elementen niet nog afzonderlijk om de as kun-

nen draaijen?

Pag. 14, 46, 85 en 87 (van het Manuscript)

De vergelijkingen (42) en (43), waarvan (7) een bij-

zonder geval is, zijn gevonden uit de bepaling dat de va-

riatiën der uitdrukkingen

af^ j^y^J^zi I

(^ + 0^)2 + {y + ^yf + [z + -^zf .... II

gelijk nul moeten zijn. Naar het mij voorkomt kunnen

deze vergelijkingen (42) en (43) hieruit echter niet worden

afgeleid. Wanneer toch de uitdrukkingen II en III iets

anders zullen beduiden dan de uitdrukking I, dan moeten

^cc, ^?/, ^z, ^^^, ^-y en h"^ z als eindige grootheden, zoo

klein men wil, maar toch als grootheden, niet als oneindig
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klein beschouwd worden. Want zoude hier {)x oneindig

klein zijn, dan is a? + c) ^ niets meer of minder dan a,

()cr heeft geene beteekenis, dan alleen in betrekking tot

eene andere differentiaal, b. v. in ^-.

In de plaats van c)^ komt dan /^x, voor '^'^x komt

J^^x enz., en zoo wij, gemakshalve /;^x=^a;\ A^^= cc",

l^y z=iy' enz. stellen, dan heeft men de uitdrukkingen

:

/p2 !_ ^2 I ^2 j

[x + x'f + {y + yy- + (2 + z'f Il

(X + 3x' + x"f + (y+ 2y '+ y<'f + (2 + Zz'+ zy . III

waarvan de variatiën nul moeten zijn. De eerste geeft:

2x'èa; + 2y^y + ^z'èz = O . . . . (41)

de tweede:

2 {x -|- x') (dx -\-^ x') + enz. = O

dat is

:

2a?öa; + ^x'^x' + ^x''^x + 2x'^x' + enz. = 0;

maar volgens (41) is

"Zx^x + enz. = 0;

dus is:

'Ix^x' + 2x^x + Ix'^^x' + enz. -= 0.

AYanneer nu x', y', z' gedurig kleiner v/orden, dan wordt de

derde term, die van de derde orde is, steeds kleiner met

betrekking tot de beide eerste termen, die van de tweede

orde zijn, en tot de limiet overgaande blijft alleen

Ix^x' +, 2xl)x + enz. oilx'^'dx + %^x^x -f enz.^ 0;

maar er volgt niet, dat

^xl)x' oï^^o^^^x + enz.
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gelijk nul zoude zijn, met betrekking tot de grenswaarde eener

grootheid der derde orde.

Meetkundig beschouwd geeft het standvastig zijn der uit-

drukkingen I^ II en III, slechts te kennen, dat drie pun-

ten op drie verschillende (of in een bijzonder geval niet

verschillende) kogeUoppervlakten moeten zijn. Het al of niet

bijeen zijn dier punten wordt er niet door aangewezen

:

zij kunnen eenen afstand = R -f"
ï^' hebben, als R en E'

de stralen van twee dier oppervlakten zijn.

De vergelijkingen (42) en (43) kunnen slechts volgen

uit de bepaling dat de onderlinge afstanden van een punt

tot een tweede, van hetzelfde punt tot een derde, en van het

tweede tot het derde punt standvastig moeten zijn dat is

:

x'-2 -1- 2/'2 + 2'2 = standv.

(2^'+ ^")2 -)_ (22/' + ?/")2 + (%z' ^z"f = standv. •

{x' + x'f + (/+:/")- + (2' + 2")- = standv.

waaruit gemakkelijk volgt:

/jr;'2 _j. yf2 -j- z'- = standv.

x"^ -i-
y"-^ + z"- = standv.

dus

:

9.x'^x' + ^y'^y + 9.z'^z = O

''Zx"^x' -f- ^y"'bi/ + ^z"^z" = O

hetgeen, tot de limieten overgaande, de vergelijkingen (42)

en (43) woorden. — Zelfs heb ik bedenking tegen de wijze

hoe deze vergelijkingen door la. grange in § 53 der Me-

canique analytique verkregen zijn. La grange stelt

:

Yolgens mijne wijze van zien kunnen deze differentialen,

zoo lang zij met x, y en z door optelling of aftrekking
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verboudeu zijn, slcclits als eindige diiierenticü beschouwd

worden.

Wij hebben dus, la giiange volgende:

Men moet bewijzen dat de variatie van /5 .= O is.

Hiertoe is:

{lLx+L'xf + ['^Ly'^L''yr + [^Lz+tJz)2 == standv.

dat is

:

4 (A ^f + 4 A a; A'^ + (A'^f + 4 (A yf + 4 A ^y A'y

+ {ll^yT "h 6^2. = standv.

Maar, in de uitdrukking «, A^ in A^+A"^, Ay in

enz. veranderende, van de uitkomst a aftrekkende, en de

rest met 2 vermenigvuldigende, komt:

4A^A2«+2(A^it;)2-i-4Aj/A2i/+2(A"?/)2+euz.=2A« -standv.

hierbij

:

4(Aic)- +4(A!/P +eüz. =4a
komt:

4(^0^)2 + 4A.rA-^ + 2(A^^f+ 4(A^/)- + A//A'y-|-2(AV/)'

+ enz.= 4a + 2A«== standv.

De tweede uitdrukking wordt alzoo:

4a + 2Aöe— /? = standv.,

waarvoor bij la grange staat:

De uitkomst blijft wel dezelfde, namelijk: daar a stand-

vastig is met betrekking tot de variatie ^, zoo is ook A

«

in dien zelfden zin standvastig, en bijgevolg insgelijks

|5 = standvastig. De fout ligt in het verbinden van diffe-

rentiaal-uitdrukkingen (die niet tot den vorm van vergelij-

kingen tusschen differentiaal-quotiënten herleid zijn) met
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diergelijke uitdrukkingen van andere orden, of met alge-

braische vergelijkingen.

Gelijksoortige opmerking geldt, naar liet mij voorkomt,

ook omtrent het betoog in de Aanteekening opgenomen (blz.

85 van het manuscript) en overgenomen van den Heer

LOBATTO. — Ik moet hier echter bijvoegen, dat mijn geachte

mede-gecommitteerde zich met deze zienswijze niet heeft ver-

eenigd.

Blz. 26 en 56. Daar d^ en J^ drukkingen voorstellen in

de rigting der stralen r en p, zoo kunnen daaruit geene

koppels ontstaan. Let men op de tivee gelijke uitdrukkin-

gen voor dr op blz. 35 boven, dan volgt onmiddellijk:

7/ ö (^3 ö ^) = «3? ö ('^3 ö y)

das wordt, op blz. 26,

k^ = xdy^y dx== 0.

Evenzoo volgt uit de gelijkheid der drie uitdrukkingen

voor dp op blz. 55, dat de drie koppels hz, ky, k^, ieder

op zich zelven = nul zijn, gelijk behoort.

Eindelijk zij in overweging gegeven, doch als een onder-

geschikt punt, of het niet duidelijker is, om, even als la

GKANGE en LA PLACE, liet intcgraalteekcn S voor de som

der virtuele momenten te bezigen, in stede van het meer

algemeene teeken |.

Ten slotte vereenigt zich de ondergeteekende met het ad-

vies van den Heer lobatto.

De Vergadering vereenigt zich met vijftien stem-

men tegen vijf en eene stem buiten advies met de

conclusiën der beide verslagen.

De Heer w. vrolik leest het volgende verslag

voor, ingezonden door de H.H. j. van der hoeven
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cii VAN BREDA op (Ic dooi' dcii llcer iiAiiTiNG uaii-

geboden Verhandeling.

Door ons geacht medelid hauting werd aan de Aka-

demie ter plaatsing in hare werken aangeboden eene Bijdrage

tot de kennis der mikroskopische Fauna en Flora der

Banda-zee. Deze Yerhandeling werd door de Natuurkundige

Afdeeling der Akademie in onze handen gesteld, om daarover

verslag uit te brengen, aan welken last wij thans de eer

hebben te voldoen.

De aanleiding tot deze Bijdrage was het onderzoek van

opgebragte gronden, die door den Kapt.-Luit. ter zee sie-

DENBURG verkregen waren, bij diepzee-loodingen van Banda

tusschen 3^ 51' en 6« 40' Z. Br. en 126' 47' en 129^ 36'

O. L. waarover reeds vroeger in deze Akademie een alge-

meen verslag werd uitgebragt.

De meeste organische vormen werden gevonden in den

grond van 1200 vademen diepte; weinig minder groot was

het aantal in den grond van 20 5U vademen diepte. In

den grond, die van eene diepte van 2700 vademen was

opgebragt, waren deze organische overblijfsels veel minder

talrijk. In den grond, van welke de diepte op 4000 va-"

demen berekend wordt, waren zij hoogst spaarzaam.

Dit is de grootste diepte, die gemelde Zee- Officier in de

Banda-zee verkregen heeft; zij is slechts 1000 voet minder

dan de, volgens maury gevondene grootste diepte in den

Noorder Atlantischen Oceaan, welke 25000 voeten bedraacct.

Wat den minst diepen grond betreft, 990 vademen diepte,

hierin kon de Heer harting geen spoor van organisme

ontdekken. De organische vormen, welke ons medelid overal

in den tweeden en derden grond heeft aangetroffen, werden

door hem naauwkeurig mikroskopisch onderzocht en onder

300voudigc lineaire vergrooting afgeteekend. Het zijn

Diatomcën, Toraminifcren, Polycistineën en Spicidae van
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sponsen. Hartinq heeft daarenboven vier soorten van een

mikroskopisch organismus gevonden, 't geen hij niet tot

eene bepaalde groep wist te brengen, en waaraan hij den

geslachtsnaam van Pallmula gegeven heeft (Pig. 37, Pig.

55—57). In den grond van 2050 vademen diepte ont-

braken de Poraminiferen, die in den grond van 1200 va-

pemen diepte talrijk waren, geheel en al. De eerstgenoemde

diepe grond bevatte vele Polycynaeen en een paar Diato-

tneën, welke niet in dien van 1200 vademen voorkomen

;

de overige soorten waren aan beide gronden gemeen, gelijk

ook de Spiculae van sponsen.

Onder de door ons medelid beschrevene soorten zijn er

slechts weinige, die reeds vroeger bekend waren, zoo als

b. v. CoscinodisGus minor ehrenberg. De meeste zijn nieuw

of, met andere woorden, vroeger nog niet beschreven; dat

is het geval van al de Polycistineën.

Wij mogen derhalve geen' twijfel voeden of de Akademie

zal gaarne eene plaats in hare werken toekennen aan eene

verhandeling, welke voor de wetenschap zoo vele nieuwe

bijdragen behelst; en wij meenen hier te mogen bijvoegen,

dat zij zich zeker met ons verblijden zal, dat ook in ons

vaderland het onderzoek der bewerktuiging, in de rigting

// des kleinsten Raumes/' gelijk ehrenbeeg zich uitdrukt,

met zoo gelukkig gevolg beoefend wordt.

Aan zijne beschrijving der mikroskopische vormen heeft

ons medelid nog eenige beschouwingen toegevoegd ter op-

heldering der vraag of deze wezens op de diepten, waaruit

zij door het dieplood werden opgehaald, geleefd hebben? Hij

meent, dat dergelijke meening niet wel kan worden aange-

nomen.

De Vergadering vereenigt zich met de conclusiën

van dit verslag.

VERSL. EN MEDED. AFD. NATUÜRK, DEEL XII.
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De Heer buijs Bx^llot spreekt over de grootere

storingen der magneetnaald. Na eene historische

uiteenzetting van de regelmatige en onregelmatige

of grootere bewegingen der magneetnaald, over de

overeenkomst en het verschil dier bewegingen en

de gelijktijdigheid of niet-gelijktijdigheid op verschil-

lende plaatsen der aarde, Toronto, Praag, St He-

lena, de Kaap de goede Hoop en Hobarton, waar-

bij hij de groote verdiensten van Generaal sabine

in het licht stelt, zet Spreker uiteen, hoe de me-

thode, die hij reeds in de Changements périodiqiws

de température gebruikt heeft, om te onderzoeken

welke storing de temperatuur, in de wintermaan-

den in dezen, in den zomer in genen zin onder-

vindt, ook voor de magneetnaald leert, welke soort

van storingen aan de verschillende uren van den

dag meer eigen zijn

Indien men de afwijkingen naar hare grootte en

rigting in verschillende klassen verdeelt, zoo zal men
beter kunnen beoordeelen, voor welke klasse eene

. andere wet begint te gelden, dan wanneer men a

priori een zekere maat van grootte voor de onregel-

matige storingen aanneemt. Ook meent Spreker,

dat men niet eerst de grootere storingen moet weg-

laten en dan het gemiddelde voor eenig uur moet

bepalen, indien men niet weet, dat die storingen van

andere krachten afliangen. Daar toch de grootere

storingen insgelijks van perioden afhangen, maar

die slechts in epoche verschillen, zoo is dat verschil

van krachten niet aangewezen ; en om te onderzoeken,

of er werkelijk andere krachten of invloeden werken,

bijv. bij het ontstaan of veranderen van zonnevlekken
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naar carrington, zal men vooral op de gelijktijdig-

heid over de geheele aarde moeten letten.

Indien toch die werking onmiddellijk is, zal zij

zich wel naar den stand der meridianen verschillend,

maar toch (jelijUijdi(/ over den ganschen aardbol

moeten doen gevoelen. De generaal sabine heeft

uit de uurwaarnemingen der Engelsche observatoria

zooveel afgeleid, als van zulk een geleerde te ver-

wachten was; maar uurwaarnemingen zijn nog niet

voldoende, men zou photographische doorloopende

aanteekening moeten hebben en daarom worden ook

voor de nieuw op te rigten observatoria photogra-

phische zelfregistrerende instrumenten door sabine

medegegeven.

Spreker laat tabellen zien, waarin hij de gelijktijdige

afwijkingen op de genoemde plaatsen heeft voor-

gesteld en . waaruit nu eens gelijktijdigheid blijkt,

dan weder eens het voorkomen van grootere storin-

gen op eenzelfden dag, maar op verschillende uren,

niet uit het verschil de meridianen te verklaren,

soms storingen op verschillende dagen.

De Heer donders biedt ter plaatsing in de

boekerij der Akademie twee boekwerken aan, het

eene onder den titel van de vestiging van het Neder-

landsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende oog-

lijders, het tweede onder dien van eerste jaarlijkseh

verslag betrekkelijk de verpleging en H onderwijs in het

Nederlandsch Gasthuis voor ooglijders, uitgebragt in

Mei 1860, met wetenschappelijke bijbladen. — Zij

worden in dank aangenomen.

2*
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De Heer harting spreekt over den schedelvorm van

de Nederlanders. In verband met hetgeen de opgegra-

ven schedels te Wageningen leerden, doet hij de moeije-

lijkheid kennen van wetenschappelijke bepalingen daar-

omtrent en drukt den wensch uit dat men tot deze

gerake.— Daar men vermoedelijk, wegens menig-

vuldige vermenging, deze moeijelijk in steden en op

het land zuiver kan verkrijgen, zoude hij wenschen,

dat de bewoners der eilanden in de Zuiderzee, Marken^

en Urk uit dit oogpunt bepaaldelijk werden onderzocht.

Spreker vraagt ten slotte, of de gelegenheid, welke de

jaarlijksche keuring voor de militie daartoe aanbiedt,

niet door de militaire artsen kan worden gebezigd?

Hierop ontstaat eene wetenschappelijke wisseling van

gedachten, waaraan de Heeren schneevoogt, vrolik,

DONDERS, SCHROEDER VAN DER KOLK, VAN DER BOON

MESCH en de Spreker deelnemen, waarin de eigenaar-

dige problematische verhouding van het onderwerp, de

vermenging van dwaling en waarheid in de craniologie,

de noodzakelijkheid van veelvuldig onderzoek, de ont-

wijking van al hetgeen slechts individueel is ter sprake

gebragt geworden enten slotte de Heer harting wordt

uitgenoodigd om in eene volgende Vergadering een

gemotiveerd voorstel te doen.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

Vergadering wordt gesloten.



BRIEF
VAN DEN

SECKETAEIS DER NATUURKUNDIGE AEDEELING

AAN DEN HEER

O. BUCHNER» te Giessen.

\

Amsterdam^ ce 26 Eevrier 1861.

Monsieur et tres honoré confrère.

Vous m'avez fait Thonneur de me demander dans votre

lettre du 6^ Novembre 1860, des informations par rapport

aux areo- on météorolithes, se trouvant dans les musées

des Pays-Bas. D'après votre désir j'ai communiqué votre

lettre h. la section des sciences mathématiques et physiques

de notre Académie en lui demandant son concours ; en sus

j'ai adressé dans un de nos journaux une invitation for-

melle a tous ceux qui pourraient me donner la- dessus les

indications, formulées dans votre lettre.

On a répondu avec une grande bienveillance a mon appel

et je suis heureux de pouvoir vous mentionner les faits sui-

vants.

Monsieur h. schlegel, directeur du musée d^histoire na-

turelle a Lei de, m'écrit que deux météorolithes se trouvent

dans ce musée. L'un vient de Siberië et a été donné par

Ie célèbre pallas. C'est un fragment de la fameuse masse,

universellement connue sous Ie nom d'aréolithe de Pallas

OU de Siberië. Uautre est un fragment du météorolithe^

tombe Ie 22 Mai 1827 dans Sommer Countys a unedistance



( 2^ )

de 20 OU de 25 milles Anglaises de Nashville, dans les

Etats-Unis de rAmérique du Nord. Ce fragment a une

longneur de 2, une largeur de 1 et une épaisseur d'un ^

décimètre. Il pèse environ 2{ kilogrammes et a une forme

triangulaire. Sa couche externe d'une couleur brun foncée

tirant au noir, dans laquelle se trouvent quelques enfonce-

ments arrondis d\ine profondeur de quelques millimètres,

a une épaisseur d'un | a un ^ de millimètre. La, oü il s'est

brisé, ce fragment offre une surface grisatre, raboteuse, par-

ci par-la avee des taclies jannes; elle est parsemée de pe-

tites pointes brillantes, formées de fer et de nickel. Le

poids spécifique est 3,47. Mr. le Professeur VON baumhauer

a publié l'analyse chimique de ce métëorolithe. V. Specimen

de ortu lapidum meteoricorum, Traj. ad Rhen, 1844, et

Scheikundige onderzoekingen gedaan in het laboratorium der

ütrechtsche Hoogeschool, Vol. I et IT, Eotterdara 1845,

aussi dans les Annales de poggendoeff, Vol. LXVI, p. 465.

Monsieur j. g. s, van breda m'écrit que le musée de la

société Hollandaise des sciences possède a Harlem

:

1. Une pierre météorique tombée a Blaauw-Kapelle pres

d'Utreclit. La couche extérieure est intacte. Poids

7j642 kilogr. (V. von baumhauer).

2.Masse de pallas, venant de la Siberië. Poids 598,2

grammes.

3. Per météorique de Toluca (Méxique). Poids 1,3565

kilogramme.

4. Pragment de fer météorique de brauman (Aréopyrite).

Poids 8,6 grammes.

5. Per météorique de Seeliogen. Poids 998,7 grammes.

Le musée de teyler aussi a Harlem possède:

1. Une pierre météorique deStannern. Poids 426,4 gram-

mes.
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2. Une pierre météorique, dont la couche extérieure est

intacte et complete. Poids 35,9 grammes.

3. Du fer météorique d^Ellbogen (Venoünschter Burggraf),

Poids 124,6 grammes.

4. Item de Lepanto en Hongrie. Poids 130 grammes.

5. Item d'Agram. Poids 39,8 grammes.

6. Météorite de Mauerkirclien. Poids 33,8 grammes.

Le musée privé de Monsieur van breda a Harlem possède:

1. Météorite de Juvenas. Poids 801,3 grammes.

2. Item d^Aigle. Deux pièces, dout une est complète-

ment couverte de la croute noire, Poids des deux

fragments 42,3 grammes.

3. Météorite d'Aigle. Poids 129,8 grammes.

4. Per de pallas. Poids 22,6 grammes.

Les météorites du Musée minéralogique de Tuniversité

d'Utrecht sont, d'après une lettre de Mr. le Professeur har-

ting:

1°. Un météorolithe tombe le 2 Juin 1843, dans le

village Blaauwkapel, aux environs d'Utrecht sur un champ

appartenant a cornelis van der schroeff, situé au Nord-

ouest de la ville, dans la commune d^Aclittienhoven. La

pierre pesait alors 2763 grammes, et son plus grand diamè-

tre était de 17 centimètres. On en a oté un fragment pour

être analyse par Mr. VON baumhauer, et un autre frag-

ment, pour en faire don au musée minéralogique de Vienne,

de sorte qu'elle ne pèse aujourd^'liui que 2469 grammes, et

que son plus grand dianiëtre n'est que de ]3 centimètres.

Cette pierre a été analysée par le Prof. von baumhauer

(V. p. h.).

2'\ Un fragment de fer météorique, venant des Indes

Orientales, sans autre indication topographique. Il pèse 788

grammes.
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3^. Un fragment de fer mêtéorique, sans indication. Sa

structure ressemble a celie de la masse de pallas.

4". Un fragment de fer mêtéorique de Bittbourg.

5"*. Un frascment de météorite tombe Ie 11 Novembre

1836 prés de Macao au Brésil. Ee^u de Mr. partsch a

Vienne.

6''. Un fragment de fer mêtéorique, dans lequel on a

gravé des figures de Witmanstatt, trouvé en 1814 pres de

Lepanto en Hongrie. Repu de Mr. paetsch h Vienne. Ces

deux exemplaires (N*. 5 et 6) ont été repus en échange

du fragment du W» 1.

D'après Tindication de Mr. claas mulder, professeur

d'histoire naturelle a Tuniversité de Groningue, Ie musée

de cette ville ne contient qu^un seul météorolithe, tombe

Ie 8 Juillet 1852 a Wedde, dans la province de Gronin-

gue. Yovez pour plus de détails la note ci-jointe de Mr.

Ie docteur gleuns, inserée dans Ie journal dit Algemeene

Konst' en Letterbode. Monsieur van ankum fera une ana-

lyse clnraique de ce météorite, que je pourrai vous com-

muniquer plus tard, si cela vous intéresse.

Le Prof. voN baumhauer a Amsterdam possède de petits

échantillons de

\°. Eer mêtéorique de Hainholz (Paderborn).

2'. Pierre mêtéorique de Sommer Countys (analyse par lui).

3^. Pierre mêtéorique d'Utrecht (Zwarte Water) (analyse

par lui).

4*^. Pierre MezÖ Madara (Zevenbergen), tombe 4 Sept. 1852.

5°. Pierre Roquefort.

6^. Pierre Stannern.

7". Pierre Juvenas.

8°. Pierre de Uden en Nord-Brabant tombe 12 Juin

1810 décrite par lui (V. p. h.) ; la pierre elle même
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pesant 0,71 se trouve dans Ie musée de la Sociéte

Provinciale du Nord-Brabant.

Monsieur giltay m'annonce que Ie cabinet de la Sociéte

Batave h Kotterdam possède un météorolithe, venant de

rAllemagne, mais qui, d'après son étiquette sur laquelle est

inscrit : // Westerly Connecticut described in silliman, Journal

of science/' est originaire des Etats-Unis de l'Amérique.

Son poids dans Ie vide est 3,235 grammes; son poids

spécifique 3,525 a 7^ C.

On m'a parlé aussi d'un météorite trouve dans la pro-

vince de la Erise, par un agent de police. Sa forme est

ronde; sa grandeur équivaut a celle d'un oeuf de vanneau.

Són poids spécifique est de 2,666. Cependant on doute,

qu'il soit vraiment un aréolithe.

Voici, Monsieur et tres honoré Confrère, tous les renseig-

nements que j'ai regus. Veuillez m'en donner un accusé de

réception. J'espère qu'^ils pourront vous être utiles, et je

vous prie d'agréer 1'assurance de mes sentiments distingués.

Le Sécrétaire de la Section des Scienc. Phys. et Mathem,

de VAcadémie royale des Sciences a Amsterdam.

W. VEOLIK.



ANTWOORD
VAN

DOCTOR B ü C II M E B , te Giessen,

OP DEN BRIEF VAN DEN HEEK

W. V BOL IK.

Ew. Hochwohlgeboren biri ich für die gütigen Bemühun-

gen, mir die hollandisclien Meteoritenverzeichnisse zu ver-

mitteln, zum grössten Danke verpflichtet. Wie bald könnte

ich raeine schwierige Arbeit beendet haben, wenn ich auch

anderwarts só kraftig und freundlich unterstützt würde.

Nochmals ineinen innigen Dank. Die Verzeichnisse aus

England habe ich meistenS; viele aus Deutschland, viele

siiid zugesagt und um viele muss ich noch bitten. Yorerst

habe ich nur ein Quellenverzeichniss über die Literatur der

Meteoriten zusammengestellt^ was in der Kürze gedruckt

werden wird.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir auf einige kleine

Irrthümer in den übersandten Catalogen aufmerksam zu

machen. Das Meteoreisen, das in teiler's Museum in Har-

lem und in der Universitütssammlung zu Utrecht sich be-

findet, ist nicht von Lepanto in Ungarn, sondern von Le-

narto.

Der Meteorit der Société Batave in Eotterdam von Wes-

terly, Connecticut, existirt nicht. Wahrscheinlich ist er

von Wessely, in Mahren. Er fiel 1831, Sept. 9. Wo er

in siLL. Amer. Journ. beschrieben sein soll kann ich aber

nicht finden, um durch Nachschlagen meine Vermuthung

zu bestïitigen. Sie gcben das specif. Gewicht = 3,525 an,

bei PARTSCH ist 3,66—3,70 angeführt — ein Unterschied,
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der bei so verschieden zusammengesetzten Mineralien, wie

die Meteoriten sind, sehr unbedeutend ist. Weitere Notizen

über diesen Stein finden sich bei partsch, die Meteoriten

des kk, Mineralien-Kabinets zu Wien, S. 66 und S. 149,

N°. 53 ; V. scHfiEiBERS und v. holger in baumgartner's

Zeitschrift für Physikj B. ï, S. 193. Poggendorff, An-

nalen, B. 34, S. 342. Zu Connecticut findet sich keine

Meteoritenlocalitat von Westerly ahnlich klingenden Namen.

Derartige Namensirrungen sind sehr natürlich und kom-

men haufig vor.

Der Meteoritenfall von Wedde, Prov. Groningen, ist in

Deutschland volkommen unbekannt, da kleinere hollandische

Zeitschriften nur selten den Weg über die Grenze finden,

wie auch unsere ausserhalb Deutschland unbekannt bleiben.

Ich habe das Wesentliche aus Herrn Dr. gleuns interes-

santen Bericht Herrn Prof. poggendorep in Berlin geschickt,

WO es dann durch dessen Annalen der Physik und Chemie

allgerheine Verbreitung erlangt. Hutten Sie die Güte, mir

s. Zeit die Analyse des Herrn von ankum mitzutheilen,

SO ware ich Ihnen sehr dankbar. Herr venema scheint bei

seiner Nachforschung des am 8 Juli durch den Blitz (?)

entzündeten Torfmoors nichts Meteorisches gefunden zu ha-

ben? Dem Gerucht über den Friesischen Meteoriten muss

doch irgend eine Thatsache zu Grunde liegen, und Mete-

orsteine sind zu merkwürdige Körper, urn nicht hier zu

versuchen, weitere interessante Mittheilungen erhalten zu

können.

Mit ausgezeichneter Hochachtung verharrt

E. Hochwoigeborenen

Giessen, Dankbar-ergebener

5 Marz 1861. Dr. OTTO BÜCHNEK.
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VISCHSOOliïEN, NIEUW VOOR DE KENNIS DER FAUNA

VAN

SINGAPOUBA.
DOOR

P. BLEEK EB.

De eerste kennis omtrent de bij Singapoera voorkomende

visRchen heeft men te danken aan nu wijlen Dr. theodgee

CANTOR, die in 1849 zijne CataJogue of Malayan Fishes

openbaar maakte, in welk werk hij 122 vischsoorten ver-

meldde, welke hij te Singapoera, tijdens zijne plaatsing

aldaar, waarnam.

Reeds in mijne eerste bijdrage ^) over hetzelfde onder-

werp, opgemaakt naar aanleiding van bouwstoffen, verza-

meld door den heer dutronquoi, kon ik 73 soorten aan

de door cantor vermelde toevoegen.

Een zestal jaren later ontving ik eene nieuwe verzame-

ling van visschen van hetzelfde eiland door de welwillend-

heid van den heer g. r. de bruyn kops. Van de 80 daarin

bevatte soorten waren 44 vroeger niet van Singapoera ver-

*) Bijdrage tot de kennis der ichtliyologische fauna van Singapore, in het

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, uitgegeven door de Ko-
ninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië. Dl. III, p.

51-86 (December 1851).
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meld geworden, zoodat ik het geheele aantal dier soorten

kon brengen op 239 ^),

Sedert was ik nog op nieuw in de gelegenheid, mede-

deelingen omtrent hetzelfde onderwerp te doen, naar aan-

leiding van voorwerpen en afbeeldingen, mij ter bepaling

toegezonden door den beroemden reiziger fe. Graaf de

CASTELNAU, thans Fransch konsul in Siam, maar sedert

lang te Singapoera verblijf houdende f), en ik vatte deze

mededeelingen met nog nieuwere, welke denzelfden oor-

sprong hadden, te zamen in eene derde bijdrage §) over

Singapoera's vischfauna, in welke ik het aantal der van

daar bekende soorten bragt op 362.

Dit aantal werd kort daarna door voortgezette toezen-

dingen van den heer de castelnaü nog met eenige soorten

verhoogd, waaromtrent ik nog een paar berigten heb me-

degedeeld ^^), welke het cijfer der bekende vischsoorten van

Singapoera bragten op 377.

Dat dit cijfer op verre na nog niet uitdrukte dat der

werkelijk bij Singapoera levende soorten, was reeds uit

analogie op te maken en bovendien reeds bewezen door de

talrijke onbepaalde soorten, afgebeeld in het albam van den

heer de castelnaü en welker beschijvingen van dien ijve-

rigen waarnemer mogen worden te gemoet gezien.

Tijdens mijne terugreis van Java naar Europa verbleef

ik een tiental dagen te Singapoera, waardoor ik in de ge-

*) Tweede bijdrage tot de kennis der vischfauna van Singapore. Ibid.

Dl. XV, p. 241—254 (Jan. 1858).

t) Bestuursvergadering, Kon. Nat. Vereen. Ned. Ind. van 11 Aug.

1859 (Ibid. Dl. XX, p. 216—217) en van 24 Aug, 1859 (Ibid. Dl. XX,

p. 236—239).

§) Derde bijdrage tot de kennis der vischfauna van Singapoera. Ibid.

Dl. XX, p. 446-456 (Oktob. 1859).

**) Zoetwatervisschen van Singapoera^ Ibid. Dl. XXI, p. 335 (9 Feb.

1860). Vischsoorten nieuw voor de kennis der fauna van Singapoera. Ibid.

Dl. XXII, p. 101—102 (10 Mei 1860).
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gelegenheid was persoonlijk onderzoek te doen naar de al-

daar voorkomende visclisoorten. Dagelijks bezocht ik er

driemalen de drie groote vischmarkten en ik had het voor-

deel, in die weinige dagen aldaar waar te nemen meer dan

380 vischsoorten en alzoo reeds meer dan door alle vroe-

gere onderzoekingen van daar waren bekend geworden.

Van die meer dan 380. soorten heb ik ongeveer 160

kunnen bepalen als nieuw voor de kennis der fauna van

Singapoera. Waarschijnlijk zijn daaronder nog eenige onbe-

schrevene, doch het nader onderzoek daarvan moet ik ver-

schuiven tot dat mijne verzamelingen in Nederland zullen

zijn aangekomen. Intusschen kan ik thans 163 bepaalde

soorten voegen bij de reeds op de registers van Singapoera

voorkomende, 8 van welke ik echter slechts heb leeren

kennen uit een vervolg-album van den heer de castelnau.

De voor Singapoera nieuwe soorten, persoonlijk door mij

waargenomen, zijn de hieronder genoemde.

1. Chiloscyllinm Hasseltii Blkr. 14

2. // plagiosum MH. 15

3. // tuberculatumMH. 16

4. Carcharias (Prionodon) ambly- 17

rhynchos Blkr, 18

5. » (Prionodon) sorrah 19.

Val. 20

6. K (Prionodon) meni- 21

sorrah Val. 22

7. n (Prionodon) melano-

pterus QG. 23

8. II, (Prionodon) pleu- 24

rotaenia Blkr. 25

9. Ilemigaleus macrostoma Blkr. 26

10. // microstoma Blkr. 27.

11. Trygon polylepis Blkr. 28

12. Myliobatis maculatus Gr. 29

13. // Nieuhofi MH. 30

Ostracion cubicus BI.

// nasus BI.

Triacanthus rhodopterus Blkr.

üiodon sexmaculatus Cuv.

Arothron calamara Blkr.

// mappa Blkr.

Psilonotus Bennetti Blkr.

Hippocampus comes Cant.

// kampylotrachelos

Blkr.

// melanospilos Blkr.

II polytaenia Blkr.

Syngnathus bicoarctatus Blkr.

Helfrichi Blkr.

Ehombus polyspilos Blkr.

Synaptura Kusselli Blkr.

Achirus melanospilos Blkr.

Plagusia bilineata Cuv.
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31. Plagusia raarmorata Blkr. 66. Apogon bandanensis Blkr.

32. Arelia polytaenia Blkr. 67. // macropterus K. V. H
33. Cossyplms Schoen leini AG. 68. // macropteroides Blkr

34. Julis (Halichoeres) strigiven- 69. Apogonichthys polystigma

ter Benn. Blkr.

35. Amphiprion cl).rysargurus Kiclid. 70. Ambassis batjanensis Blkr.

36. // xanthurus CV. 71. // Dussumieri CV.

37. Pomaceutrus bankanensis Blkr. 72. * macracanthus Blkr

38. // moluccensis Blkr. 73. // nalua CV.

39. // simsiang Blkr. 74. Scorpaena picta K. V. H.

40. Glyphisodon melas K. V. H. 75. // polyprion Blkr..

41. Heliases xanthurus Blkr. 76. Scorpaenopsis cirrhosus Blkr.

42. Serranus celebicus Blkr. 77. Apistus fusco-virens QG.

43. // altivelioides Blkr. 78. Minous monodactylus CV.

44. // ieucogrammicusB-wdt. 79. Otolithus microdon Blkr.

45. // nebulosus CV. 80. Johuius Kuhli CV.

46. II pardalis Blkr. 81. Umbrina Dussumieri CV.

47. Pristipoma argyreum CV. 82. Upeneoides sundaicus Blkr.

48. ,f hasta CV. 83. Holacanthus striatus Eüpp.

49. Mesoprion gembra CV. 84. Platax orbicularis CV.

50. Johnii CV. 85. Naseus amboinensis Blkr.

51. // monostigma CV. 86. Amphacanthus hexagonatus

52. // nematophorus Blkr. Blkr.

53. // striatus Blkr. 87. // vermiculatus CV.

54. Lethrinus harak Eüpp. 88. Sphyraena Commersonii CV.

55. Dentex taeniopterus CV. 89. Thynnus thunnina CV.

56. Scolopsides lycogenis CV. 90. // tonggol Blkr.

57. AT torquatus CV. 91. Trichiurus glossodon Blkr,

58. Heterognathodon xanthopleura 92. Caranx ekala CV.

Blkr. 93. „ Forsteri CV.

59. Caesio pinjalo Blkr. 94. Carangoides oblongus Blkr.

60. Gerres filamentosus CV. 95. aureoguttatus Blkr.

61. Ephippus orbis CV. 96. Selar malam Blkr.

62. Cheilodipterus quinquelinea- 97. Gazza tapeinosoma Blkr.

tus CV. 98. Equula bindoides Blkr.

63. // . polystigma Cast. 99. // gerreoides Blkr.

64. Apogon amboinensis Blkr. 100. // interrupta CV.

65. if endekataenia Blkr. 101. // lineolata CV,
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102. Equula oblonga CV.

103. Mene maculata CV.

104. Polynemus tridaotylus Blkr.

105. Mug-il axillaris CV.?

106. ,/ bontah Blkr.

107. Uranoscopus asper Schl.

108. Platycephalus bataviensis Blkr.

109. // pristiger CV.

110. n pimctatus CV.

lil. // scaber CV.

112. Callionymus melanotopterus

Blkr.

113. // sagitta Pall.

114. Philypnus ocellicauda Richds,

115. Eleotris cyprinoides Blkr.

116. Culius niger Blkr.

117. Butis koilomatodon Blkr.

118. // melanopterus Blkr.

119. Eleotriodes strigatus Blkr.

120. Oxyurichthys microlepis Blkr.

121. Gobius baliurus K. V. H.

122. ƒ/ eleotrioides Blkr.

123. // periophthalmoides Blkr.

124. // phaiomelas Blkr.

125. // puntang Blkr.

126. Apocryptes glyphisodon Blkr.

3 27. Amblyopus Hermannianus

Val.

128. Pistularia immaculata Comm.

129. Ariodes acutas Blkr.

130. Cephalocassis coelatus Blkr.

131. Netuma nasuta Blkr.

132. Osteogeneiosus Valenciennesi

Blkr.

133. // macrocephalus Blkr.

134. Ketengus typus Blkr.

135. Plemiramphus Buftbnis Val.

13G. /, Georgii Val.

137. // Eusselli Val.

138. Dussumieria Hasseltii BJkr.

139. Pellona brachysoma Blkr.

140. // ditchoa Val.

141. // Hoevenii Blkr.

142. Sardinella leiogaster Blkr.

143. Spratella tembang Blkr.

144. Kogenia argyrotaenia Blkr.

145. Engraulis Hamiltoni Blkr.

146. // mystacoides Blkr.

147. tf rhinorhynchos Blkr,

148. // Russelli Blkr.

149. „ taty Val.

150. Saurus synodus Val.

151. Conger anagoides Blkr.

152. Oplnsurus boro Buch.

153. Muraena cancellata Richds.

154. f, monoclirous Blkr.

155. // tile Cant.

Door deze nieuwe waarnemingen wordt het geheel der

thans van de fauna van Singapoera in te schrijven soorten

gebragt op 540, een cijfer, wat ook zeker thans nog vol-

strekt niet benaderend voorstelt de vischfauna van het

eiland, maar toch, vergeleken met het desbetrekkelijk be-

kende van verscheidene der meest onderzochte eilanden van

den Indischen Archipel, aanzienlijk is te noemen, vooral



( 33
)

wanneer men in het oog houdt, dat onder die 540 soorten

slechts weinige zoetwatervisschen voorkomen, waaraan trou-

wens Singapoera zeer arm is.

Vergelijkt men de vischfauna van de ten dezen opzigte

reeds minder of meer onderzochte eilanden van de geogra-

phische groep van Sumatra met die van Singapoera, het-

welk geacht kan worden daartoe te behooren, dan blijkt het

evenwel, dat op of bij die eilanden zeer talrijke soorten le-

ven, welke tot dus verre in de wateren van Singapoera niet

zijn aangetroffen.

Zoo zijn thans van het eiland Sumatra bekend 814 visch-

soorten, van welke slechts 290 bij en op Singapoera zijn

teruggevonden, terwijl wederkeerig van de 540 soorten van

Singapoera 247 tot dusverre niet aan de kusten of in de

zoete wateren van Sumatra zijn aangetroffen. Bij deze ver-

gelijking dient echter in het oog gehouden te worden, dat

van de Sumatrasche soorten ongeveer 200 tot de echte zoet-

watervisschen behooren, terwijl voorts de waarnemingen be-

treffende de zeevischfauna van Sumatra bijkans uitsluitend

betrekking hebben tot de west- en zuidwestkust van het

eiland, dat is, tot zijne van Singapoera afgekeerde en vrij

ver verwijderde kustwateren.

Van het eiland Bintang zijn thans bekend 147 visch-

soorten, welke, op slechts 13 na, ook bij Singapoera zijn

gevangen.

Op de lijsten van Banka zijn thans 329 vischsoorten in-

geschreven, 238 van welke ook bij Singapoera leven, terwijl

van de overige 91 soorten 35 tot echte zoetwatervisschen

behooren, welke bij eene vergelijking der zeefaunen buiten

rekening moeten blijven.

Van Biliton kent men tegenwoordig 136 soorten, van

welke 78 ook tot de fauna van Singapoera behooren. Van

de overige 58 soorten behooren 15 tot de echte zoetwater-

vormen.

VEESL. EN MEDED. AFD. NATüUEK. DEEL XII. 3
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Van het eiland Pinang, in straat Malakka, kent men,

door <le onderzoekingen van cantoe en mij, 290 soor-

ten van visschen; 189 dier soorten leven ook bij Sin-

gapoera.

Grootere afwijkingen ziet men in de faunen der eilanden

Nias en Batoe, ten westen van Sumatra gelegen.

Van de 217 bekende vischsoorten van Nias komen slechts

118, en dus weinig meer dan de helft, op de fauna van Sin-

gapoera en van de 144 bekende soorten van de Batoe-eilan-

den slechts 50 of naauwelijks meer dan een derde.

De soorten tot dusverre te beschouwen als eigen aan de

fauna van Singapoera, zijn, eenige nog nader door den Heer

DE CASTELNAU CU mij te bepalen soorten niet medegerekend,

slechts 13 in getal, t. w. Cheilodipterus singapurensis Cast.,

Cheilodipterus polystigma Cast., Apogon arenatus Cast.,

Apogon melanurus Cast., Apogon rhodopterus Blkr, Apo-

gon singapurensis Cast., Apogonichthys macrophthalmus

Blkr, xipogonichthys taeniopterus Cast., Johnius melano-

tis Cast., Amphacanthus chrysospilos Blkr, Gobius mela-

nopus Cast., Machaerium nebulatura Blkr en Synaptura

aspilos Blkr.

Het cijfer der thans bekende vischsoorten van Singapoera

bedraagt weinig minder dan ^ van dat der in mijne Enu-

meratio specierum piscium van den geheeleu Indischen Ar-

chipel vermelde.

Van talrijke in dien Archipel voorkomende familiën kent

men nog geene vertegenwoordigers uit de wateren van Sin-

gapoera, zoo als van de Chimaeroïeden, Cephalopteroïeden,

Rajoïeden, Cestracionoïeden, Centrophoroïeden, Triodontoïe-

den, Solenostomatoïeden, Lophioïeden, Pseudochromidoïeden,

Luciocephaloïeden, Trachichthyoïeden, Monocentrioïeden, Cir-

rhiteoïedcn, Xiphioïeden, Coryphaenoïeden, Aulostomatoïeden,

Khynchobdclloïeden, Trigloïeden, Trachinoïeden, Brotuloïeden,

Cyprinodontoïeden, Lutodeiroïeden, Albuloïeden, Notopteroïe-
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den, Osteoglossoïeden, Anguilloïeden, Leptocephaloïeden en

Araphioxo'ieden.

Van de overige archipelagische familiën mist men boven-

dien op en bij Singapoera nog talrijke geslachten, zoo als

verreweg de meeste geslachten van zoetwatervisschen, en

voorts Eliina, Aëtoplatea, Ehachinotus, Ehinoptera, Pyro-

don, Alutarius, Chonerhinos, Cyclichthys, Cyanichthys, Ich-

thyocampus,Stigmatophora, Corythoichthys,Doryichthys, Dory-

ramphus, Choeroichthys, Hemimarsupium, Microphis, Ehom-

boidichthys, Solea, Euryglossa, Soleïchthys, Cantoria, Trulla,

Icania, Scarichthys, Callyodon, Odax, Labrichthys, Labroides,

Choerops, Duymaeria, Xiphocheilos, Cheilio, Novacula, Gom-

phosus, Anampses, Cirrhilabrus, Premnas, Dascyllus, My-

ripristis, Ehynchichthys, Anthias, Cnidon, Aphareus, Pagrus,

Pimelepterus, Emmelichthys, Pentaprion, Graramistes, Se-

bastes, Pteroidichthys, Aploactis, Taenianotus, Amphipri(j-

nichthys, Upeneus, Mulloides, Zanclus, Taurichthys, Psenes,

Acanthurus, Auxis, Thyrsites, Naucrates, Nomeus, Temno-

don, Nauclerus, Seriolichthys, Decapterus, Carangichthys,

Uraspis, Malacanthus, Trichonotus, Clinus, Tripterygion,

Pholidichthys,, Gunnellichthys, Salarias, Eierasfer, Enchely-

ophis, Batrachocephalus, Spratelloides, Meletta, Clupalosa,

Kowala, Astronesthes, Scopelus, Scopelosaurus, Mo»ingua,

Leiuranus, Sphagebranchus, Lamnostoma, Muraenichthys,

TJropterygius, Muraenoblenna, Aphthalmichthys en Ophi-

sternon.

Het lijdt geen twijfel, dat voortgezette onderzoekingen

nog vele dier typen ook bij Singapoera zullen doen ont-

dekken, onderzoekingen overigens, welke allezins wenschelijk

zijn, omdat juist Singapoera, als gelegen aan de zuidpunt

van Malakka, hetwelk als het grenspunt is tusschen de

Zuid- en Oost-Aziatische wateren, eene uiterst belangrijke

plek is met het oog op de studie van de geographische

verbreiding der visschen.
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Het is ook hierom dat ik hieronder nog laat volgen eene

opsomming van alle tot dusverre van Singapoera bekend

gewordene soorten.

SPECIES PISCIUM SINGAPUEENSES HUCUSQUE
COGNITAE.

Ordo Plagiostomi.

Eamilia Scyllioidei.

1. Scyllium raaculatum Gr. = Scyllium marraoratumBenn.

2. Chiloscyllium Hasseltii Blkr.

3. tf phymatodes Blkr.

4. ff plagiosumMH.= Scyllium ornatumGr.=

Scyllium plagiosum Benn.

5. // punclatum MH. « Chiloscyllium grise-

urn MH.
6. // tuberculatum MH. = Squalus tubercula-

tus BI. Schn.

7. Ginglymostoma Eüppelli Blkr =Nebrius concolor Eüpp.

(nee Ginglymostoma concolor MH.).

8. Stegostoma fasciatum MH. = Squalus fasciatus BI, =
Scyllium heptagonum Eüpp.

Pamilia Carcharioidei,

9

.

Carcharias (Scoliodon)acutus Eüpp. = SqualusEusselli Gr.

10. // ( // ) macrorhynchos Blkr.

11. // (Prionodon) amblyrhynchos Blkr.

12. „

13. f,

14.

15.

16.

(
ff

)
javanicus Blkr.

( If ) melanopterus QG. = Squalus us

tus Dum.

(
tf ) menisorrah Val.

( II )
pleurotaenia Blkr,

.( II ) sorrali Val.
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Familia Zygaenoidei,

1 7. Zygaena Blochii Yal. =-- Sphyrna Blochii MH.=Zygaena

laticeps Cant. = Sphyrnias Blochii J. E. Gr.

18. Il malleus Risso. = Sphyrna zygaena Eaf. =
Zygaena tudes VaL

Eamilia Galeoidei*

19. Hemigaleus inacrostoma Blkr.

20. 1/
microstoma Blkr.

Familia Pristidoidei.

21. Pristis semisagittatus Lath. = Squalus semisagittatus

Shaw.

Familia Rhinobatidoidei.

22. Rhynchobatus djettensis Cant. = Eaja dsiddensisEorsk.^

Rhynchobatus laevis MH.
23. Rhinobatus (Rhinobatus) armatus GR. = Rhinobatus

typus Benn.

24. // ( ,/ ) ligonifer Cant.

25. Platyrhina sinensis MH, = Raie chinoise Lac.

Familia Torpedinoidei.

26. Narciue timlei Henie = Raja timlei BI. = Torpedo

timlei BI. Schn.

27. Temera Hardwickii Gr.

28. Astrape dipterygia MH. = Narcine dipterygia Henle.

Eamilia Trygonoidei.

29. Trygon heterurus Blkr.

30. // imbricata MH. = Raja imbricata BI. Schn.

31. „ Kuhlii MH.
32. // macrurus Blkr.
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33. Trygon polylepis Blkr.

3é. // uarnak Küpp. = Raja uarnak Torsk. = Trigou

Russelli Gr.

35. // walga MH.
36'. ,/ zugei Burg.

37. Hypolophus sepheii MH. == Raja sephen Eorsk. =
Trygon sephen Cuv. == Trigon Forskaolii Eüpp.

38. Taeniura lymma MH. = Eaja lymma Forsk. = Try-

gon halgani Less. = Trygon ornata Gr.

39. Pteroplatea micrurus MH. = Raja micrura BI. Sclm. =
Trygon poecilurus Benn.

Familia Myliobatidoidei.

40. Myliobatis'maculatus GR. = Myliobatis cyclurus V. Hass.

41. // Nieuhofii MH. = Raja Nieuhofii BI. Schn. =
Raja macroeepliala Parkins.

42. Aëtobatis narinari MH. = Raja narinari BI. Schn. =
Raja quinque-aculeata QG. = Stoasodon narinari

Cant.

Ordo OSTRACIONES.

Pamilia Ostracionoidei

.

43. Ostracion cornutus L. = Laetophrys cornutus Kp.

44. // cubicus L. = Cibotion cubicus Kp.

45. // nasus BI.= Cibotion tuberculatus Kp, ex parte.

Ordo Balistides.

Familia Triacanthoidei.

46. Triacanthus brevirostris Val. = Triacanthus Russelli

Blkr = Triacanthus biaculeatus Benn.

47. // biaculeatus Blkr .-r= Balistes biaculeatus

BI. = Triacanthus Blochii Blkr.

48. ,/ Nieuhofi Blkr = Piscis cornutus Will.

49. // oxycephalus Blkr.
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50. Triacanthus rhodopterus Blkr.

51. // strigilifer Cant.

Eamilia Balisteoidei,

52. Balistes conspicillum BI. Schn. = Baliste américain

Lac. = Rhinecantlius conspicillum Swns.

53. // forcipatus Gr. = Balistes stellatus Lac. =
Balistes occultator GR.

54. Monacauthus Cantori Blkr.

55. // choiroceplialus Blkr.

56. ,/ geographicus Cuv.

57. //
- hajam Blkr.

58. // macrarus Blkr.

59. // nemurus Blkr.

60. // penicilligerus Cuv. = Balistes penicilli-

gerus Pérou = Baliste Pellion QG.

6i, n tomentosus Cuv. = Balistes tomentosus

L. Gm. (nee BI. tab. 148.)

62. Pogonogtiathus barbatus Blkr = Balistes (Anacanthus)

barbatus Gr. = Psilocephalus barbatus Swns.

Ordo Pachydontes.

Eamilia Physogastroidei.

63. Diodon sexmaculatus Cuv. = Diodon novemmacula-

tus Cuv.

6é. Arothron calamara J. Müll. = Calamara kappa Russ.

65. // ? kappa Blkr = Tetraodon kappa Russ.

QQ. if lineatus Blkr = Tetraodon lineatus BI. =
Tetrodon pardalis Hempr.

67. // mappa Blkr = Tetraodon mappa Less. =
Arothron calamaroides Blkr.

68. //
potamophilus Blkr.

69. II
scaber Blkr = Tetraodon scaber Eyd. Soul. =

Tetraodon aspilos Blkr = Tetraodon Kuu-

hardti Blkr.
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70. Arothron simulans Blkr == Tetraodon siinulans Cant.

71. // testudineus J. Müll. = Tetrodon testudineus L.

72. Psilonotus Beimetti Blkr -= Tetrodon ocellatus Benn.

(nee BI.) = Anosmius Bennetti Blkr.

73. Gastrophysus argenteus J. Müll. = Tetraodon argen-

teus Lac.=Tetraodon argyropleura Benn.

74. // lunaris J. Müll. = Tetraodon lunaris

Cuv. = Physogaster lunaris J. Müll.

75. // oblongus J. Müll. =: Tetrodon oblongus

BI. = Physogaster oblongus J. Müll.

Ordo Syngnathi.

Eamilia Syngnathoidei.

76. Hippocampus comes Cant.

77. // kampylotrachelos Blkr.

78. // kuda Blkr = Hippocampus moluccen-

sis Blkr = Hippocampus taeniopte-

rus Blkr.

79. '/ melanospilos Blkr.

80. //
^ polytaenia Blkr.

81. Gastrotokeus biaculeatus Heek. = Syngnatlius biacu-

leatus BI. = Solenognathus Blochii Blkr.

82. Syngnatlius bicoarctatus Blkr.

83. // Helfrichi Blkr.

Ordo Pegasi.

Eamilia Fegasoidei.

84. Pegasus natans L. = Pegasus pristis Blkr.

Ordo Pleuronectides.

1'amilia Fleuronecfeoidei.

85. Ilippoglossus erumei Cuv.. = Pleuronectes erumei BI.

Schn. = Hippoglossus nalaka Cuv.
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86. Platessa Eussellii Gr.

87. Ehombus lentiginosus Richds.

88. „ Mogki Blkr.

89. // polyspilos Blkr.

Familia Soleoidei,

90. Synaptura aspilos Blkr.

91.
,/ pau Cant. = Pleuronectes pan Buch. —

-

Solea pan Cuv. ^s- Brachirus pan Swns.

92. // panoides Blkr.

93. // Eusselli Blkr = Brachirus Commersoni

Swns.= Solea Eusselli Blkr = Synaptura

Commersoniana Cant.

94. Aesopia zebra Kp = Pleuronectes zebra BI. = Solea

zebra Cuv. = Synaptura zebra Cant,

95. Achirus pavoninus Lac. ==--PleuronectespavoninusShaw.

96. ,/ melanospilos Blkr.

Familia Plagusioidei,

97. Plagusia bilineata Cuv. = Pleuronectes bilineatus BI.=
Plagusia Blochii Blkr.

98. ,/ marmorata Blkr. •

99. Arelia brachyrhyncbos Blkr = Plagusia brachyrhyn-

chos Blkr.

100. // javanica Kp = Plagusia javanica K. V. H.

101. // Kopsi Blkr = Plagusia Kopsi Blkr.

102. // potous Kp = Plagusia potous Cuv. = Cy-

noglossus linguaBucli. = xirelia lingua Kp.

103.
,/ quadrilineata Kp = Achirus bilineatus Lac. =

Plagusia bilineata Cant.

104.
,/ polytaenia Blkr = Plagusia polytaenia Blkr.

Ordo Smilionichthyes.

Familia Amphisileoidei.

105. Amphisile scutata Klein = Centriscus scutatus Lac.
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Ordo Antennarii.

Familia Cheironedeoidei.

106. Aiitennarius hispidus Cant. = Lopliius hispidus Bi.

Schn. = Chironectes lophotes Cuv.

107. //
Commersonii Cant. = Lophius Com-

mersonii Shaw.

108. //
nummifer Blkr = Chironectes num-

mifer CV.

109. // iirophthalmus Blkr =:^ Antennarius eau-

dimaculatus Eichds. (nee Rüpp.)

Ordo Percae,

Pamilia Scaroidei,

110. Scarus aeruginosus Yal.

111. /' Blochii Val. = Scarus viridis BI. = Scarus

chrysopomus Blkr.

113. // Dussumieri Val.

113. //
haridoides Blkr = Scarus harid Blkr (nee

Forsk.)

114. // micrognathos Blkr.

115. // psittacus Forsk. = Petronason psittacus Swns.

116. // rivulatoides Blkr.

117. ft singapurensis Blkr.

Familia LabroideL

118. Epibulus iusidiator CV. = Sparus insidiator Pall. ,

119. Cheiliuus decacanthus Blkr.

120. // clilorurus Blkr. = Sparus clüorurus BI. =
Cheilinus guttatus Blkr.

121. // fasciatus Val. == Sparus fasciatus BI. ==:

Cheilinus quinquecinctiis Blkr (nee Eüpp.).

122. f/ trilobatus Lac.
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125. Julis (Julis) lunaris Cuv. = Labrus lunaris L. =
Julis Hardwickii Gr.= Chloricthys lunaris Swns.

124. // ( Halichoeres ) Cuvieri Blkr.

125. // ( „ ) elegans K. V. H.

126. // ( // ) leparensis Blkr.

127. ƒ/ ( „ ) modestus Blkr.

128. // ( // ) mola Cuv. == Julis (Halichoeres)

notophthalmus Blkr.

129. // ( // ) strigiventer Benn.

130. Tautoga melapterus Val. = Labrus melapterus BI. =
Hemiulis melapterus Swns.

131. Crenilabrus oligacanthus Blkr.

132. Cossyphus Schoenleini Ag.

133. Cossyphodes macrodon Blkr = Labrus macrodontus Lac.

Pamilia FomacentroideL

134. AmphipriLon bifasciatus BI. Schn. = Anthias bifas-

ciatus BI.

135. // cbrysargurus Richds.

136. // melanopus Blkr.

137. // percula CV. = Lutjanus percula Lac. =
Anthias polymna BI.

138. //
xanthurus CV.

139. Pomacentrus, bankanensis Blkr.

140. // chrysopoecilus K. V. H. = Pomacentrus

notostigmus Eichds.?

141. // emarginatus CV.

142. // fasciatus CV.

143. f/
katunko Blkr.

144. ff moluccensis Blkr.

145. u prosopotaenia Blkr.

146. // simsiang Blkr.

147. // trimaculatus CV.

148. Glyphisodon bengalensis CV.= Chaetodon bengalensis BI.
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149. Glyphisodon coelestinus CV. == Labre six-bandes Lac-

150. // melas K. V. H.

151. f/ plagiometopon Blkr.

152. // rahti CV. = Chaetodon saxatilis BI.

153. Heliases xantliarus Blkr.

Eamilia Nandoidei.

154. Nandus nebulosus Blkr = Beduia nebulosus Gr.

ramilia Osphromenoidei.

155. Anabas scandens CV. = Perca scandens Dald. =
Anabas spinosus Gr.

156. Betta anabatoides Blkr = Macropodus pugnax Caiit.

Familia Holocentroidei,

157. Holocentrum albo-rubrum Lac. = Holocentrum oriën-

tale CV.

158. Priacanthus holocentrum Blkr = Priacanthus Schinit-

tii Blkr.

Tamilia. Percoidei

boenack CV.

crapao CV.

altivelioides Blkr.

celebicus Blkr.

horridus K. V. H,

formosus CV. = Sciaena formosa Shaw.

leucogrammicus Ewdt = Kipas koening

Val. fig. 409.

nebulosus CV.

pardalis Blkr.

polypodophilus Blkr.

myriaster CV. = Cromileptes myriaster Swns.

coioides Cant. :^= Serranus suillus CV.

sexfasciatus K, V. H.

159. Serranus

160. //

161. //

162.
f/

163. //

164.
II

165. tl

166.
II

167. //

168. if

169. //

170. II

171. tl
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172. Serranus variolosus CV.

173. Serranichthys altivelis Blkr = Serranus altivelis K.

V. H. = Cromileptes altivelis Swns.

174. Plectropoma maculatum CV. = Bodianus maculatus

BI. = Plectropoma punctatum QG.

175. Myriodon scorpaenoides Bris. = Centropristes scor-

paenoides CV. = Scorpaeua waigiensis QG.

176. Lates heptadactylus Cant. ï= Holocentrus heptadac-

tylus Lac. = Lates nobilis CV.

177. Psammoperca waigiensis Blkr ~- Labrax waigiensis

CV. — Psammoperca datnioides Eiclids,

178. Therapon Cuvieri Blkr == Pelates quadrilineatus

CV. = Pelates sexlineatus CV.

179. // puta CV. = Therapon ghebul Ehr. ^

180. // servus CV. = Holocentrus servus BI. -=

Sciaena jerbua Forsk.

181. // theraps CV.

182. Helotes sexlineatus CV. = Therapon sexlineatus QG.

183. Pristipoma caripa CV. == Anthias maculatus BI. =
Lutjanus maculatus Lac.

184. // argyreum CV.

185. // Commersoni Cant. -— Labrus Commersonii

Lac. == Pristipoma kaakan CV.

186. // hasta CV. = Lutjanus hasta BI.

187. '/ nageb Rüpp.

188. Lobotes erate CV. = Lobotes Parkharii CV.

189. Diagramma crassispinum Rüpp.

190. // chrysotaenia Blkr.

191. // chaetodonoides Blkr = Plectorhynchus

chaetodonoides Lac. = Diagramma

plectorhynchos CV.

192. // pictum CV. = Lutjanus pictus Lac =
Diagramma punctatum Ehr.



193. Mesoprion annularis CV. = Diacope annularis Rüpp. =
Mesoprion sanguineiis Bikr.

194. // chrysotaenia Blkr.

195. // fulviilamma. Blkr = Diacope fulviflam-

ma CV. = Mesoprion unimaculatus QG.

196. // Johnii CV. = Aiithias Johnii BI. == Coius

catus Buch.

197. tt
gembra CV. = Alphestes sambra vel gem-

bra BI. Schn.

198. ,/ lutjanus CV.

199. // monostigma CV.

200. // nematopliorus Blkr.

201. // rangus CV.

202. // striatQs Blkr = Diacope striata QG. =
Mesoprion janthinuropterus Blkr.

203. // vitta Blkr = Serranus vitia QG, ^
Mesoprion pliaiotaeniatas et enneacan-

thus Blkr.

204. Lethrinus liarak Rüpp.
,

205. // opercularis CV.

206. // rhodopterus Blkr.

207. Dentex mesoprion Blkr.

208. // taeniopterus CV.

209. // tolu CV.

210. Pentapus setosus CV.

211. Heterognathodon bifasciatus Blkr = Scolopsides ca-

ninus CV.

212. ,/ xanthopleura Blkr.

213. Scolopsides lycogenis CV. = Holocentrus ciliatusLac.

214. // margaritifer CV.

215. // monogramma CV.= Scolopsides bimacu-

latus Eüpp.

216. ,/ torquatus CV.
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217. Scolopsides Vosraaeri CV. = Anthias Vosmeri BI. =
Perca aurata Parkins.

218. Chrysophrys calamara CV.

Pamilia Maenoidei.

219. Caesio coerulaureus Lac. = Picarei raillard QG.

220. // erythrogaster K. V. H. = Sparus cuning BI. =
Cychla cuning BI. Schn.

221. //
pinjalo Blkr = Pinjalo typus Blkr.

222. Gerres abbreviatus Blkr.

223. // filamentosus CV. = Catochaenum filamentosum

Cant.

224. // kapas Blkr.

225. // macrosoma Blkr,

226. // oyena CV. == Labrus oyena Porsk. = Smaris

oyena Eüpp.

Pamilia Pimelepteroidei.

227. Girella sarissophorus Blkr = Crenidens sarissopho-

rus Cant.

228. Ephippus orbis CV. = Chaetodon orbis BI. = Ilar-

ches orbis Cant.

229. Drepane punctata CV. = Chaetodon punctatus L. =
Harpochirus punctatus Cant.

230. Scatopliagus argus CV. ---^ Chaetodon argus L. =
Cacodoxus argus Cant.

Pamilia Grammisteoidei.

231. Diploprion bifasciatum K. V. H. — Diplopteron bi-

fasciatum Svvns.

Pamilia Cheüodipteroidei.

232. Cheilodipterus lineatus Lac. = Cheilodipterus octo-

vittatus CV. = Cheilodipterus heptazona Blkr.
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233 Cheilodipterus polystigma Cast.

234. II
quinquelineatus CV. •== Apogoii novem-

striatus Eüpp.

285. //
singapurensis Cast.

230. Apogon amboinensis Blkr.

237. it arenatus Cast.

238. II
bandanensis Blkr.

239. // ceramensis Blkr.

240. // chrysopomus Blkr.

241. // endekataenia Blkr.

242. // hyalosoma Blkr.

243. V koilomatodon Blkr.

244. II macropterus K. V. H.

245. II macropteroides Blkr.

246. ,/ margaritophorus Blkr.

247. // melanorhynchos Blkr.

248. „ melas Blkr.

249. // modestus Blkr.

250. // monochrous Blkr.

251. tt melanurus Cast.

252. // orbicularis K. Y. H.

253. // poecilopteras K. V. H.

254. // quadrifasciatus CV. = Mullus fasciatus White.

255. // rhodopterus Blkr.

256. // singapurensis Cast.

257. Apogonichthys glaga Blkr --= Apogon glaga Blkr.

258. // macrophthalmus Cast.

259. // polystigma Blkr.

260. // taeniopterus Cast.

Eamilia Bogodoidei,

261. Ambassis batjanensis Blkr.

262. // Dussuinieri CV. = Priopis argyrozona K. V.

li. = Chanda Dussumierii Cant.
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263. Ambassis Kopsi Blkr.

264. // macracanthus Blkr.

265. // nalua CV. = Chanda nalua Buch.

266. Il urotaenia Blkr.

Familia Scorpaenoidei.

267. Pterois Ruselli v. Hass. = Pteroleptes longicauda

Swiis. = Pterois kodipungi Blkr.

268. Scorpaena picta K. V. H.

269. // polyprion Blkr.

270. Scorpaenopsis cirrhosus Blkr= Perca cirrhosaTlmnb. •=

Scorpaena cirrliosa CY.

271. Apistus fusco-virens QG.

272. // trachinoïdes CV. = Prosopodasys trachinoï-

des Cant.

273. Minous moiiodactylus CV. = Scorpaena monodactyla

BI. Schn. = Minous Blochi Kp.

274. Pelor Cuvieri = Pelors Cuvieri Gr.

275. // didactylus Blkr =^ Scorpaena didactyla Pall. =
Pelor obscurum CV.

276. Synanceia verrucosa Schn. = Scorpaena brachiata Sh. =
Synanceia brachio CV.

277. // elongata CV.

278. f/ horrida CV. -= Scorpaena horrida L. =
Bufichthys horrida Swns.

Pamilia Sciaenoidei,

279. Otolithus argenteus K.V. H. = Otolithus lateoïdes Blkr.

280. // biauritus Cant.

281. // macrophthalmus Blkr.

282. // maculatus K. V. H.

283. // microdon Blkr.

284. // ruber CV. t= Johnius ruber BI. Schn.

285. Johnius Belangeri Cant. -— Corvina Belangeri CV.
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286. Johnius diacanthus Cant. = Lutjanus diacanthus

Lac. ^= Corvina catalea CV.

287. // Dussumieri Cant. = Corvina Dussumierii CV.

288. ,/ Kuhli Blkr == Corvina Kuhlii CV.

289. //
microlepis Blkr.

290. //
plagiostoQia Blkr.

291. //
melanotis Cast.

292. Umbrina Dussumierii CV.

293. ,/ Russelli CV.

294. // Kuhlii CV.

^95. Sillago malabarica Cuv. = Sillago acuta CV.

296. // maculata QG.

Pamilia Mulloidei.

297. Upeneoides sulpliureus Blkr.

298. f/ sundaicus Blkr.

299. // variegatus Blkr.

300. // vittatus Blkr ••= Mullus vittatus Forsk. =
Upeneus vittatus CV.

Farailia Toxoteoidei.

301. Toxotes jaculator CV. = Sciaena jaculatrix Pall. ==

Coius chatareus Buch.

Familia Chaetodontoidei.

302. Chaetodon octofasciatus BI.

303.
// oligacanthus Blkr.

304. Chelmon rostratus CV. = Chaetodon rostratus L.

305. Heniochus macrolepidotus CV. = Diphreutes macro-

lepidotus Cant.

300. Ilolacanthus annularis Lac. = Chaetodon annularis BI,

307. // mesoleucos CV. = Chaetodon mesoleu-

cos BI.

308. // sexstriatus K. v. II.

309. // striatus Eüpp.
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Familia Psettoidei.

310. Psettus rhombeus CV. = Centrogaster rhombeus L.

Gm. =- Monoflactylus rliombeus Swns.

811. Platax batavianus CV.

312. // arthriticus CV. := Chaetodon arthriticus Bell.

313. // gampret Blkr.

314. // ocellatus CV.

315. // orbicularis CV. = Chaetodon orbicularis Porsk.

3] 6. // teira CV. =. Chaetodon teira Forsk.

317. // vespertiiio Cuv. = Platax Blochii CV.

318. Stromateus niger BI. == Apolectus stromateus CV.

319. Stromateoides atous Blkr = Stromateus atous CV.

320. // cinereus Blkr = Stromateus cinereus BI.

321. Pempheris moluca CV.

Ordo Teuthyes.

Farailia Amphacanthoidei.

322. Amphacanthus chrysospilos Blkr.

323. 1/ dorsalis CV. == Teuthis dorsalis Cant.

324. n guttatus BI. Schn. = Chaetodon gut-

tatus BI.

325. // hexagonatus Blkr.

326. // javus CV. ~— Teuthis javus L.

327. 11 margaritiferus CV.

328. // virgatus CV.

329. // vermiculatus CV. = Amphacanthus ver-

micularis M. Schl.

Pamilia Acanthuroidei

,

330. Naseus amboinensis Blkr = Keris amboinensis Blkr.

Ordo ScoMBRi,

Pamilia Spliyraenoidei.

331. Sphyraena Commersonii CV.
4*
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332. Sphyraena jello CV.

333. ,/
obtusata CV.

Pamilia Scombroidei.

334. Scomber kanagurta CV.

335. Cybium Commersonii CV. = Scomber Coramersonii Lac.

336. // guttatum CV, = Scomber gutlatus BI. Schn.

337. // konam Blkr.

338. // lineolatura CV.

339. Thynnus tbunnina CV. = Scomber quadripuncta-

tus Geoffr.

340. f/ tonggol Blkr.

341. Trichiurus glossodon Blkr.

342. // haumela CV. = Clupea haumela Forsk.

313. // savala CV. = Trichiurus armatus Gr.

Familia Lichioidei.

344. Choriiiemus lysan CV. =^ Scomber lysan ïorsk. =
Chorinemus Commersouiamus CV.

345. // Sancti Petri CV.

346. ,/ tol CV.

347. Trachinolus Blochii CV. = Caesiomorus Blochii Lac.

-.= Trachinotus mookalee CV.

348. Elacate mottab CV. = Elacate malabarica, bivittata

et pondiceriana CV.

Tamilia Serioloidei,

349. Lactarius delicatulus CV. = Scomber lactarius BI.

Schn. = Seriola lactaria Cuv.

350. Seriola binotata CV.

Familia Carangoidei.

351. Caranx ekala CV.

352. // Forsteri CV,
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353. Caraiigoides aureoguttatus Blkr = Caranx aureogut-

tatus Ehr.

354. // armatus Blkr = Caranx armatus et ci-

tula CV. = Citula armata Eüpp. =
Carangoides citula Blkr.

355. // atropus Blkr = Braraa atropus BI.

Schu. = Citula nigripes CV. = Olis-

tus atropus CV.

356. t/ gallus Blkr == Zeus gallus BI. =
Caranx gallichthys CV. = Scyris iii-

dica CV. ^= Gallichthys major CV.

357. // malabaricus Blkr = Scomber malaba-

ricus BI. Schn. == Caranx malaba-

ricus CV.

358.' // oblougus Blkr ^=r- Caranx oblongus CV.

359. (/ praeustus Blkr = Caranx praeustus Benn.

360. Leioglossus carangoides Blkr.

361. Gnathanodon speciosus Blkr =^ Scomber speciosus

Eorsk. = Caranx speciosus CV.

36iJ. Selaroides leptolepis Blkr •-= Caranx leptolepis K. V. II.

363. Selar Hasseltii Blkr = Caranx xanthurus CV.

364. „ Kuhli Blkr.

465. // malam Blkr.

366. // para Blkr == Caranx para CV.

367. Megalaspis Eottleri Blkr -= Scomber Rottleri BI. =
Caranx Eottleri CV.

Familia Kurloidei.

368. Kurtus indicus BI. = Kurtus Blochii Lac. = Kur.

tus cornutus CV.

Familia Equuloidei.

369. Gazza equulaeformis Eüpp.

370. // miuuta Blkr =^ Scomber minutus BI. ^=

Equula minut^ CV.
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371. Gazza tapeinosoma Blkr.

872. EquuL1 bincloides Blkr.

373. '/ caballa CV. = Centrogaster equula Lac. :=

Scomber equula Porsk.

374. // dacer CV.

375. // ensifera CV. = Scomber edeniiilus BI. =
Leiognathus argenteus Lac.

376. // filigera CV. = Clapea fasciata Lac. = Zeus

insidiator Cuv.

377. // gomorali CV.

378. // insidiatrix CV. = Zeus insidiator BI.

379. // interrupta CV.

380. // gerreoides Blkr.

3S1. // longimana Caut.

382. ft lineolata CV.

383. // oblonga CV,

384. ]\Iene maculata CV. = Zeus maculatus BI. Scliii. ^
Meiie Aiiiia-Carolina Lac.

Ordo POLYNEMI.

Painilia PolynematoideL

385. Polyiiemus indicus Sbaw •= Polynemus sele Bucli. =
Polynemus uronemus CV.

386. // tetradactylus Shaw = Polynemus teria Buch.

= Polynemus quadrifilis Cant.

387. // tiidactylus Blkr.

Ordo MuGiLEs.

Familia Mugiloidei.

388. Mugil axillaris CV.? Blkr -— Mugil cunnesius Cant.

(nee al.)

389. // bontah Blkr = Mugil belanak Blkr.

390. // cephalotus Cant. (an ei CV?)

'39 L // cunnesius Blkr (an et CV.?)
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392. Mugil waigiensis QG. = Mugil melanochir K. V. H. =
Mugil macrolepidotus Eüpp.

393. // sundanensis Blkr = Mugil brachysoma Blkr.

Pamilia Atherinoidei.

394. Atherina duodecimalis CV.

395. // lacuiiosa Forsk. = Atherina waigiensis QG.

396. // Valenciennesi Blkr.

Ordo Ophiocephali.

Familia Opinocephaloidei.

397. Ophicephalus striatus BI. =^. Ophiceplialus cliena et

whralil Biich.

Ordo Uranoscopi.
*

Pamilia Uranoscopoidei.

898. Uranoscopus asper T. Schl.

Ordo Plaïycephali.

Familia Platycephaloidei.

399. Platyceplialus bataviensis Blkr.

bobossok Blkr.

insidiator BI. ^= Cottus iusidiator

Torsk. = Calliomorus chacca Bucli.

isacantlius. CV.

pristiger CV.

pimctatus CV.

scaber CV. = Platyceplialus supposi-

tus Trosch.

Familia Callionymoidei.

406. Callionymus dactylopus Benn. = Dactylopus Ben-

netti Gill.

407. // melanotopterus Blkr.

408. f/ sagitta Pall. = Callionymus serratospi-

nosus Gr.

401.

402. //

403. //

404. r/

405. //
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Ordo CoTTi.

Eamilia BatrachoideL

409. Batrachus gruniiiens CV. = Cottus grunuiens var.

b. L. Batrachoides gangene Buch.

Ordo Blennii.

Pamilia Trachinoidei.

410. Percis cylindrica CV. --= Sciaena cylindrica BI.

411. // xanthozona Blkr.

Pamilia Gobioidei,

412. Gobius caninus CV.

413. // cblorostigma Blkr.

414. // baliurus K. V. H.

415.
,f

criniger CV,

416. ff cyanomos Blkr.

417. // eleotriodes Blkr.

418. // kokius CV.

419. // melanopus Cast,

420. // melanostigma Blkr.

421. // pavoninoides Blkr.

422. // periopbtbalmoides Blkr.

423. // phaiomelas Blkr.

424. fi puntang Blkr.

425. // puntangoides Blkr.

426. // stetbopbtbalmus Blkr.

427. // Voigti Blkr = Gobius xantbotaenia Blkr.

42 S. Oxyuricbtbys belosso Blkr = Gobius belosso Blkr.

429. if raicrolepis Blkr = Gobius microle-

pis Blkr.

430. Apocryptes lanceolatus Cant. = Eleotris lanceolata

BI. Schn. = Apocryptes cbangua CV-

431. // glypbisodon Blkr.

432. // macrolcpis Blkr.
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433. Perioplithalmus Schlosseri Val. = Gobius Schlos-

seri Pall.

434. Boleophthalmus Boddaerti Yal. = Gobius Boddaerti

Pall. = Gobiua striatus BI. Schn.

435. Eleotris cyprinoides Val.

436. ,/ ophicephalus K. V. H.

437. // porocephalus Val.

438. Eleotriodes muralis Blkr == Eleotris muralis QG.

439. // strigatus Blkr = Gobius strigatus

Brouss. == Eleotris strigata Val.

440. Butis gymnoporaus Blkr = Eleotris gymnopomus Blkr.

441. // koilomatodon Blkr =-- Eleotris koilomatodon

Blkr = Eleotrus caperatus Gant.

442. // inelanopterus Blkr = Eleotris melanopterus Blkr.

443. Culius niger Blkr. = Eleotris nigra QG.

441'. Philypnus ocellicpuda Eichds. = Philypnus ophice-

phalus Blkr.

445. Trypauchen vagina Val. = Gobius vagina BI. Schn. =
Gobius ruber Buch.

446. Amblyopus Herraannianus Val. = Taenioides Her-

mannianus Lac. = Gobioides rubi-

cundus Buch.

447. Opistognathus Castelnaui Blkr = Opistognatus Son-

neratii Val..? Blkr.

Familia Blennioidei.

448. Petroskirtes bankanensis Blkr = Petroskirtes am-

boinensis Blkr.

449. //
variabilis Cant.

Familia Ophidioidei.

450. Machaerium reticulatum Uichds.

451. // nebulatum Blkr.
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Orclo Gymneïri.

ramilia Cepoloidei,

452. Cepola abbreviata Val. = Cepola variegata Swns. ^

Ordo PiSTÜLARIAE.

!Familia Fistularioidei.

453. Eistularia immaculata Comra. --^ Eistularia Commerso-

nii Eüpp.= CannorliyncliQs immaculatusCant.

Ordo DiSCOCEPHALT.

Familia Echeneoidei.

454. Echeueis neucrates L. ==i Echeneis lunata Ban-

croft = Echeneis vittata Lowe.

Ordo SiLURi.

Eamilia Siluroidei,

455. Hexanematiclithys sundaicus Blkr .= Bagrus son-

daicus Val.

456. Cephalocassis coelatus Blkr = Arius coelatus Val. =
Arius clypcasler, coelatoides etc. Blkr.

457.
1/ veuosus Blkr --= Arius venosus Val. ==

Arius manjong, laeviceps etc. Blkr.

458. Netuma uasuta Blkr = Arius nasutus Val. --= Ba-

grus rhodonotus et carchariorliynchos Blkr.

459. Arius arius Val. = Pimelodus arius Bucli. -~ Arius

gagoroides Blkr.

460. Ariodes acutus Blkr = Arius acutus et Hamilto-

ni Blkr.

461. // leioceplialus Blkr = Arius leiotetocephalus

Blkr.

462. // tonggol Blkr = Arius tonggol et crosso-

cheilos Blkr.
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463. Osteogeneiosus macrocephalas Blkr = Osteogeneiosus

longiceps et ingluvies Blkr.

464. ,/ militaris Blkr = Arius militaris Val.

465. // Valenciennesi Blkr = Osteogeneiosus

gracilis et Blochii Blkr.

466. Ketengus typus Blkr = Pimelodus pectinidens Cant.

467. Plotosus anguillaris Lac. = Plotosus lineatus Val. =
Platystacus anguillaris BI.

468. // albilabris Val. = Plotosus macrophthal-

miis Blkr.

469. // caniusBuch. = Plotosus imicolor K. V. H. =
Plotosus viviparus, horridus et multiradi-

atus Blkr.

Familia Heterobranchoidei,

470. Clarias batrachus Val. ^^ Silurus batraclius BI. =
Clarias punctatus Yal.

Ordo Cyprini.

Familia Cypritioidei

471. Systomus (Barbodes) lateristriga Blkr = Barbus la-

teristriga Val.

472. //(//) maculatas Blkr = Barbus ma-

culatus V. Hass. -— Barbus

binotatus Kuhl.

473. Easbora Einthovenii Blkr = Leuciscus Einthoveuii

Blkr.

Ordo Synphauyngodontes vel Scombresoces.

Familia Scombresocioidei.

474. Belone caudimacula Cuv.
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475. Beloiie gigautea T. Schl. = Beloue cylindrica et me-

lanurus Bikr.

476. u leiuroides Blkr.

477. // melanotus Blkr.

478. //
platurus Eüpp.

479. Hemiramphus Dussumieri Val.

480. ff Buffonis Val.

481. ff far Rüpp. == Esox far Eorsk. = He-

miramphus Commersonii Val.

482. ff Gaimardi Val.

483. ff
Georgii Val.

484. // melanurus Val.

485. ff Quoyi Val.

486. ff
Russelli CV.

487. Exocoetus unicolor Val. = Exocoetus agoo T. Schl.

488. ff
nigripinnis Val.

Orde Clupeae.

Eamiiia Elopoidei.

489. Megalops setipinnaRichds. = Clupea setipinna Eorsk. =.

Megalops indicus Val.

490. Elops saurus L. = Argentina carolina Lac. = Ar-

gentina machnata Eorsk.

491. Dussumieria acuta Val.

492. „ Hasseltii Blkr.

Eamilia Chirocentroidei.

493. Chirocentrus dorab Val. = Clupea dorab Eorsk. =
Esox chirocentrus Lac. = Clupea deu-

tex BI. Schn.

494'. // hypselosoma Blkr.
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Familia ClupeoideL

495. Pellona brachysoma Blkr.

496. ,/ ditchoa Val.

497. ,/ affinis Cant. ^ Clupea affinis Gr. ^ Pel-

lona Grayana Val.

498. „ Hoevenii Blkr.

499. „ Russelli Blkr.

500. Pristigaster indicus Swiis. :=^ Pristigaster tartoor Val.

501. Raconda Eusselliana Gr. = Apterygia ramcarate Gr.=
Pristogaster apterygia Swns. == Apterygia

Hamiltonii Val.

502. Harengula dispilonotus Blkr.

503. // moluccensis Blkr.

.

504. Eogenia argyrotaenia Blkr.

505. Sardinella leiogaster Val.

506. Clupeoides macassariensis Blkr = Clupea macassari-

ensis Blkr.

507. Clupeonia perforata Cant.

508. Spratella kowala Blkr.

509. // tembang Blkr.

510. Alausa ctenolepis Blkr.

511. * macrurus Blkr.

512. '/ toli Val.

513. Ëngraulis Browni Val. = Atherina Brownii Gr. =
Engraulis Commersonii Cuv.

514. // Dussumieri Val.

515. ,/ Hamiltoni Blkr --== Thrissa Hamiltonii Gr. =
Engraulis Grayi Blkr. /

516. // mystacoides Blkr.

517. // mystax Val.

518. // rliinorhynclios Blkr.

519. // Russelli Blkr.

520. //
*" taty Val. ==. Engraulis telaroides Blkr.



( 62 )

521. Coilia Dussumieri Val, = Leptonurus chi^sostigma

Blkr.

522. ,/ Reynaldi Yal.

523. Chatoessus chacaiida Val. = Clupanodon chacunda

Buch. = Aüodontostoma Hasseltii Blkr.

524. if
nasus Val. = Clupea nasus BI. = Cha-

toessus altus Gr.

Ordo Salmones.

Familia Sauridoidei,

525. Saurus synodus Val. = Esox synodns L. Gra. =^

Saurus minutus Less.

526. Saurida nebulosa Val. = Dentex nebulosus Sol. =
Saurus gracilis Q.G.

527. // tombil Val. =: Salmo tumbil BI. = Saurus

badimottah Eüpp. := Aulopus elongatus T.

Schl.

528. Harpodon ophiodon Les. = Saurus ophiodon Cuv. =
Osmerus? nehereus Buch,

Ordo MURAENAE.

Familia Congroidei.

529. Conger auagoides Blkr.

530. Muraeiiesox bagio Cant. = Conger hamo T. Schl.

531.
,/ singapurensis Blkr = Conger singapu-

rensis Blkr.

532.
,/ talabon = Conger talabon Cuv.

Familia Ophisuroidei.

533. Ophisurus cancrivorus Eichds. = Ophiurus baccidens

Cant.

534. ,/ boro Buch. = Ophisurus caudatus McCl.
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Eamilia Muraenoidei,

585. Muraena cancellata Eiclids.= Thyrsoidea cancellala Kp.

inicropoëcilus Blkr.

monochrous Blkr.

tessellata Ei'chds. = Thyrsoidea tessellata Kp.

tile Cant. •= Thyrsoidea tile Kp.

Familia Sijnhranchoidei.

540. Monopterus javanensis Lac.

536. //

537. //

538. //

539. //

'sGravenhage, 10 January 1861.



IETS OVER DE VISCHPAUNA

VAN HET

EILAND PINANG;

P. B L E E K E B.

Op mijne terugreis van Javci naar Europa in het najaar

van 1860 was ik in de gelegenheid een paar uren op het

eiland Pinang te verblijven en ter hoofdplaatse des eilands

de vischmarkt te bezoeken. Die markt was toen niet ruim

voorzien, hebbende ik er slechts 29 vischsoorten waarge-

nomen, t. w.

Gastropliysus lunaris J. MüU.

Arelia potoas Kp.

Serranus crapao CV.

Mesoprion Jolinii CV.

Pristipoma caripa CV.

Otolithus argenteus K. V. H.

// maculatus K. V. H.

// microdon Blkr.

Johnius diacanthus Cant.

„ Kuhli CV.

Trichiunis haumela CV.

ff savala CV.

Chorinemus lysan Eüpp.

Carangoides avmatus Elkv.

Sclar Kuhli Blkr.

jEquula oblonga CV.

Polynemus iiidicus Shavv.

// tetradactylus CV.

Mugil cunnesius CV.

Platycephalus insidiator El. Schn.

Ariodes leiocephalus Blkr.

Hexanematichthys leptocassis Blkr.

Plotosus canius Buch.

Belone caudimacula Cuv,

Hemiramphus Dussumierii Val.

Pelloiia affinis Cant.

Alausa raacrurus Blkr.

Engraulis Browni Val.

// Grayi Val.
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De vischfauna van Pinang is een onderwerp van bijzon-

der onderzoek geweest van wijlen Dr. cantor, in wiens Cata-

logue of Malayan Fishes, van 279 daarin besclirevene soor-

ten- gezegd wordt, dat zij op of bij Poeloe Pinang voorkomen.

Weinig dacht ik, de bovengenoemde soorten op Pinang

aantreffende, dat daaronder zich zouden bevinden, welke

CANTOR daar niet onder de oogen kwamen. Intusschen zie

ik elf dier soorten niet in cantor's Catalogue vermeld als

bewoonsters der wateren van Pinang, t. w. Serranus crapao

CY,, Otolithus microdon Bikr, Johnius Kuhli CV., Selar

Kuhli Blkr, Equula oblonga CY., Mugil cunnesius CY.,

Ariodes leiocephalus Blkr, Hexanematichthys leptocassis

Blkr, Plotosus canius Buch., Hemiramphus Dussumieri Yal._,

Alausa macrurus Blkr en Engraulis Grayi Yal.

Een dezer soorten komt mij voor te zijn nieuw voor de

wetenschap. Ik ben niet in de gelegenheid geweest de

door mij waargenomene voorwerpen dezer soort te bewaren,

doch ik heb er de volgende aanteekeningen naar opgesteld.

Zij behoort tot het geslacht Hexanematichthys, ofschoon de

band ploegbeens-gehemelte-tanden er niet zoo geregeld of

aaneengeschakeld is als bij de typische soort van het ge-

slacht, Hexanematichthys sundaicus Blkr. Zij heeft ook in

habitus van ligchaam en voornamelijk door haren vóór de

tusschenkaakstanden min of meer haaiachtig uitpuilenden

snuit veel van Netuma nasuta Blkr. Ik stel voor, haar met

de volgende kenmerken en naam in de wetenschap te voeren.

Hexanematichthys leptocassis Blkr.

Hexanem. corpore elongato, latiore quam alto, altitudine

5^ circiter, latitudine 4 circiter in ejus longitudine; capite

longitudine ab apice rostri usque ad marginem operculi

posteriorem 4 circiter in longitudine corporis; rostro ante

os prominente subsqualoideo ; scuto capitis W-formi usque

ad basin cristae interparietalis fere inciso, granoso, granis

VERSL. EN MEDED AFD, NATUUKK. DEEL XII. 5
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parcis sparsis ; crista interparietali trigona aeque longa cir-

citer ac basi lata, granosa, granis radiatim dispositis, apice

rotundato os interspinosum gracile granosum attingente;

dentibus acutis parvis, vomerinis et palatinis in thurmas

4 arcum efficientes sed non contiguas dispositis, thurmis

vomerinis rotundis thurmis palatinis oblongis obliquis sub-

cordiformibus multo minoribus; naribus posterioribus val-

vula claudendis; cirris supramaxillaribus os scapulare at-

tingentibus; spina dorsali valida scabra spina pectorali

longiore sed non crassiore; pinna adiposa pinna anali vix

breviore; pinna caudali lobo superiore lobo inferiore lon-

giore; colore corpore superne nitente viridi-roseo, inferne

margaritaceo
;
pinnis pectoralibus totis nigris, ceteris dimidio

basali aureo-ruseis dimidio libero nigris.

Longitudo speciminum observatorum 350"' ad 360''^

De thans van Pinang bekende vischsoorten zijn de hier-

onder genoemde.

Ordo Plagiostomi.

' Familia Scyllioidei.

1. Chiloscyllium plagiosum MH.
2. Ginglymostoma Eüppelli Blkr.

3. Stegostoma fasciatum MH.

iPamilia CarcharioideL

4. Carcharias (Scoliodon) acutus Eüpp.

Familia ZygaenoideL

5. Zygaena Blochii Yal. = Zygaena laticeps Cant.

6. // malleus Risso.

Familia Pristidoidei.

7. Pristis semisagitkius Lath.
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Eamilia Rhinobatidoidei.

8. Ehynchobatus djettensis Cant. = Rliynchobatus laevis

MH.
9. Eliiuobatus (Ehinobatus) ligonifer Cant

10. Rhina ancylostomus BI.

11. Platyrhina sinensis MH.

Pamilia Torpedinoidei.

12. Narcine indica Henle.

13. Temera Hardwickii Gr.

14. Astrape dipterygia MH.

Pamilia Trygonoidei.

15. Trygon imbricata MH.
16. // uarnak Eüpp.

17. // zugei Burg.

18. Hypolophus sephen MH.
19. Taeniura lymma MH.
20. Pteroplatea micrums MH.
21. Eachinotus africanus Cant. s=s Anacanthus africanus MH.

Familia Myliobatidoidei,

22. Myliobatis maculatus Gr.

23. ,/ Nieiihoia MH.
24. // vespertilio Blkr == Myliobatis milvus Cant,

(nee Val.).

25. Aëtobatis narinari MH. = Stoasodon narinari Cant.

26. Rhinoptera adspersa Val.

Pamilia Cephalopteroidei,

27. Cephaloptera ereegoodoo-tenkee Cuv. = Dicerobatis

eregoodoo Cant.

5*
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Ordo OSTRACIONES.

ramilia Ostracionoidei.

28. Ostracion cornutus L.

29. // nasus BI.

80. // tesserula Cant.

Ordo Balistides.

Eamilia Triacanthoidei,

31. Triacanthus biaculeatus Blkr = Balistes biaculeatus BI.

32. // strigilifer Cant.

ramilia Balisteoidei,

33. Balistes conspicillum BI. Schn.

34. Monacanthus geograpMcus Cuv.

35. //
penicilligerus Cuv.

36. f/ tomentosus Cuv.

37. Alutarius laevis Cuv.

38. // obliteratus Cant.

39. Pogonognathus barbatus Blkr == Alutarius barbatus Cant

Ordo Pachydontes.

Familia Physogastroidei.

40. Diodon quadrimaculatus Cuv.

41. Cyclichthys orbicularis Kp = Diodon triedricus Cant

(nee Cuv.).

42. Chonerhinos naritus Blkr = Tetraodon naritus Riclids»

43. Gastrophysus lunaris J. Müll.

44. // oblongus J. Müll.

45. Arothron bondarus Blkr = Tetraodon bondarus Cant.

46. *
// carduus Blkr = Tetraodon carduus Cant.

47 r f/ ? immaculatus Blkr == Tetraodon immacula-

tus Lac. ^
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48. Arothron ? kappa Blkr = Tetraodon dissutidens Cant.

49. // simulans Blkr == Tetraodon simulans Cant.

50. // testudineus J. Müll.

Ordo Syngnathi.

Familia Syngnathoidei.

51. Hippocampus comes Cant.

52. // mannulus Cant.

53. Gastrotokeus biaculeatus Heek.

54. Corythoïchthys penicillus Blkr = Syngnathus peni-

cillus Cant.

Ordo Pleuronectides.

Familia Pleuronecteoidei.

55. Hippoglossus erumei Cant.

56. Platessa Russelli Gr.

Tamilia Soleoidei.

57. Solea humilis Cant.

58. Synaptura Eusselli Blkr = Synaptura Commersoniana

Cant.

59. Euryglossa? ovalis Kp = Solea ovata Cant.

60. Aesopia zebra Kp = Synaptura zebra Cant.

61. Achirus pavoninus Lac.

Familia Plagusioidei,

62. Plagusia bilineata Cuv.

63. Arelia potous Kp ==: Plagusia lingua Cant.

64. Cantoria pinangensis Kp = Plagusia potous Cant.

(nee alior.).

65. Trulla Cantori Kp = Plaguvia trulla Cant.

66. // grandisquamis Kp = Plagusia grandisquamis

Cant.

67. Icania cynoglossa Kp = Plagusia cynoglossa Cant.
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Ordo Antennarii.

Familia Cheironecteoidei.

68. Antennarius hispidus Cant. =LophiushispidusBl. Schn.

69. // raninus Cant. = Chironectes marmoratiis

Cuv.

Ordo Percae.

Familia Scaroidei.

70. Pseudoscarus psittacus Blkr.

Pamilia Labroidei.

71. Julis (Halichoeres) Dussumieri Val.

72. // ( // ) Cantori Blkr = Julis mola Caut.

nee Cuv.

Pamilia Pomacentroidei.

73. Dascyllus aruanus CY. = ïetradrachmum arcuatum Cant.

74. Glyphisodon raliti CV.

Pamilia Osphromenoidei.

75. Osphromenus olfax Comm.

76. Anabas scandens CV.

77. Trichopus trichopterus CV.

78. Betta anabatoides Blkr = Macropodus pugnax Cant.

Pamilia Percoidei.

79. Serranus bontoo CV.

80. // coioides Cant. = Serranus suillus CV.

81. // liexagonatus CV.

82. ,/ horridus K. V. H.

83. // crapao CV.

84. // lanceolatus CV.

85. Serraniclithys altivelis Blkr = Serranus altivelis K. V. IT.
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86. Lates calcarifer = Lates nobilis CV.

87. Therapon obscurus CV.

88. // servus CV.

89. // theraps CV.

90. Pristipoma aurituin CV.

91. // caripa CV.

92.
// guoraca CV.

93. // nigrum CV.

94. „ paikeeli CV.

95. Lobotes erate CV.

96. Diagramma Blochii CV.

97. // crassispinum Eüpp.

98. I, punctatum CV.

99. Mesoprion annularis CV.

100. // caroui CV.

101. ,/
gembra CV.

102. ft Jobnii CV.

103. // rangus CV.

104. // Kusselli Blkr = Genyoroge notata Cant.

105. Dentex guliminda Blkr = Spondyliosoma guli-

minda Cant.

106. Pentapus nubilus Cant.

107. Scolopsides aurata Cant. == Scolops. Vosmeri CV.

108. Chrysophrys calamara CV.

Familia Maenoidei.

109. Caesio coerulaureus Lac.

110. Gerres filamentosus CV. =. Catochoenam filaraen-

tosiim Cant.

111. // lirabatus CV. = Catochaenum limbatum Cant.

Pamilia Pimelepteroidei,

112. Girella sarissophorus Blkr == Crenidens sarissopho-

rus Cant.
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J13. Pimelepterus oblongior CV.

114. Ephippus orbis CV. = llarches orbis Cant.

115. Drepane punctata CV. = Harpochiras punctatus et

longimanus Cant.

116. Scatophagus argus CV. = Cacodoxus argus Cant.

Familia Clieilodipteroidei.

117. Apogon quadrifasciatus CV.

118. // fucatus Cant.

119. t/ poecilopterus K. V. H.

Tamilia Bogodoidei.

120. Ambassis Dussumieri CV. = Chanda Dussumierii Cant.

121. // nalua CV. = Chanda nalua Buch. Cant.

Familia Scorpaenoidei.

122. Scorpaena picta K. V. H.

123. Pterois miles Benn.

124. Apistus trachinoides CV. = Prosopodasys trachi-

noides Cant.

125. Minous woora CV. = Corythobatus woora Cant.

126. Aploactis echinatus Blkr = Corythobatus echina-

tus Cant.

127. Synanceia elongata CV.

Pamilia Sciaenoidei.

128. Otolithus argenteus K. V. H.

H.

129. // biauritus Cant.

130. // maculatus K. V.

131. // microdon Blkr.

132. // ruber CV.

133. // versicolor CV.

134. Johnius diacanthus Cant.

135. „ Belangeri CV.

136. ff Dussumieri Cant.
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137. Johiiius Kuhli Blkr.

138. ,1 maculatus BI. Sclin.

139. ff miles Blkr = Corvina soldado Cant.

140. Umbrina Eusselli CV.

141. Sillago sihama Rüpp. = Sillago malabarica Cuv.

• Pamilia Toxoteoidei.

142. Toxotes jaculator CV.

Eamilia Chaetodontoidei.

143. Chaetodon collare BI. = Chaetodon praetextatus Cant.

144. Heniochus macrolepidotus CV. = Diphreutes macro-

lepidotus Cant.

145. Holacanthus annularis Lac.

Tamilia Fsettoidei,

146. Psettus rombeus CV. = Monodactylus rhombeus Swns.

147. Platax arthriticus CV.

148. ' » ocellatas CV.

149. // teira CV.

150. // vespertilio Cuv.

151. Stromateus niger BI.

152. Stromateoides atous Blkr.

153. // cinereus Blkr.

154. Pempheris moluca CV.

Ordo Teüthyes.

Pamilia Amphacanthoidei.

155. Ampliacantlius concatenatus CV.

156. // dorsalis CV. = Teuthis dorsalis Cant.

157. // javus CV, = Teuthis javus L.

Pamilia Acantliuroidei.

158. Acanthurus xanthopterus CV.
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Ordo ScoMBRi.

Eamilia Sphyraenoidei.

159. Sphyraena jella CV.

160. ,/
obtusata CV.

Pamilia Scombroidei.
*

161. Scomber microlepidotus Eüpp.

162. Thyunus affinis Cant.

163. Cybium guttatum CV.

164. // Commersonii CV.

165. // lineolatum CV.

166. Trichiurus haumela CV.

167. // savala CV.

Familia Lichioidei.

168. Chorineinus lysan CV.

169. // tol CV.

170. Trachinotus Baillonii CV.

171. // Blochii CV. -.= Trachinotus mookalee CV.

172. Elacate mottah CV. = Elacate bivittata CV.

Eamilia SerioloideL

173. Lactarius delicatulus CV.

174. Seriola biiiotata CV.

Familia Carangoidei,

175. Caranx Porsteri CV.

176. Caraiigoides armatus Blkr.

177. // atropus Blkr.

178. „ gallus Blkr= Carangoides gallichtliys Blkr.

179.
,f malabaricus Blkr.

180. // oblongus Blkr.

181. Gnathanodon speciosus l]lkr.
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183. Selar djeddaba Bikr.

183. // Hasseltii Blkr.

184. ,/
Kuhli Blkr.

185. // vari Blkr. = Caranx vari CV.

186. Megalaspis Rottleri Blkr.

ramilia Kurtoidei.

187. Kurtus indicus BI.

Familia Equuloidei.

188. Equula, bindus CV.

189. // caballa CV.

190. // aiigera CV.

191. // gomorah CV.

192. // insidiatrix CV.

193. // longimana Cant.

194. // oblonga CV.

195. Gazza equulaeformis Eiipp.

196. Mene maculata CV.

Ordo POLYNEMI.

Pamilia Polynematoidei.

197. Polynemus heptadactylus CV.

198. // hexanemus CV.

199. // indicus Shaw.

200. // plebejus Brouss.

201. // sextarius BI.

202. // tetradactylus Shaw. = Polynemus quadri-

filis Cant.

Ordo MuGiLES.

Pamilia Mugiloidei.

203. Mugil cunnesius CV.

204. ,/ borbonicus Cant. (an et CV.?).
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205. Mugil cephalotus Cant. (an et CV?}.

206. // parmatus Cant.

207. // waigiensis QG. = Mugil macrolepidotiis Eüpp.

Pamilia Atherinoidei.

208. Atherina Porskaoln Rüpp.

Ordo Ophiocephali.

Pamilia Ophicephaloidei.

209. Ophiceplialus striatus BI.

Ordo Uranoscopi.

Pamilia Uranoscopoidei.

210. Uranoscopus cognatus Cant.

Ordo Platycephali.

Familia PlatycephaloideL

211. Platycephalus carbunculus CV.

212. // clavulatus Cant.

213. ,/ insidiator BI. Schn.

Ordo CüTTi.

Pamilia Batrachoidei.

214. Batrachus grunniens CV.

Ordo Blennii.

Pamilia Gohioideu

215. Gobius acutipennis CV.

216. , jv apogonius Cant.

217. // cyanoclavis Cant.

218. // russus Cant.

219. ,/ kokius CV.
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220. Apocryptes lanoeolatus Cant. =^ Apocryptes chan-

gua Val.

221. // nexipinnis Cant.

222. Periophthalmus Sclilosseri Yal.

223. Boleophthalmus Boddaerti Yal.

224. // pectinirostris Eichds.

225. ,/ viridis Val.

226. Eleotris ophicephalus K. V. H.

227. // porocephalus Val.

228. Butis butis Blkr == Eleotris butis Cant.

229. // koilomatodon Blkr = Eleotris caperatus Cant.

230. Trypauchen vagina Val.

231. Amblyopus Hermannianas Val.

Eamilia Blennioidei,

232. Petroskirtes variabilis Cant.

Ordo Gymnetri.

Eamilia Cepoloidei,

233. Cepola abbreviata Val.

Ordo ElSïüLARIAE.

Eamilia Fistulanoidei.

234. Eistularia iramaculata Comm.

Ordo DiSCOCEPHALI.

Eamilia Ec/ieneoidei.

235. Echeneis neacrates L.

Ordo SiLURi.

Eamilia Siluroidei.

236. Arius arius Val.

237. Ariodes leioceplialus Blkr.



( 78 )

238. Cephalocassis truncatus Blkr = Arius trancatus Val.

239. Osteogeneiosus militaris Blkr = Arius militaris Cant.

240. Hexanematichthys sundaicus Blkr.

241. //
leptocassis Blkr.

242. Bagrus gulio Val.

243. Ketengus typus Blkr = Pimelodus pectinidens Cant.

244. Plotosus albilabris Val.

245. // canius Buch.

Eamilia HeterohrancJioidei.

246. Clarias batrachus Val.

Ordo Cypeini.

Eamilia Cyprinoidei.

247. Hampala macrolepidota K. V. H. =^ Capoëta ma-

crolepidota Val.

248. Easbora Buchanani Blkr? = Cyprinus rasbora Buch.

Ordo Synphaeyngodontes.

Pamilia Scombresocioidei.

249. Belona aniiulata Val.

250. // caudimacula Cuv.

251. Hemiramphus Buffonis Val.

252. ,f Dussumieri Val

253. ,f Georgii Val.

254. ,f tridentifer Cant

255. Exocoetus nigripennis Val.

Ordo Cypeinesoces.

Eamilia Lutodeiroidei.

256. Clianos chloropterus Val. = Clianos tolo Cant»

257. // nuclialis Val. = Chanos pala Cant.
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Ordo Clupeae.

Pamilia Albuloidei.

258. Albula erjthrocheilos Val? Cant.

Pamilia Elopoidei,

259. Megalops setipinna Eichds. = Elops cundinga Cant.

260. Dussumieria acuta Val.

Familia Chirocentroidei.

261. Ctiirocentrus dorab Val.

Eamilia Clupeoidei.

262. Chatoessus chacunda Val.

263. Pellona affinis Cant. == Pellona Grayana Val.

264. Clupeonia perforata Cant.

265. Kowala lauta Cant.

266. // thoracata Val.

267. Eaconda Eusselliana Gr.

268. Alausa champil Cant. = Pellona champil Val.

269. ft macrurus Blkr.

270. //. toli Val.

271. Engraulis breviceps Cant.

272. // Browni Val.

273. // Hamiltoni Blkr == Engraulis Grayi Blkr.

274. // raystax Val.

275. // purawa Val.

276. ,/
tuty Val.

277. Coilia Eeynaldi Val?

Ordo Salmones.

Eamilia Sauridoidei.

278. Saurus myops Val. == Saurus trachinus T. Schl,

279. Saurida tumbil Val.

280. Harpodon opliiodon Les.
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Ordo MURAENAE.

Pamilia Congroidei,

281. Muraenesox bagio Kp = Conger bagio Cant.

Pamilia OpJdsuroidei.

282. Ophisurus boro Buch. = Ophiurus boro Cant.

283. //
cancrivorus Richds. = Ophiurus bacci-

dens Cant.

284. // grandoculis Cant.

285. // lumbricoides Blkr = Ophisurus breviceps

Cant. (nee Eiehds.).

286. Sphagebranchus aneeps Kp = Dalophis anceps Cant.

Eamilia Muraenoidei.

287. Muraena sathete Cant.

288. // thyrsoidea Eiehds.

Tamilia Synhranchoidei,

289. Ophisternon caligans Bikr = Synbranchus caligans

Cant.

Ordo Leptocephali.

Eamilia LeptocepJialoidei,

290. Leptocephalus dentex Cant.

Hoezeer de fauna van Pinang, volgens den tegenwoordi-

gen stand der kennis, 250 vischsoorten minder telt dan die

van Singapoera, is het opmerkelijk, dat van de Pinangsche

soorten ongeveer een derde gedeelte niet bij Singapoera is

aangetroffen ; — eene uitkomst, welke men niet zou verwach-

ten opzigtelijk eilanden, welke beide nabij de kust van Ma-

lakka aan dezelfde straat zijn gelegen.

^sGravenhage, 19 January 1861.



AANTEE KENING

VAN DEN HEER

P. BLEEK ER.

In de Revue et Magasin de Zoölogie van April 1860

heeft de heer al. guichenot een nieuw geslacht van vis-

schen voorgesteld met den naam Labrastrum. Hij grondde

dit geslacht op Ctenolabrus ilagellifer Val., als éénige be-

kende soort.

Den heer guichenot was het blijkbaar niet bekend, dat

dit geslacht reeds in 1855 door mij is beschreven onder

den naam Duymaeria en dat door mij toen reeds niet min-

der dan acht soorten onder dezen geslachtsnaam zijn gebragt.

(Zie Beschrijvingen van nieuwe en iveinig bekende vischsoor-

ten van Amboina, p. 52— 54, in Act. Soc, Reg. Scient. Ind.

Neerland, Yol. T, Batav. 1856.)

In een artikel van den heer R. kner, getiteld: Ueber

einige noch unbeschriebene Fische, opgenomen in Dl. 39

(1860) van de Sitzungsberichte der math.-naturw, Classe

der Kais, Akad, der Wissenschaften, is onder den naam

Centropus een geslacht beschreven, hetwelk ik reeds in

1854 opstelde en onder den naam Amphiprionichthys be-

kend maakte in mijne Derde bijdrage lot de kennis der

ichthyologische fauna van de Kokos- eilanden, opgenomen in

het 8e deel (1855) van het Natuurk. Tijdschr. v. Neder-

Vr:RSr.. EN MEDED, AFD. NATUURK. DEEL XIL 6
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landscli Indiê, (p. 172). Ik houd zelfs de door den heer

KNER als Centropus stauropJiorus beschrevene soort voor

dezelfde als mijne Amphipnonichthys apistus.

De namen Labrastrum en Centropus zijn alzoo niet

aannemelijk te achten. In alle gevallen ontbreekt hun de

prioriteit.



BESCHRIJVING

VAN EENEN

MAGYAREN- EN VAN EENEN ESTHLANDER-SCHEDEL

DOOB

J. VAN DER HOEVEM.

Onder de volken, die Europa bewonen, zijn, behalve de

Turken en Zigeuners, welke laatste echter slechts verstrooid

onder de overige bevolking leven, de Hongaren het laatst

uit Azië aangekomen. Onder den naam van Oegeren, Ono-

goeren of Hoenoegaren, welke naam van Mongoolschen

oorsprong zijn en vreemden of buitenlanders beteekenen zou ^"),

komen zij het eerst in de vierde eeuw voor, als tusselien

de rivieren laïk (of Ural) en Wolga wonende, in die gewes-

ten, welke thans het Orenburgsche Gouvernement uitmaken.

In de vijfde eeuw vinden wij hen westwaarts van den Don

verplaatst; door Turksche stammen werden zij in de ne-

gende eeuw tot in Wallachijë en de Moldau verdrongen, en

op het eind dier eeuw trokken zij naar hunne tegenwoordige

woonplaats, het grootendeels vlakke land ten zuiden van het

*; J. C. Adelung, Mithrtdates oder allg. Sprachenkunde, liter ThI.

Berlin, 1809. S. 769.

6*
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Karpatisch gebergte, ten noorden van den Donau. Van

liier deden zij nog in de tiende eeuw herhaalde vernie-

lende invallen in Duitschland; doch, nadat zij door Hendrik

den Vogelaar bij Merseburg in 933 eene beslissende neder-

laag hadden ondergaan, traden zij zelden meer buiten het door

hen ingenomen grondgebied, het tegenwoordig koningrijk

Hongarije. Zij werden op het laatst der tiende eeuw, on-

der hun opperhoofd geisa, en vooral onder zijnen zoon en

opvolger STEPHANUS den Heilige, door overgang tot het Chris-

tendom en aanneming eener aanvankelijke beschaving, in

het groote, maar niet altijd eendragtige gezin der Euro-

jiische volken ingelijfd. Het Hoiigaarsche volk ontving van

Duitschland zijne beschaving. Maar slechts voor een ge-

deelte door Duitsche, voor een veel grooter gedeelte door

Slavonische, en 'in het oosten door Komanische volken om-

geven, nam het de Duitsche . taal niet aan, maar be-

hield zijne oorspronkelijke taal, de Magyarische, die in

het familie-leven bewaard bleef, terwijl het Latijn voor de

officiële taal der regering gebezigd werd. ïoen het gebruik

dezer doode taal eindelijk week, ontwaakte de zucht voor

de volkstaal meer en meer en deed eene nationale letter-

kunde geboren worden. De gebeurtenissen der laatste twaalf

jaren hebben die Magyarische nationaliteit eene algemeene

bekendheid doen erlangen.

Magyaren of Madjaren is, zoo het schijnt, oorspronke-

lijk de naam van eenen der stammen geweest, uit welke het

Hongaarsche volk bij zijne komst in Europa bestond, maar

die naam is later op het geheele volk overgegaan. Verschil-

lende meeningen zijn voorgedragen omtrent den oorsprong

dezer Magyaren en omtrent huinie nadere of meer ver-

wijderde verwantschap met andere volksstammen.

Ouder deze meeningen is er eene, die naauv/elijks ver-

melding schijnt te verdienen, en althans geene wederlegging

te behoeven, dat zij namelijk van de Egyptenaren zouden
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afstammen
"^J.

Minder buitensporig is cle meeniiig, dat de

Hongaren met de Hunnen zouden verwant zijn ; zij schijnt

door eene gelijkheid in den klank der namen begunstigd

te worden, en werd vroeger, toen men van Ethnographie

nog zeer verwarde begrippen had, door verschillende schrij-

vers aangenomen f). Maar de Hunnen waren Mongolen

zoo als de Kalmukken, en met dezen komen de Magyaren

noch in physische kenmerken noch in taal overeen. Meer

grond is er voor het gevoelen, dat de Magyaren tot de

Finnen of TscJaiden behooren. Onder den laatsten naam

vereenigen nieuwere Ethnographen verschillende volksstam-

men, die in het noorden wonen, en met de inwoners van

de kusten van Lijfland in taal overeenstemmen. Oorspron-

kelijk toch zou de naam van Tschuden door de Bussen aan

deze Pinlanders gegeven zijn, en wederom, ^gelijk wij vroe-

ger van het Mongoolsclie woord, waaraan de Hongaren hun-

nen naam verschuldigd zijn, opteekenden, en gelijk zoo

dikwerf met volksnamen het geval is, niet anders dan vreem-

den of barbaren beteekenen. Pinnen, Esthlanders en Lap-

landers behooren tot qqim^.w en denzelfden volkssfam, die zich

reeds vroeger in het noorden van Earopa gevestigd had ; het

zijn volken, welke later, hier door Slavonische, elders door Ger-

maansche volksstammen, onderworpen of verdrongen werden.

*) Ferd. Thomae Conjecturae de orKjme, prima sede et lingua Hün-
garorum, Budae, 1806. III Vol. Ik keu dit werk alleen uit eene aanha-

ling van ADELUNG in het reeds vermelde boek. Heeft misschien de

raeening, dat de Zigeuners uit Egypte kwamen, die.racn vroeger koes-

terde, eenige aanleiding tot deze gissing gegeven ?

t) Zoo, om uit velen slechts c'én' te noemen, hacquet in zijne /VewcN^e

Reisen in den Jahren 1794 ?<. 1795 darch die Dacischen und Sai-rnatischen

oder nördlirhen Karpathen. Nürnberg, 1796 8"^, IV, S. 161 en elders.

Het bevreemdt mij dit gevoelen nog in 1829 door w. f. edwards aan-

genomen te zien in zijn beknopt maar belangrijk werk: Caractères

physiologiquea des Races humaines, considérés dans leurs rapports avec Vllis-

toire, p. 85—98.
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Dat iiu de Magyaren" tot deze zelfde afdeeling van het inen-

schelijk geslacht behooreii, heeft men uit vergelijking der

talen afgeleid "^j. Het is mij niet mogelijk hierover uit

eigen onderzoek eenig oordeel te vellen, en ik kan alleen

vermelden, dat deze meening door vele nieuwere Ethnogra-

phen, door prichard en latham b. v., aangenomen wordt.

Een bewijs uit de overeenstemming van den schedelvorm

is, voor zoo ver ik weet, nog niet geleverd. Alleen tot dezen

bepaalt zich mijne tegenwoordige mededeeling. Ik acht het

niet onbelangrijk te onderzoeken, of uit vergelijking van

den schedel iets vóór of tee'en deze meenins kan worden

afgeleid. Tot deze vergelijking staan mij slechts weinige

hulpmiddelen ter dienste, maar misschien geeft mijn on-

derzoek aanleiding tot de bekendmaking van andere verge-

lijkende beschrijvingen. Eene nadere beschrijving van den

Magyaren- schedel kan in elk geval als eene kleine bij-

drage tot de uitbreiding onzer kennis aangaande de aange-

boren verscheidenheid van het menschelijk geslacht, gelijk

BLUiiENBACH die gcgroudvest heeft, hare waarde hebben,

dewijl, voor "zoo ver ik weet, de schedel van dit volk nog

niet beschreven of afgebeeld werd f).

*) JoANN. SAJNOVICS, D&monstraüo, idioma Ungarorum et Lapponum
idem esse. Dit is een reeds in 1770 te Kopenhagen uitgegeven geschrift

j

andere werken kan men bij adelüng aangehaald vinden.

t) VoN BAER zegt, dat in de verzameling te Petersburg slechts één

schedel van een Magyaar aanvrezig is. „ Ei'n Kopf den wir besitzen genügt

nicht das Typische zu erkennen." Nachrichten ueber die Ethnngraphisch-

Craniologische Sammlung der Kaiserl. Akad. der Wissensch. zu St. Peters-

burg. S. 00. (Dit in 1859 uitgegeven opstel is mij door v. baer gezon-

den; het blijkt een afzonderlijke afdruk te zijn uit zekere, mij verder on-

bekende, Mélanges hiologiques Tom. III.) Ik heb voor vele jaren een'

schedel gezien, welke opgegeven werd van een Hongaar te zijn, en

die in het bezit was van den overleden' Ilooglceraar eeinwardt. Ik

geloof niet, dat die als genoegzaam echt beschouwd kan worden, maar
kon dien nu tot mijne spijt niet nader vergelijken, daar het mij onbe-

kend is, waar die thans berust.
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§ 1. Beschrijving van eenen Magyaren-Schedel.

Ik heb dezen schedel, ruim 8 jaren geleden, van den

beroemden ontleedkundige Prof. hyrtl in Weenen ten ge-

schenke ontvangen. Ik mag veronderstellen, dat hyrtl den

schedel niet gezonden zou hebben, wanneer die niet den

gewonen vorm van het volk vertoonde. De schedel is van

een' jeugdigen man; de leeftijd is niet opgegeven ^). De

schedel is volkomen gaaf. Van al de tanden ontbreekt

slechts een enkele maaltand (de derde aan de linkerzijde

van de onderkaak), Avaarvan de tandkas is verdwenen en

die dus blijkbaar reeds voor eenigen tijd uitgetrokken was.

De tanden zijn regelmatig geplaatst; de kroonen der kiezen

zijn niet afgesleten.

De schedel behoort tot den hrachjcephalischen vorm

;

wanneer men vlak boven op den schedel ziet, vertoont zich

de omtrek kort elliptisch.

Het voorhoofdsbeen is breed en gewelfd. De oogkas-ran-

den en de glahella springen sterk vooruit.

Het bovenste gedeelte der wandbeenderen is plat. De wand •

beensknobbels liggen naar achteren (boven den achterrand

van het schubbeen). De slaapgroeve is groot, klimt hoog

op de wandbeenderen op, maar is zeer oppervlakkig.

Aan het achterhoofdsbeen is de lambda-naad aan het bo-

venste gedeelte van den regterkant gedeeltelijk uitgewischt.

De Squama [pars occipitalis) is plat, en ligt met het ach-

terste gedeelte der wandbeenderen in eene vlakte, die, bij-

kans regtstandig, maar echter eenigzins naar voren hellend,

nederdaalt tot de bovenste halfcirkelvormige lijn, welke dui-

delijk uitgedrukt is. Het grondstuk (pars basilaris) onder-

scheidt zich door sterke ontwikkeling en breedte.

*) Op den schedel is het woord Honvéd geschreven, 't geen de naam
is van den Hougaarschen Landweer. Waarschijnlijk viel de Magyaar

in den jongsten strijd voor de onafhankelijkheid zijns volks.
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De schub {pars squamosa) van het slaapbeen is bol, ge-

lijk ook het achterste gedeelte der groote wiggebeensvleu-

gels, dat zich daaraan sluit^ en ongemeen groot is, ten

koste van het schubbige deel van het slaapbeen. De dwarse

afmeting van den schedel tusschen de slaapbeensschubben is

grooter dan tusschen de meest uitpuilende deelen der wand-

beenderen. De processus mastoideus is klein. De groeve

voor den musc. biventer is breed.

Aan de onderzijde vertoont de schedel aan den proces-

sus pterygoideus eene breede, wijd naar buiten gerigte bui-

tenste plaat. Op de vlakte van het verhemelte ziet men

ter zijde van het foramen incisivum eenen duidelijken naad

[sutura incisiva), die zich naar voren toe tot digt bij de

buiten snijtanden voortzet.

Het aangezigt is kort en, van voren gezien, bijkans vier-

kant. De neusbeenderen vormen met elkander eenen scher-

pen hoek. Aan den grond hebben zij nagenoeg dezelfde

rigting als het voorhoofdsbeen boven de glahella, maar zij

buigen zich, een weinig verder, sterk naar buiten.

De oogkassen zijn breeder dan hoog en eenigzins schuins

naar buiten afdalende. De onderrand der oogkassen springt

sterk vooruit, terwijl de daaronder liggende deelen van

het bovenkaaksbeen meer naar achteren liggen. De gezigts-

vlakte van het bovenkaaksbeen is bijkans vlak, en strekt

zich naar buiten dwars uit, zoodat aan den benedenrand

ook hier de jukbeenderen eenigzins vooruitspringen. De

apertura pyriformis is smal ; de spina nasalls is sterk voor-

uitspringend. De afstand van haar tot de snijtanden is

kort en eenigzins naar voren hellend.

De onderkaak is niet hoog ; haar onderrand is dik ; do

kin springt eenigzins vooruit. Aan de binnenzijde is de

linea niylohjoidea sterk ontwikkeld.

Andere bijzonderheden volgen uit de afmetingen van den

schedel, die wij aiV^onderlijk in eene -tabel hebben opgege-

ven. Wij komen op enkele daarvan later terug.
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§ 2. Beschrijving van den Schedel eens Esthlanders»

De in September 1860 zoo plotseling overleden Konings-

berger Hoogleeraar rathke zond mij in Mei van dat jaar

ecnen Esthlandsclien schedel. Hij was afkomstig van eenen

bewoner van de omstreken van Dorpat of Derpt-, aan de

daar gevestigde Hoogeschool had rathke vroeger de ont-

leedkunde onderwezen en van daar dezen schedel naar Ko*

ningsbergen medegebragt.

Het bleek mij al spoedig, dat deze schedel met dien van

den Mag l/aar, welken ik bezat^ overeenkwam, en deze over-

eenkomst spoorde mij aan om beide naauwkeuriger te

onderzoeken. Ook hier is de gedaante van den schedel,

van boven gezien, kort; ook hier zijn de wandbeenderen

van boven plat. De gedaante der oogkassen, de rigting

der bovenkaaksbeenderen, de breedte der buitenste processus

pterygoidei zijn overeenkomstig met hetgeen wij bij den

Magyaren-schedel hebben opgemerkt.

Deze schedel onderscheidt zich van dien van den Magyaar

doordien het voorhoofdsbeen in het midden eene overlani?-

sche ligte verhevenheid aanbiedt; ook is het voorhoofds-

been minder breed. Daardoor is de schedel, vlak van bo-

ven gezien, meer eirond [forma rotundato-ovata), terwijl

hij bij den Magyaar meer elliptisch is {forma rotundato-

ovalis). De dwarse afmeting van den schedel tusschen de

schubben van de slaapbeenderen wordt door die tusschen-

de wandbeenknobbels overtroffen. In de overige bijzon-

derheden komen beide schedels bijkans geheel overeen.

De groote vleugels van het wiggebeen hebben hier echter

slechts de gewone grootte. Ook hier is de glahella sterk

ontwikkeld. De oogkassen zijn verder van elkander af,

dan bij den Magyaren -schedel; zij zijn minder breed en

laag, hoezeer dit weinig verschilt en hoofdzakelijk meer aldus

schijnt te zijn, doordien het foramen supraorbiiale in eene

insnijding veranderd is.
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Aan de onderkaak is aan de buitenvlakte van den op-

klimmenden tak eene diepe groeve van den muscidus mas-

seter op te merken, en de onderrand van dien tak is eenig-

zins naar buiten omgekruld.

De bovenkaak springt iets meer vooruit dan bij den

Magyaren-schedel. In het verhemelte vertoont zich weder

een duidelijk spoor van bijkans volkomene incisura in-

cisiva.

De ouderdom van den Esthlander, van wien deze sche-

del afkomstig is, werd mij niet opgegeven. Het schijnt

evenwel dat deze schedel eveneens van eenen jeugdigen

man geweest is, hoezeer veelligt van eenigzins hoogeren

leeftijd dan de Magyaar. Ook in dezen schedel zijn de

tanden goed bewaard. Er ontbreekt eveneens slechts eene

enkele kies (hier de derde der onderkaak aan de regter-

zijde), waarvan de kas verdwenen is. De bovensnijtanden

zijn breed en langer dan bij den Magyaar.

§ 3. Eenige opmerkingen, die uit de vergelijking der

afmetingen van beide schedels met die van an-

dere volken kunnen worden afgeleid.

Uit onze hier achter gevoegde afmetingen, waarnaar wij

verwijzen, blijkt, dat de beide door ons beschreven sche-

dels, met die van Germaansche volken vergeleken, (1) eenen

geringeren omvang hebben — van 11 — 21 mm. beneden

het gemiddelde der Germaansche schedels; (2) dat zij kor-

ter zijn [8 tot 6 millim. beneden het gemiddelde der Ger-

maansche schedels]
; (3) dat zij daarentegen in de dwarse

afmeting tusschen de wandbeenderen het gemiddelde der

Germaansche schedels overtreffen [5 m, m. ongeveer]. De

hoogte van den schedel verschilt niet ; de gemiddelde hoogte

van den schedel bij tien schedels, uit onderscheidene Ger-

maansche volken gekozen, vond ik 0,135 (hetzelfde getal

biedt de schedel van den Esthlander aan).
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Vergelijken wij de twee schedels met die van Slavoni-

sche volken
"^J,

dan zien wij, dat zij eenen grooteren om-

vang aanbieden dan deze, dat zij eene meerdere lengte heb-

ben en in de breedte niet verschillen. In de breedte,

lengte en den omvang houden de twee door ons beschouwde

schedels eenigermate het midden tusschen Germaansche en

Slavonische schedels. De Slavonische schedels schijnen ge-

middeld hooger te zijn dan de Germaansche, gelijk ook, dan

de door ons thans beschreven schedels.

Er bestaat eene afbeelding van een' Esthlandschen sche-

del van HTJECK t)- Deze afbeelding en de daarbij ge-

voegde beschrijving stemmen in de hoofdzaak overeen met

hetgeen in den door mij onderzochten schedel wordt op-

gemerkt. Ik heb nog eenen derden schedel van Tschu-

dischen oorsprong kunnen vergelijken. Het is die van

een' Einlander van llmola, dien ik van Prof. bonsdorf

uit Helsingfors ontving. Zijne afmetingen verschillen slechts

weinig van die van den Magyaren-schedel. Hoezeer de

schedel, volgens het opschrift van den gever, van eenen

man van 36 afkomstig was, zou de bijkans uitgewischte

pijl- en lambda-naad eenen hcogeren leeftijd doen vermoe-

den. Evenwel ook bij den, blijkbaar jeugdigen, Magyaren-

schedel vonden wij den lambda-naad bijkans geheel ver-

dwenen. Is 'dit spoedig verdwijnen der schedel-naden mis-

schien mede eene der nationale bijzonderheden van de

Tschuden ?

*) Zie den door mij, in September 1859 opgestelden Catalogus Cram-
orum diversarum gentimn. L. B. 1860. p. 22.

t) De Craniis Estonum Commentatio anthropologica, qua Viro illustrissimo

J. Th. Büsch Docloris dignitatem in Medicina ei Chirurgia ante haec

decem lustra impetratum gratulatur Ordo medicorum Universitatis Dorpn-

tensiSf interprete Dr. alexandro hüeck P. P. O. Dorpati Livonorum
1838. 4°. Daar de schrijver andere afmetingen gebezigd heeft dan
die, welke ik heb aangenomen, kan ik van zijne opmerkingen niet zoo

veel voordeel trekken, als anders het geval zoude zijn.
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Afmetingen der onderkaak.

A. B.

Afstand van het hoofd (capitidum) tot

den hoek 0,067 0,069

Afstand van den hoek tot het midden der

kin , 0,078 0,088

Hoogte del' onderkaak van voren; afstand

van den tandkasrand tot deïi onderrand

van het been 0,028 O,0S2

VERKLARING DER AI^BEELDINGEN.

Plaat I.

Magyaren-schedel [Catal. Cranior. diversar, gentium, p. 23),

Fig. 1 van ter zijde, Eig. 2. van voren gezien en op halve

grootte geteekend.

Plaat IL

Schedel van een Esthlander uit de omstreken van Dor-

pat. Fig. 1 van ter zijde, Eig. 2 van boven gezien en even-

eens ter halver sjrootte s^eteekend.
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een peervormigen zak, met zijdelingsclie opening, welke

zak met het smallere boveneinde zwevende opgeli'iingen is

aan het uiteinde van een' dunnen tak. De voor den nest-

bouw gebezigde materialen zijn zeer verschillende. Som-

mige soorten gebruiken daartoe grasvezelen en lange smalle

bladeren, die zij dooreen vlechten, andere mos, stukjes

van lichenes, boomschors enz., welke bestanddeelen zij on-

derling verbinden door cocondraden en kapokvezelen, ter-

wijl het inwendige van den zak gevuld wordt met een

zacht bedje van hetzelfde donzige pluis of eene andere

zachte zelfstandigheid.

Eene afwijking van dezen gewone typischen vorm ver-

toont echter het werk ' van Arachnoihera inornata. Bern-

STEiN ^) zegt daaromtrent het volgende : // Het nest van

dezen vogel laat zich in zijn' bouw slechts weinig met die

der voorgaande soorten vergelijken, doet ons echter eenig-

zins aan dat van Prinia jamiliaris horsf., denken. Zoo

heb ik het meermalen tusschen de van natuur reeds za-

mengevouwen bladen van Alpinia malaccensis gevonden,

miste echter op het eerste gezigt het voornoemden vogel

zoo karakteristische, kunstige zamenhechten der beide blad-

kanten door middel van draden. Het nest heeft de ge-

daante van eenen schuins naar boven en voren open zak

en bestaat uit fijne halmen en plantenvezels, welke stoffen

aan den buitenkant nog met enkele grovere zelfstandighe-

den, vooral stukken van drooge bladen gemengd zijn, ter-

wijl aan den binnenkant niet zelden ook boomwol ter be-

kleeding van het nest is gebezigd."

Het nest van de verwante Aracimothera Iongirosiris

komt in -zoover met het hier beschrevene overeen, dat ook

dit niet, zoo als andere Nectarinien-nesten, aan een' tak is

opgehangen, maar daarentegen een blad tot steunsel heeft,

*) L. c. p. 29.
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maar overigens is het iu allen deele kunstis^er van maak-

sel, zoodat het mij voorkomt eene naauwkeurige beschrijving

te verdienen.

De geheele bovenvlakte van het bedoelde nest ^) wordt

gevormd door het deel van een vederblad van een^ kokos-

palm, tegen welks ondervlakte de eigenlijke nestzak als

ware het aangeplakt zit, in dier voege dat het gesloten

einde van dien zak zich op eenigen doch geringen afstand

van het punt van inplanting van het vederblad bevindt,

en het opene einde nog niet de helft van dit laatste be-

reikt. Deze plaatsing van het nest verdient reeds dade-

lijk onze opmerking. Ware het namelijk meer nabij de

inplanting van het vederblad gebouwd, dan zoude het

weinig veiligheid tegen verschillende, de boomen beklim-

mende roofdieren hebben aangeboden; en ware het verder

voorwaarts naar de slappere spits van het vederblad be-

vestigd, dan zoude de zwaarte van het nest dit te sterk

hebben doen buigen en de opening te veel benedenwaarts

gerigt zijn geworden. Thans daarentegen vertoont het zich

als een horizontaal opgehangen hangmat, met een^ enkelen

toegang aan de naar de spits van het vederblad toege-

keerde voorzijde. Deze nestzak is 18 centimeters lang en

82- centim. breed, dat js iets breeder dan het blad zelve,

zoodat de buitenranden van den zak een weinig zijdelings

uitpuilen. De hoogte van het geheele nestje, dat is de

loodregte doorsnede, bedraagt ruim 4 centimeters.

De buitenwand van deze hangmat is geheel zamen-

gesteld uit zeer ligte materialen, en wel bijna uitsluitend

uit de nervengeraamten van bladeren. Sommige daarvan

zijn nog geheel en schijnen van eene i'^cw^-soort afkom-

stig te zijn. Deze nervengeraamten zijn onderling veree-

*) Zie de afbeeldingen op de bijgevoegde Plaat, waarvan de bo-

venste het nest van ter zijde, de onderste van boven öp gezien, voorstelt-

VEKSL. EN MEDED. AED. NATUÜKK. DEEL XII. 7
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nigd door middel van door de mazen heengestoken dunne

plantenvezelen en door cocondraden. Tegen den binnen-

wand van deze uitwendige laag aan is dan eene tweede

laag gelegd, zamengesteld uit grovere materialen, vooral

bladeren, die meerendeels nog geheel gaaf zijn. Ten ge-

volge dezer voorzorg is dus het nest ook aan de beneden

-

zijde geheel digt. Op deze tweede laag ligt het zachte

kussentje uit zeer fijne plantenvezelen gevormd, dat bestemd

is om tot onderlaag voor de eijeren te dienen.

Het merkwaardigste in den bouw van dit nest is echter de

wijze, waarop de nestzak aan het blad is bevestigd. Zoo

als wij zeiden, schijnt het alsof die nestzak tegen de

ondervlakte van het blad aangeplakt zit. Bij naauwkeu-

rige beschouwing blijkt echter, dat hij daaraan door mid-

del van fijne bundeltjes cocondraden "^j is vastgehecht, en

wel op eene zeer eigenaardige wijze. In het blad, juist

boven de randen van den nestzak, bevindt zich eene

menigte van kleine gaatjes, niet grooter dan speldeprikken.

Deze gaatjes staan onregelmatig verdeeld, hier en daar op

twee, drie of vier rijen nevens elkander, langs de randen

van het blad, terwijl andere, het midden van het blad in-

nemende, beantwoorden aan het gesloten aohtereinde van

den nestzak. De gezamenlijke gaatjes staan derhalve in

een vlak, dat de gedaante van een lang gerekt hoefijzer

heeft, dat geheel den vorm van den nestzak teruggeeft.

Hun geheel aantal bedraagt aan het hier beschreven voor-

werp 103. Door elk dezer gaatjes nu, welke het vogeltje

zonder eenigen twijfel met zijnen langen dunnen, zeer

spits toeloopenden snavel in het blad geprikt heeft, is een

draad getrokken, zamengesteld uit eenige cocondraden»

Het ondereinde van dien draad is door middel eener lis

*) Ouder het raikroskoop herkent men daarin hot spinsel van twee-

dcriei soort van rupsen.
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vastgehecht aan het bladerengeraamte, dat de hangmat za-

menstelt, en het boven de bladvlakte uitkomend boven-

einde is daar tot een klein knoopje ineengedraaid, zoodat

de draad niet weder uitglippen kan. Alle deze knoopjes,

die van verschillende grootte zijn, van omstreeks 4 tot 2

millim., vertoonen zich, op eenigen afstand gezien, als geel-

achtig witte stipjes op den donkeren achtergrond van het

blad, en eerst bij naauwkeurige bezigtiging erkent men hun-

nen waren aard.

Daar de draden, die den nestzak dragen, tamelijk gelijk-

matig verdeeld zijn, is dit aldus op eene allezins voldoende

wijze aan het blad bevestigd. Ook is het nu duidelijk waarom

het vogeltje voor den het eerst gebouwden buitenwand zijner

hangmat bij voorkeur gebruik maakt van geraamten van

bladeren. Eensdeels toch spaart het zich daardoor de moeite

van meer gaatjes te prikken, daar de mazen tusschen de

nerven daarvoor in plaats treden; en anderdeels zijn die

bladgeraamten uiterst ligt, zoodat het daaruit veel gemak-

kelijker dien buitenwand kan zamenstellen en dezen gelijk-

tijdig door draden kan vastmaken aan het blad, dat het dak

van het nest vormt.

Inderdaad moet men de kunst, men zoude bijna zeggen

het overleg, bewonderen, welke dit kleine vogeltje aan den

dag legt in het bouwen van een nest, dat men zoude kun-

nen noemen: een garen of kanten hangmat, aan zijden

snoeren opgehangen aan een loverdak, dat haar overdekt

en beveiligt tegen de blikken van vele vijanden, terwijl

andere, bepaaldelijk slangen, hagedissen en kleine roof-

dieren haai; niet kunnen naderen, uithoofde van de zwakte

van het steunsel zelve, waartegen zij bevestigd is.

In één opzigt nadert Arachnothera longirostris door ha-

ren nestbouw tot de bekende Snijdervogels [Orthotomus lon-

gicaudatus, Prinia familiaris en andere), daarin namelijk,

dat ook zij gaatjes in bladeren prikt om daardoor de dra-
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den te haleu, die de verschillende deelen van het nest

verbinden. De Snijdervogels echter bezigen langere draden,

die zij door verscheidene gaatjes heen halen, zoodat aldus

ware steken ontstaan, even als die, welke eene weinig

bedreven naaister zoude leggen.

Dit doet ons vogeltje niet. Elke draad staat op zich

zelven, maar draagt juist daardoor des te beter. In de

nestjes der snijdervogels zijn de randen der bladeren za-

mengenaaid, in dier voege dus dat de drukking, die de

naad te verduren heeft, hoofdzakelijk in horizontale rigting

werkt. In het nest van A, longirosiris daarentegen werkt

de drukking of de zwaarte in loodregte rigting, en het is

duidelijk dat deze beter kan worden weerstaan, door een

aantal afzonderlijke koorden, die elk voor zich nog dragen,

ook dan wanneer een of meer mogten afbreken, dan wan-

neer daartoe slechts een enkele of eenige weinige doorloo-

pende draden gebezigd waren.

Inderdaad levert dit nestje een der merkwaardigste voort-

brengselen van dierlijke bouwkunst op, waarbij het moeije-

lijk is te zeggen, waar de werking van het instinkt, als

blinde natuurdrift, ophoudt, en de invloed van een ver-

standelijk overleg, dat het verband tusschen oorzaak en

gevolg, tusschen doel en middel kent, eenen aanvang neemt.



B IJ D R A G E

TOT DE

GESCHIEDENIS VAN DE OLIFANTEN,

VOORNAMELIJK VAN

ELEPEAS SÜMATRANÜS;

II. S € H L E G E L.

Men weet, dat Sumatra het eenige eiland van den In-

disclien Archipel is, waar de olifant in den wilden staat

gevonden wordt, en reeds magelhaens vermeldt, dat de

olifanten, die hij op Borneo zag, aldaar ingevoerd waren,

en dat dit dier op dit eiland evenmin oorspronkelijk voor-

komt als op Java.

Zoolang men alle levende olifanten beschouwde als tot

eene enkele soort behoorende, kwam niemand op de gedachte

deze dieren onderling te vergelijken, en toen g. cuvier

bewezen had, dat de olifant van Afrika zeer verschilt van

dien van Azië, bleef men wederom in de onderstelling be-

rusten, dat alle Aziatische olifanten slechts eene enkele

soort uitmaken, ofschoon, zoo als wij later zullen zien, de
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voorwerpen^ waarnaar cüvieb, zijnen Elephas indiciis heeft

beschreven, onderling soortelijk verschillen. Deze onder-

stelling had zelfs zoo diep wortel gevat, dat de olifanten,

welke men van tijd tot tijd levend van Sumatra naar Java

overbragt en aldaar in half gevangen staat hield, niet ver-

der onderzocht, maar algemeen verklaard werden te behoo-

ren tot den zoogenaamden Indischen of Aziatischen olifant,

waartoe ook, volgens het voorbeeld van cüvier, de olifant

van Cejlon getrokken werd.

Steeds van het beginsel uitgaande, dat, zelfs voor nega-

tive bewijzen, de bewijsstukken in de groote wetenschappe-

lijke verzamelingen niet mogen ontbreken, en dat het van

gewigt is, de Pauna van elke landstreek in het bijzonder,

in deze verzamelingen vertegenwoordigd te zien, drong ik

herhaaldelijk bij mijnen voorganger, den Heer temminck,

aan, de middel in het werk te -stellen, om voorwerpen van

den Sumatraschen olifant voor het Eijks-Museum te ver-

krijgen. Ik mogt eindelijk zoo gelukkig zijn, hierin te

slagen, en het was in Augustus 1845, dat door de wel-

willende tusscheukomst van den toenmaligen Gouverneur-

Generaal van Nederlandsch Indië, Z. Exc. den Baron j. c.

BAUD, verscheidene geraamten van olifanten, afkomstig

uit het district Palembang op Sumatra, aan het Rijks-Ma-

seum gezonden vrerden. Dadelijk bij het ontpakken dezer

geraamten bleek het mij, dat zij in verscheidene opzigten

van den olifant van Eengalen afweken. Ik hield mij dan

ook terstond onledig met de uiteenzetting der kenmerken

van beide dieren, vergeleken met die van den Afrikaanschen

olifant, en deelde den Heer temminck deze opgaaf mede,

die ze later deed afdrukken ^), na de nieuwe soort onder

den naam van Elephas sumatranus vermeld te hebben.

Sedert dezen tijd werden nog verscheidene andere voor-

*) Coup (Voeil (jénéral, torn. 2, Leidc, 1817. p. 91.
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werpen van den op Suraatra levenden olifant naar Neder-

land overgebragt, zoodat ik in de gelegenheid gesteld werd,

daarvan te onderzoeken : zeven geraamten, waarvan er zich

nog drie in het Eijks-Museum bevinden; verder verschei-

dene schedels ; een jong voorwerp van ruim drie voet hoogte,

thans opgezet in hetzelfde Museum, en een levend voor-

werp van ongeveer 6 voet hoogte, thans levend in de

Diergaarde te xVmsterdam. Al deze voorwerpen vertoonden

ouderling gelijke kenmerken, waardoor zij zich ten eenen-

male van het vijftal door mij onderzochte voorwerpen van

den zoogenaamden Lidischen olifant onderscheiden.

Ik >zeg den zoogenaamden Indischen olifant, omdat men

tot heden niet naauwkeurig bepaald heeft, welke soort ei-

genlijk zoo heeten moet. Men geeft, wel is waar, dezen

naam aan de soort van olifant, die van het vaste land

van Indië en wel, zoo als het schijnt, voornamelijk van

Bengalen naar Europa overgebragt wordt, een voorbeeld,

dat ook wij gevolgd hebben; men zou zich echter

zeer bedriegen, wanneer men daarbij van de onderstelling

uitging, dat dit bepaaldelijk de soort is, die G. cuvieu

onder den naam van El. indicus beschreven heeft. Deze

schrijver namelijk geeft aan zijnen EL indicus 20 rug-

wervels ^) en bij gevolg een gelijk getal ribbenparen;

en dit strekt ten bewijze, dat hij deze opgaaf heeft opge-

maakt naar een geraamte van de soort, die op Sumatra

ontdekt werd en niet van de soort van Bensalen, die steeds

19 rugwervels en een gelijk getal ribbenparen heeft f).

*) Ossem. fossiles, I. p. 18.

t) Hoogst zonderling is het, dat cuvier het onderscheid in het ge-

tal der rugwervels en ribbenparen, niet alleen bij de beide Aziatische

soorten, maar ook bij de Afrikaansche soort, geheel over het hoofd

heeft gezien, want anders zou hij er toch wel melding van gemaakt

hebben. Het hoofdstuk van zijne Ossemens fossihs, I, p. 12, waarin

hij over het geraamte der olifanten handelt, draagt tot opschrift:

Description générale de Vosteologie de VEléphant, prmcipalement d'après
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De onderkaak, afgebeeld bij cuvier, pi. 5, fig. 3, schijnt,

te oordeelen naar de wijdte der lamellen van de kiezen,

ook tot de op Sumatra ontdekte soort te behooren.

De afbeelding pi. 1 fig. 1 is daarentegen blijkbaar naar

een geraamte van den olifant van Bengalen gemaakt,

vermits het slechts 19 riigwervels en evenveel ribbenparen

vertoont; en dit is misschien ook het geval met de af-

beelding van den schedel, pi. 4, fig. 1, en van de onder-

kaak, pi. 5, fig. 2.

Het vermoeden, dat de beide andere skeletten, door

cuviEB, onderzocht, tot de tweede Aziatische soort behoo-

ren, verkrijgt volle zekerheid door zijne eigene opgaven,

bldz. 66 en 67.

Hij zegt hier, drie skeletten van den Indischen oli-

fant onderzocht te hebben. Een daarvan, dat volgens cu-

viER tot de zoogenaamde variëteit Dauntelah van corse

moet behooren, was intusschen reeds in 1815, dus zes

jaren voor de verschijning van de tweede uitgaaf der os-

semenis fossiles, (zie ald. bldz. 66) aan het Museum te

Leiden gezonden, waar het zich thans nog bevindt: dit

skelet stemt in alle opzigten met den olifant van Een-

galen overeen, en heeft dus ook 19 rugwervels en even

veel ribbenparen. De beschrijving, die cuvier naar de

skeletten van zijnen Elephas indicus maakte, zijn dus al-

leen aan zijne twee andere skeletten ontleend. Beide zijn

echter, zoo als hij zelf vermeldt, van Ceylon afkomstig: hij

VÉléjjhant des Indesj en het blijkt ook uit de bijzonderheden hierin

vermeld, dat hy voornamelijk op het oog had de vergelijking der sche-

dels van den Afrikaanschen en Aziatischen olifant, zich daarentegen

bij de beschouwing van het geraamte bij dat_ van Elephas sumatranus

van Ceylon beperkt heeft, terwijl zijne afbeelding van bet geraamte

dat van den olifant van Eengalen voorstelt. Ook later, bladz. 241,

zegt hij „l'Elephant (dus steeds in genere sprekend) a une vertèbre

dorsale. et une paire de cótes de plus, namelijk dan de Mastodon, die

tr, volgens hem, 19 heeft.
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geeft dit na,melijk op iu de Annales des sciences nalurel-

les, ]806, bldz. 148, van het mannetje, hetwelk hij met

de variëteit Mooknah van corse overeenbrengt ; en zegt

hetzelfde, Oss. foss.^ bldz. 67, van het wijfje, hetwelk hij

acht tot de variëteit Komarea van corse te behooren,

en voegt daarbij, dat dit de skeletten der beide olifanten

zijn, die in 1786 van Ceylon naar Nederland en later

van daar naar Parijs gebragt werden *).

Het blijkt dus hieruit ten duidelijkste, dat cuvier zij-

nen Elephas indicus heeft beschreven naar geraamten van

twee verschillende soorten, van welke de eene met den

olifant van Bengalen overeenstemt, terwijl de tweede alle

kenteekens heeft van den olifant van Sumatra. Daar nu

de beide, door hem als van Ceylon afkomstig vermelde ge-

raamten de kenmerken der soort van Sumatra vertoonen,

deed dit bij mij het vermoeden ontptaan, dat de olifant

van Ceylon tot laatstgenoemde soort en niet tot die van

Bengalen of den thans zoogenaamden eigenlijken Elephas

indicus behoort.

*) In het Museum te Parijs bevinden zich thans, volgens eene vrien-

delijke mededeeling van Dr. pucheran, behalve de beide skeletten

der Ceylonsche olifanten, in 1795 uit Holland naar Parijs wegge-
voerd en door cüvier vermeld, nog een derde, door duvaucel uit

Bengalen aan voormeld Museum gezonden. De Heer pucheran be-

vestigt, dat de beide Ceylonsche olifantenskeletten elk 20 rugwer-

vels en evenveel ribbeuparen hebben. Hij vond intusschen hetzelf-

de getal ook bij het skelet van Bengalen. Hieruit zou men moe-
ten opmaken, dat de Ceylonsche olifant ook in Bengalen voor-

komt. Dit, op deze enkele waarneming als een feit aan te nemen,

schijnt mij intusschen toe voorbarig te zijn, vermits alle door mij

onderzochte Bengaalsche olifanten standvastig slechts 19 rugwer-

vels en evenveel ribbenparen hadden. Waarschijnlijker is het, dat

het voorwerp van duvaucel eveneens van een voorwerp van Ceylon

afkomstig was, van welke soort, zoo als wij later uit mededeelingen

van den Heer diard zullen zien, gedurig levende voorwerpen naar

Bengalen overgebragt worden.
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Dit vermoeden werd nu inderdaad en geheel onver-

wacht, door eenen hoogst gelukkigen zamenloop van om-

standigheden, op eene wijze bevestigd, die allen verderen

twijfel uitsluit. De bejaarde, maar steeds nog met onver-

moeiden ijver en jeugdige kracht bezielde reiziger diard,

die sedert eene lange reeks van jaren in dienst der Neder-

landsche regering is en aan wien de wetenschap en onze

Rijks-instelling zooveel te danken heeft, vertoefde in 1858

op eene reis ten behoeve der bosch-kultuur, drie maan-

den op Ceylon, en maakte van zijnen vrijen tijd gebruik,

de dieren van dit eiland te verzamelen. Op eenige

jagten op olifanten, te dier tijde in het werk gesteld,

bemagtigde hij een mannetje en een wijfje, van ze-

ven tot acht voet hoogte en behalve deze, twee jonge voor-

werpen, die hij in vaten, gevuld met arak, deed bewaren.

Het schip, hetwelk zijne aanzienlijke verzamelingen naar

Europa moest vervoeren, kreeg echter bij Mauritius zoo

zware avarij, dat het afgekeurd en de lading op een an-

der schip overgebragt en daarmede verzonden moest wor-

den. Door dit oponthoud kwamen zij eerst een jaar nadat

zij van Ceylon verzouden waren, in Nederland aan, en

wel met het berigt, dat de ton, bevattende den jongen

olifant op arak, wegens bederf, over boord had moeten ge-

worpen worden. Een gelukkiger lot is der andere ton,

bevattende het tweede jonge voorwerp, hetwelk voor den

heer e. owen te Londen bestemd was, te beurt gevallen.

Daarentegen waren de huid en het skelet van den ouden

mannelijken olifant als ook de schedel van het oude

wijfje voortreffelijk bewaard gebleven. Zij bevinden zich

thans in het Eijks-Museum te Leiden, en een naauw-

keurig onderzoek heeft mij geleerd, dat zij in geenerlei

opzigt verschillen van onze voorwerpen van den

olifant van Sumatra, dus tot deze soort bchooren, ea
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door. de volgende kenmerken van Elephas iJidicus nhijkeu.

De olifant van Sumatra en Ceylon, Elephas sumatra-

nus, heeft kleine ooren zoo als Elephas indicus, en nadert

deze soort ook door den vorm van den schedel en het

getal staartwervelen ; maar de lamellen zijner kiezen zijn

eenigzins wijder, en het getal rugwervels en ribbenparen

is verschillend van die der beide overige soorten. Zoo

als bekend is, zijn bij alle soorten van olifanten, behal-

ve de 7 halswervels, 3 lenden- en 4 heiligbeen-wervels

aanweziof. EL sumatranus en indicus steramen onderlinsc

overeen door het getal staartwervels, hetwelk gewoonlijk

33, bij zeer jonge voorwerpen somtijds slechts 30 bedraagt;

bij El. africanus daarentegen is de staart slechts uit 26

wervels zamengesteld. Het getal rugwervels en ribbenpa-

ren eindelijk is verschillend bij elke der drie levende soor-

ten van olifanten, vermits het bij EL africanus 21, bij

EL sumatranus 20 en bij El. indicus 19 bedraagt. Op-

merkelijk is het, dat het getal der ware ribben bij elke

dezer soorten gelijk is en 5 bedraagt, terwijl er bij de

drie soorten, zoo als zij hier elkaêr opvolgen, 15, 14 en 13

paren van valsche ribben aanwezig zijn. Hieruit volgt,

dat de vermeerdering dezer deelen bij de verschillende

soorten plaats heeft ten opzigte der achterste rugwervels

en ribbenparen.

De lamellen der kiezen bieden een ander kenmerk aan,

hetwelk intusschen minder in het oog valt dan dat, ont-

leend van het getal der rugwervels en ribben. Deze la-

mellen of banden (rubans) zijn namelijk bij EL sumatra-

nus wijder (of, zoo men wil, breeder in de rigting der

lengte- as van de kiezen), dan bij EL indicus. Bij deze

vergelijking moet men echter in aanmerking nemen, dat

dit kenmerk, naarmate de voorwerpen jonger zijn, ook min-

der duidelijk is, en dat er, bij alle soorten van olifanten,

wel is waar binnen zekere grenzen bepaalde, maar toch
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opmerkelijke individuele afwijkingen, ten opzigte der wijdte

van deze lamellen voorkomen ^).

Ook in den uiterlijken vorm schijnen de beide thans

bekende Aziatische olifanten eenige verscheidenheden aan te

bieden. De Heer westerman, Directeur van het Kon.

Zool. Genootschap te Amsterdam, die twee olifanten van

middelbaren leeftijd en van het vrouwelijk geslacht, de

eene van Calcutta, de andere van Sumatra aangevoerd, ge-

durende verscheidene jaren levend heeft waargenomen, deelt

mij hieromtrent mede, dat zijn voorwerp van den Suma-

traschen olifant ranker en fijner gebouwd is, dan dat

van den Bengaalschen, dat het een' langeren en dunneren

snuit heeft; dat de staart aan het einde meer afgeplat en

met langere, zware haren bezet is, hetgeen meer aan den

Afrikaanschen dan aan den Indischen olifant doet den-

ken, en eindelijk dat bij dit voorwerp van Sumatra meer

intellectuele ontwikkeling merkbaar is dan bij dat van

Bengalen.

Laatstgenoemde waarneming strookt op eene hoogst op-

merkelijke wijze met hetgeen mij de heer diard onlangs

over den olifant van Ceylon schreef. Hij zegt hierom-

trent : //FEléphant de Ceylon se distingue de celui des

Indes par une aptitude d'intelligence instinctive, celle de

la facile éducabilité ; aussi ces éléphans de Ceylon, de

tout temps recherches par les princes de Tlnde, se trouvent

lêtre encore aujourdhui plus qu'aucun autre par les An-

glais pour les diffe'rens services auxquels on les employé.

J'ai eu Tocassion d'observer plusieurs grandes tronpes de

ces animaux et une particulièrement qui avait fini par se

*) De verscheidenheden, welke Avij in temminck, Coup d'oeil, II, p.

91 noot, alinea 1, tusschen de schedels der beide Aziatische soorten

van olifanten hebben opgegeven, schijnen ons toe, nadat wij een

grooter getal voorwerpen onderzocht hebbeu, niet standvastig te zijn.
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laisser prendre dans uiie grande CDceinte établie par les

ordres du Gouvernement qui, a cette époque oii la guerre

de FInde était encore loin d' être terminée, faisait tout ce

qu il est possible pour recruter un certain nombre de ces

anima ux, afin de les diriger vers Ie Bengale."

Wanneer wij zamenvatten, hetgeen thans over de ver-

spreiding der beide soorten van Aziatische olifanten be-

kend is, dan blijkt het, dat zij oostelijk van den Indus

voorkomen in geheel Hindoestan, Bengalen, het vaste land

van Achter-Indië tot Siam en Cochinchina, en daarenbo-

ven ook op de eilanden Ceylon en Sumatra ^); dat de

eene dezer soorten, El. sumatranus, tot nog toe slechts op

Sumatra en Ceylon aangetroffen werd, terwijl de zooge-

naamde Indische olifant, Eleph. indicus, uitsluitend van het

vaste land van Indië naar Europa overgebragt werd.

Voor zoo ver ik steeds heb kunnen nagaan, worden de

meeste olifanten, van het vaste land van Indië afkomstig,

uit Bengalen naar Europa vervoerd. Er ontstaat intussche'n

de vraag, of alle op het vaste land van Indië levende oli-

fanten werkelijk slechts eene soort uitmaken, dan wel of

er in deze wijde uitgestrektheid van landen verscheidene

soorten van olifanten leven, en de olifanten van Achter-

Indië, dat als ware het aan Sumatra grenst, misschien

tot Eleph. sumatranus behooren. Eene dergelijke vraag doet

zich ook* op ten opzigte van de in Yoor-Indië levende oli-

fanten, vergeleken met den tot EL sumatranus behoorenden

olifant van Ceylon ; vermits beide voornoemde streken even-

eens zeer digt bij elkaar liggen. Wij hebben, wel is waar,

*) De geheele uitgestrektheid van deu kring der verbreiding van de

Aziatische olifanten is, globaal genomen, besloten in eene streek in den

vorm van een langwerpig verschovenen vierhoek, van 44 graden leng-

te en 25 graden breedte ; waarvan echter de helft door de zee wordt

ingenomen. Zij ligt tusschen 65^^ en 105*^ O. L. en strekt zich van het

Noorden tot het Zuiden uit van ongeveer 35° en 25" N. Br. tot 5° Z. Br.
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volstrekt geeiie redenen, om deze vragen bevestigend dan

wel ontkennend te beantwoorden, maar het een en ander

dient eerst door feiten bewezen te worden, wil men de

grenzen der verbreiding van El. indicus met naauwkeurig-

beid opgeven ^).

Indien, zoo als men reden heeft te gelooven, de oli-

fant van Voor-Indië overeenstemt met dien van Bengalen,

dan is het verschijnsel, dat die van Ceylon tot eene an-

dere soort en wel tot die van Sumatra behoort, voorzeker

hoogst opmerkenswaardig. De Fauna van Ceylon toont, wel

is waar, in sommige opzigten, afwijkingen van die van

Yoor-Indiè', w^aarvan de meest in het oog vallende is, dat

niet eene der op dit eiland levende soorten van apen vol-

maakt identisch is met die van Yoor-Indië; niettegen-

staande deze verschijnsels heeft de Eauna van Ceylon veel

meer overeenkomst met die van Vóor-Indië dan met die

van Sumatra, waar niet alleen geheel andere soorten maar

gedeeltelijk zelfs geheel andere vormen van apen voorko-

men, b. V. de Orang-oetang, verscheidene Gibbons, waaron-

der de zeer afwijkende Hylohates sijndactylus, de Galeopi-

thecus enz., en welk eiland buitendien, om maar eenige

groote soorten op te noemen, een neushoorn, den Indischen

tapir, eene geheel andere soort van rund en muskushert, eene

antilope, den argus, polyplectron, verscheidene zeer afwij-

kende neushoornvogels, zoo als b, v. Buceros hkornis en ga-

leatus, en vele andere soorten en vormen voortbrengt, die

*) De werken der natuurkundigen en reizigers geyen hieromtrent

geen licht. Coese, Philos. Transactinns, 1799, bladz. 245, berigt, M'el

is waar, dat de inboorlingen van Bengalen drie rassen van olifanten

onderscheiden, Mooknah, Dauntelah en Komarea genoemd; maar de

kenmerken, die hij van deze rassen opgeeft, zijn uitsluitend aan de

mindere of meerdere grootte en den vorm der slagtanden ontleend.

Men weet intusschen, hoezeer de slagtanden dezer dieren naar de in-

dividu's en sekse verschillen, en dat deze tanden somtijds ook bij do

oude wijfjes eene aanzienlijke grootte hebben.
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niet op Ceylon aangetroiïen worden. Men zoude intusscheu

de wetenschap vooraitloopen, wilde men thans, waar slechts

nog een zeer beperkt getal en hoogst onvolledige bouw-

stoffen voorhanden zijn, vergelijkingen maken tusschen de

Eauna^s dezer landen en, hetgeen nog voorbariger zou zijn,

algemeene gevolgtrekkingen daaruit afleiden ^).

Wanneer men bij de verschillende soorten van olifanten

de grootte der lamellen van de kiezen in verband brengt

met het getal rugwervels en ribbenparen, verkrijgt men

de opmerkenswaardige uitkomst, dat laatstgenoemd getal

afneemt, naarmate de lamellen der kiezen naauwer worden.

Bij El. africanuSf waar deze lamellen het wijdst zijn, wordt

inderdaad ook het grootste getal rugwervels en ribbenpa-

ren aangetroffen ; EL sumatranus waar deze lamellen naau-

*) ]k meen de aandacht der natuurkundigen ook nog op de olifan-

ten der verschillende streken van Afrika te moeten vestigen. Men treft

onder de schedels, uit dit werelddeel afkomstig, sommige aan, die,

daargelaten de buitengewone kortheid der tusschenkaaksbeenderen,

naar evenredigheid korter en veel breeder zijn, dan dit in den regel

het geval is. Een dergolijke schedel is afgebeeld bij g. cuvier, Os-

sem. foss., I, pi. 4, fig. 2; terwijl men op dezelfde plaat, fig. 10, de

afbeelding ziet van den gewonen vorra der schedels van den Afri-

kaanschen olifant. Dat dit onderscheid niet sexueel is, is mij her-

haaldelijk gebleken; men zal dus moeten aannemen, dat het indivi-

dueel is, of wel dat deze schedels van eenen zoo opmerkelijk ineen

-

gedrongenen vorm tot een ander ras of eene andere soort behooren.

Alle Zuid- Afrikaansche olifanten, die ik onderzocht heb, behooren

tot den gewonen vorra. De afkomst der korte schedels is mij onbe-

kend. Het ware derhalve te wenschen, dat men de olifanten der ver-

schillende streken van Afrika ging onderzoeken, ten einde tot de ze-

kerheid te komen, dat zij, of alle identisch zijn, of lokale afwijkin-

gen aanbieden. Het laatste zou niet onmogelijk zijn, daar de meeste

dieren der beide hoofdhelften van Afrika onderling soortelijk afwij-

ken, of ten minste verscheidenheden in grootte enz. aanbieden, zoo als

dit b. V. plaats heeft ten opzigte van den struis van Algerië en dien

van Zuid-Afrika. In elk geval is het opmerkenswaardig, dat het door

olifanten bewoonde areaal van Azië welligt tienmaal kleiner is dan
Afrika, en dat zich dit areaal zelfs twee soorten deelen, terwijl de

olifant van Afrika over dit geheele werelddeel, dus over een tienmaal

grooter areaal verspreid is, dan de beide Aziatische soorten tezamen.
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wer zijn, heeft 20 rugwervels en ribbenparen ; El. indicus

waar zij nog naauwer zijn, sleclits 19; bij den Mammqut

eindelijk, EL primigenius, waar zij het uaauwst van alle

zijn, schijnt het getal rugwervels en ribbenparen slechts

18 te bedragen
"^J.

Aan het slot van onze kleine verhandeling moeten wij

nog doen opmerken, dat cuviee,, door te verzuimen om

de geraamten van de verschillende soorten van olifanten

onderling te vergelijken en op het getal der rugwervels en

ribbenparen te letten, zich zelven van de ontdekking der

derde levende soort van olifant beroofd heeft, en dat hij

hierdoor den voornaamsten steun miste voor zijn beweren, dat

EL primigenius tot eene andere dan de thans levende soor-

ten behoort. Had hij dezen steun niet verwaarloosd, hij

zoude tevens allerlei overbodigen redetwist over laatstge-

noemde vraag ten eenenmale voorkomen hebben, en de

natuurkundigen zouden nagenoeg eene halve eeuw vroeger

bekend geweest zijn met het bestaan eener derde levende

soort van olifanten.

*) Dat de Mastodonten geene doorloopende, maar eene parallele rij

met de olifanten vormen, blijkt, behalve uit het geheel verschillende

maaksel hunner kiezen, ook daaruit, dat Mastodon gi'ganteiis, slechts

20 rugwervels en evenveel ribbenparen, dus minder dan EL africanus

heeft, terwijl toch de knobbels zijner kiezen verreweg grooter zijn

dan die van laatstgenoemde soort.

I
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Tecjemooordig de Heeren c. j. matthes, w. vrolik,
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zen der tegenwoordige leden, door ernstige ziekte be-

let wordt tegenwoordig te zijn.

Het Proces-Verbaal der gewone Vergadering van

den 23sten Eebruarij j.1. wordt gelezen, goedgekeurd

en vastgesteld.

Worden gelezen brieven van de H.H. simons,

I)E VRIESE, VAN KERKWIJK, J. VAN DER n0ï;VEN,

alle strekkende tot verontscluüdiging over het niet

bijwonen dezer Vergadering, wegens ziekte of andere

redenen. — Aangenomen voor berigt.

Worden gelezen brieven ten geleide van boekge-

schenken van de volgende Heeren: 1*^. Minister van

Binnenlandsche Zaken ('s Gravenhage, 2S Februarij

1561, N°. 168, 5^ Afdeeliiig); 2^. Secretaris-Gene-

raal bij het Departement van Binnenlandsche Za-

ken ('s Gravenhage, 1861, N°. 246, 6^ Afd. Rijks-

Telegraaf); 3°. Minister van Oorlog ('s Gravenhage,

18 Maart j.1. Topographisch Bureau N'. 72 B.);

4*". VAN ROYEN en ALi COHEN, Voorzittcr en Secre-

taris der Commissie voor de Statistische beschrijving

der Provincie Groningen (Groningen, 25 Febr. 1861);

5'. BRiAN, Bibliothecaris der Académie Impériale de

Médecine te Parijs; 6^. du mesnil-marigny (Parijs,

6 Maart 1861); 1\ Vorstand des Germanischen Mu-
seums (Nurnberg, 23 October 1860); 8'* j. rosen-

thal, (Wurzburg, 2 Maart 1861); 9^ c. o. weber,
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Voorzitter van het Naturhistorisches Verein der Preus-

sischen Rheinlande u. Westphalen (Bonn, 22 Ja-

nuarij 1861).

Wordt tot plaatsing der boekgeschenken in de

boekerij en tot schriftelijke dankzegging besloten.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken van de volgende Heeren

:

1^. KEURENAER, Directcur der Koninklijke Akademie

te Delft (Delft, 22 Maart 1861); 2^ hermans. Bi-

bliothecaris van het provinciaal Genootschap van

Kunsten en Wetenschap in Noord-Brabant ('sHer-

togenbosch, 2 Maart 1861); 3«. n. f. van der pant,

eersten Secretaris van het Bataafsch Genootschap der

Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam (Rot-

terdam, 6 Maart 1861); 4^. gunning. Secretaris van

het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten

en Wetenschappen (Utrecht, 1 Maart 1861); 5«.

E. netscher. Secretaris van het Bataviaasch Genoot-

schap van Kunsten en Wetenschappen (Batavia, 8 Oc-

tober 1860); 6^. f. jünghuhn, Correspondent der

Akademie (Lembang, 21 Januarij 1861); 7^. r. gui-

SAN, Archiviste de la Société vaudoise des Sciences

Naturelles te Lausanne (Lausanne, 10 Nov. 1860);

8». A. SCHRÖTTER, algemecnen Secretaris der Kaiser-

liche Akademie der Wissenschaften te Weenen (Wee-

nen, 10 Dec. 1860); 9^. h. l. eleischer, Buiten-

landsch lid der Akademie (Leipzig, 7 Dec. 1860);

10^. c. lassen, Buitenlandsch lid der Akademie

(Bonn, 16 Januarij 1861).

Aangenomen voor berigt.
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De Secretaris berigt van den Heer p. van der

STERR ontvangen te hebben Tabellen van waarge-

nomen waterhoogten, welke hij der Commissie over

de daling van den bodem in Nederland heeft ter

hand gesteld.

De Secretaris berigt dat de door den Heer blee-

KER aangeboden Verhandelingen door de Commissie

van Redactie zijn aangenomen.

Wordt gelezen een brief van Dr. otto büchner

(Giessen, 5 Maart 1861), strekkende ten antwoord

op den brief van den Secretaris der Afdeeling, waar-

van het ontwerp in de vorige Vergadering werd

voorgedragen.
^

Wordt besloten dit antwoord in de Verslagen en

Mededeelingen op te nemen achter den brief van den

Secretaris.

De Heer harting berigt, sedert de jongste ver-

gadering voor het Akademisch Museum van Natuur-

lijke Geschiedenis te Utrecht ontvangen te hebben

eenen meteorsteen, gevallen in de residentie Kadoe

op Java, waarover hij zich voorstelt eene nadere

aanteekening, ook voor den Heer buchner, aan te

bieden. Zij wordt met belangstelling te gemoet ge-

zien en de Secretaris wordt belast met de toezen-

ding daarvan aan den Heer buchner.

Wordt gelezen een' in de fransche taal geschre-

ven brief, geteekend louis gallardo bastant (Bar-
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celonc, 2 Mars 1861), ten geleide van een opstel

over Aerolitheii. Dit wordt in handen gesteld der

Commissie van Redactie van de Verslagen en Mede-

deelincjen.

Wordt gelezen een brief van den Heer snellen

VAN voLLENHOVEN (Leiden, 26 Maart 1861), ten

geleide eener Verhandeling onder den titel van:

Revisie der Mono(/raplde van het Vlindergeslacld

AdoUaSy met daarbij behoorendeteekeningen, welke

nog met twee moeien worden aangevuld.

Wordt besloten deze Verhandeling in handen te

geven der Heeren j. van der hoeven en verlo-

ren, met beleefd verzoek om, zoodra de ontbrekende

platen ontvangen zullen zijn, de Afdeeling te dienen

van berigt, voorlichting en raad omtrent de plaat-

sing dezer Verhandeling in hare werken in 4^.

Worden gelezen de volgende brieven van de H.H.

BUYS BALLOT, Hoofd-Directcur, en andrau. Directeur

der Afdeeling Zeevaart van het Koninklijk Neder

-

landsch Meteorologisch Instituut te Utrecht (Utrecht,

9 en 12 Maart).

f/ Ik heb de eer aan de Koninklijke Akademie van We-

ienschappen te Amsterdam te doen toekomen een twintig-

tal flesschen met zeewater, geput omstreeks de straat van

Gibraltar, en eenige gronden, van daar opgebragt uit de

diepte en aan het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch

Instituut toegezonden door den Heer Kapitein-Luitenant

ter zee j. van gogh, Kommandant van Z. M. schroef-stoom-

schip het Loo, met vriendelijk verzoek, dat een onderzoek
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daarvan, zoo veel noodig, in het werk worde gesteld. Ook

zijn er nog vijf flesschen bij door andere gezagvoerders

mede gebragt."

,/ Ik twijfel niet of het onderzoek van die gronden zal

eenige merkwaardige uitkomsten opleveren."

De brief van den Heer andrau luidt aldus:

//Ik heb de eer, der Koninklijke Akademie van Weten-

schappen hierbij over te leggen: het afschift eener tabel,

bevattende de opgaven omtrent de diepzeeloodingen in straat

Gibraltar, en betrekking hebbende op de kist, welke door

den Hoofd-Directeur dezer Inrigting aan de Akademie werd

afgezonden op den 9^^^ Maart j. 1., onder begeleidende

missive van denzelfden datum."

De Secretaris berigt, dat de in deze brieven ge-

noemde kist ia het gebouw der Akademie ontvan-

gen is, waarna besloten wordt, haar met de bijge-

voegde tabel in handen te stellen van de H.H.

HARTING, MIQUEL, J. VAN DER HOEVEN en VON BAUM-

HAUER, met beleefd verzoek, om omtrent den in-

houd dezer flesschen en de chemische zamenstelling

van het zeewater de Afdeeling nader te dienen van

berigt en voorlichting.

De Heeren harting en von baumhauer zijn be-

reid om deze taak te aanvaarden; aan de H.H.

MIQUEL en j. VAN DER HOEVEN zal vau huune be-

noeming kennis worden gegeven.

De Heer vrolik draagt, in naam der Commissie

over den Paalworm, een verslag voor van hetgene

door haar in den jare 1860 werd verrigt.
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Wordt besloten het verslag op te nemen in de

Verslagen en Mededeelingen der Afdeeling en het

ook afzonderlijk verkrijgbaar te stellen. — Een af-

schrift daarvan zal aan den Minister van Binnenland-

sche Zaken worden medegedeeld.

Bij de wetenschappelijke wisseling van gedachten

over genoemd verslag, brengt de Heer verloren

eenige bedenkingen in het midden over vroeger door

ZEd. onderzochte larven van vliegjes, welke op Paal-

wormen azen, maar tot een ander dan het in het

verslag genoemde geslacht behooren.

Op uitnoodiging van den Voorzitter, noemt de

Heer verloren zich bereid om eene aanteekcning

daarover, ter aanvulling van het verslag, den Secre-

taris mede te deelen.

De Heer harting ontwikkelt zijn voorstel, omtrent

den schedelvorm der Nederlanders op de volgende

wijze:

In onze vorige Vergadering opperde ik het denkbeeld,

dat, van wege de Akademie, maatregelen zouden beraamd

worden om te geraken tot eene juistere kennis dan wij tot

dusverre bezitten, aangaande den typischen vorm van den

Nederlandschen schedel. Ik ben toen uitgenoodigd gewor-

den dit denkbeeld nader uiteen te zetten en er een bepaald

voorstel van te maken, hetwelk, na voorloopige goedkeu-

ring door de Afdeeling, aan de beoordeeling eener Commis-

sie zouden kunnen worden onderworpen.

Ik heb thans de eer aan deze uitnoodiging te voldoen.

Dat de kennis van de gedaante des schedels het gewig-
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tigste element der Etlinologie is, kan door niemand, die

zich met de tot deze wetenschap behoorende vraagstukken

heeft onledig gehouden, betwijfeld worden.

Ik acht het derhalve geheel overbodig, in eene Vergade-

ring als deze het belang van mijn voorstel voor de weten-

schappelijke kennis der bevolking van ons vaderland te

betoogen.

Alleen zij het mij vergund te doen opmerken, dat de

ethnologie tot die wetenschappen behoort, welke niet enkel

liet tegenwoordige, maar ook het verledene en de toekomst

omvatten.

Zij grijpt in het verledene, waar zij de vroegere bewoners

met de hedendaagsche vergelijkt en de vraag tracht te be-

antwoorden, die ook voor de geschiedenis van groot gewigt

is : in hoeverre het blijkt, dat beide tot éénen stam be-

hooren, zoodat de laatsten als de regtstreeksche afstamme-

lingen der eersten kunnen Avorden beschouwd, of wel dat

verschillende stammen elkander zijn opgevolgd in de bewo-

ning van het land.

Yan die vroegere bewoners zijn het dikwerf alleen de

schedels, welke, uit oude begraafplaatsen opgedolven, nog

gelegenheid geven tot zulk eene vergelijking, en elk weet

tot welke gewigtige uitkomsten deze reeds in sommige ge-

vallen geleid heeft.

^ En wat de toekomst betreft, de mensch deelt in de ver-

anderlijkheid der geheele organische natuur. Al erkennen

wij ook in hem eene groote standvastigheid van den vorm

in de elkander gedurende den loop der tijden opvolgende

generaties, zoo is aan de andere zijde toch niet te ontken-

nen dat die vorm voor wijzigingen vatbaar is, wijzigingen

waarvan wij de hoegrootheid onmogelijk met zekerheid kun-

nen bepalen, omdat ons de gegevens voor zulk eene bepa-

ling ontbreken. Naauwkeurige waarnemingen heden gedaan
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en in eenc taal uitgedrukt, welke de eenige juiste en on-

dubbelzinnige is, namelijk de taal der cijfers, zullen onze

nakomelingen, zij het dan ook over eeuwen, in staat stel-

len daar met zekerheid te spreken, waar wij ons nog met

gissingen behelpen moeten.

In dat gedeelte der ethnologie, hetwelk men de cranio-

logie noemt, heeft men dan ook reeds lang de behoefte aan

zulk eene taal ingezien, en niemand, die aanspraak maakt

op den naam van een wetenschappelijk natuuronderzoeker

te zijn, zal het thans meer wagen eenen schedel te be-

schrijven, zonder daarvan althans ook eenige der hoofdaf-

metingen op te geven, en toch in weerwil der talrijke on-

derzoekingen van velen op dit gebied, had eud. wagner

regt, toen hij onlangs ^) klaagde over de groote onzeker-

heid, waaronder dit gedeelte onzer natuurkennnis nog ge-

bukt gaat, en eenen der beroemdste craniologen van onzen

tijd beschuldigde van niet zelden voorbarig geweest te zijn

in het maken van gevolgtrekkingen uit een te gering

getal van waarnemingen.

*Het is toch duidelijk, dat wij uit de waarneming van

éénen of van eenige weinige schedels nog volstrekt niet

besluiten mogen tot den typischen vorm des schedels van

eenen geheelen stam, nog veel minder tot dien van een

geheel ras. Wat men door typischen vorm verstaat is iets

denkbeeldigs, iets dat nimmer volkomen in eenig individu

verwezenlijkt, maar het gemeenschappelijk eigendom van een

groot aantal individuen is, die allen onderling verschillen.

Doch dit verschil beweegt zich tusschen zekere grenzen, en

door de gemiddelden te trekken uit vele waarnemingen komt

men tot eenen betrekkelijken graad van naauwkeurigheid.

^) Zoologisch-anthropologische Untersuchunyen , Göttingen 1861. I. p. 4.
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die wel is waar nimmer volkomen maar des te grooter is,

naar mate het onderzoek over een grooter getal van afzon-

derlijke waarnemingen te beschikken heeft.

Men kan het niet betwijfelen, of dit is ook de weg,

dien men moet inslaan, om aan de craniologie eenen vas-

ten grondslag te verschaffen. Ook was het deze overtuiging,

die mij bezielde, toen ik aan de Akademie voorstelde de

taak te ondernemen van den tjpischen vorm des Neder-

landschen schedels na te sporen en zoo naauwkeurig moge-

lijk vast te stellen.

Doch wat heeft men te verstaan door // Nederlandsche

schedel?"

Het spreekt wel van zelf, dat daarmede geenszins bedoeld

kan worden de schedel van allen, die zich Nederlanders

noemen. De bevolking van ons vaderland, inzonderheid

die der groote koopsteden, is in den loop der tijden, zoo

gemengd geworden, dat het oorspronkelijke Nederlandsche

element hier en daar schier verdrongen is door eene me-

nigte van vreemde bestanddeelen. Men mag gerustelijk

beweren, dat het Nederlandsch bloed, dat ons thans door

de aderen vloeit, wel verre van zoo het heet // vrij te zijn

van vreemde smetten,^' integendeel het bloed in zich heeft

opgenomen van alle natiën, die met ons Europa bewonen.

Moge nu ook in ons allen een echt Nederlands hart klop-

pen, Nederlanders in de zuivere ethnologische beteekenis

van het woord, dat is. onvervalschte afstammelingen der

oude bewoners van ons land, van degenen, die hier leefden

in den tijd, toen er nog weinig vermenging der stammen

onderling plaats had, zijn er in de steden voorzeker zeer

weinige meer overgebleven; en wat het platte land betreft,

zoo mag men wel is waar aannemen, dat de zuiverheid van

het ras in het algemeen des te meer bewaard is gebleven,

naar gelang de woonplaatsen verder verwijderd zijn gelegen
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van de groote middelpunten van verkeer, doch het laat

zich evenwel niet betwijfelen, of onder de bewoners van dit

zoogenaamde platte land zijn, althans op vele punten, mede

vreemde elementen doorgedrongen. Dit kan niet anders,

indien men let op de oorzaken, welke in den loop der tij-

den gewerkt hebben, als daar zijn: de wisselwerking, die

noodzakelijk bestaat tusschen de steden en het platte land,

verhuizing van de eene streek naar de andere, langdurige

bezetting van vreemde legers, enz.

Slechts één gedeelte van ons vaderland is er, waar deze

oorzaken in veel minderen graad dan overal elders haren

invloed hebben aitgeoefend, en waar men derhalve mag

verwachten het oorspronkelijk ras, dat deze landen reeds in

voorhistorische tijden bewoonde, in den minst vervalschten

toestand aan te treffen. Ik bedoel de eilanden, zoowel die,

w^elke gelegen zijn in de Zuiderzee, als die, welke den

noordelijksten zoom van ons vaderland vormen. Uit den

aard der zaak toch is het verkeer tusschen de bewoners

van die eilanden en die van het vaste land veel meer be-

perkt. Zeer velen, vooral onder de vrouwen, hebben nooit

het eiland, waarop zij geboren zijn, verlaten, en in weer-

wil der groote gehechtheid, die men algemeen bij deze

eilandbewoners aantreft, voor het plekje gronds waarop zij

het levenslicht zagen, levert het verblijf daarop toch zoo

weinig aanlokkends op, dat slechts zeer zelden anderen die

daar niet geboren zijn, er zich met ter w'oon nederzetten.

Huwelijken tusschen bewoners der eilanden en die van het

vaste land behooren mede tot de zeldzaamheden, en nooit

heeft, voor zoover de geschiedenis reikt, een dezer eilanden

tot een langdurig verblijf gestrekt aan soldaten eener an-

dere natie.

De meeste oorzaken, die elders eene gemengde bevolking

doen ontstaan, vallen hier derhalve weg, en, zoo ergens, dan
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heeft men op die eilanden gelegenheid, nog de regtstreeksche

afstammelingen aan te treffen van de oudste bewoners van

onzen vaderlandschen bodem.

De bevolking dier eilanden, ofschoon niet groot, is toch

aanzienlijk genoeg, om voor het hier beoogde onderzoek

eene meer dan voldoende stof aan te bieden. Ik ben de

volgende mededeeling daaromtrent verschuldigd aan ons

geacht medelid, den heer J. ackersdyck. De uitkomsten

der onlangs plaats gehad hebbende volkstelling zijn nog

niet bekend gemaakt, maar volgens de provinciale verslagen

van het vorige jaar, bedroeg de bevolking op 31 De-

cember 1859 :

Mannen

Marken 522

Urk 704

Wieriugen 1010

Texel 3025

Ylieland 264

Terschelling 1449

Ameland 1066

Schiermonnikoog 451

te zamen 8491 8576 3 7067

Indien men nu let op de toeneming der bevolking op

deze eilanden, welke, — althans te oordeelen naar hetgeen

daaromtrent van Urk bekend is ^), waar die toeneming

gemiddeld jaarlijks 2,15 proc. bedraagt, — tamelijk snel

is, dan mogen wij deze cijfers als minima beschouwen en

gerustelijk aannemen, dat de bevolking dezer eilanden min-

'rouwen Totaal

471 993

701 1405

959 1969

2981 6006

298 562

1582 3031

1080 2146

504 955

*) Zie mijn werkje: Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en

bewoners, Utrecht 1853, p. 69.
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stens 17000, dat is ongeveer ^00 ^^^' geheele bevolking

van ons vaderland bedraagt.

Dat, reeds door zijn aantal, geenszins onaanzienlijk gedeelte

der bevolking, hetwelk uit een ethnographisch oogpunt voor-

zeker het belangrijkste mag heeten, niet enkel om de reeds

zoo even ontwikkelde redenen, maar ook om zijne taal, zeden

en gewoonten, is eener naauwkeuriger studie waardig, dan daar-

aan tot dusverre is ten deel gevallen. De Akademie zoude

onzes inziens een verdienstelijk werk ondernemen, indien zij

zicli deze tot taak stelde, eene taak, waaraan dan niet enkel deze

maar ook de zusterafdeeling deel zoude behooren te nemen.

Eene daartoe bestemde wetenschappelijke expeditie zoude,

nog binnen de* grenzen van ons eigen vaderland, veel ont-

dekken en aan het licht kunnen brengen, waardoor onze

kennis verrijkt zoude worden. Mogt de Akademie tot zulk

eene omvangrijke onderneming besluiten, niemand zoude dit

besluit meer toejuichen dan ik, en gaarne zoude ik mijn'

persoon en de weinige ondervinding, reeds vroeger door

mij opgedaan bij het bezoeken van eenige dezer eilanden,

daarvoor beschikbaar stellen.

Van zulk een ruimer onderzoek zoude dan uit den aard

der zaak het onderzoek naar den schedelvorm dezer eilan-

ders een deel uitmaken, en de gelegenheid zoude dan ge-

geven zijn om dit uit te strekken over de beide seksen en

over allerlei leeftijden.

Indien echter de Akademie mogt schromen een' zoo

zwaren last op hare schouderen te laden, dan bestaan er

nog twee middelen om het hoofddoel van het voorstel, het-

welk ik de eer heb haar te doen, althans bij benadering te

bereiken.

Het eerste middel is, dat aan schedels, welker afkomst

van bewoners van een dezer eilanden behoorlijk geconsta-

teerd is, en die thans in verschillende, zoowel openbare als
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bijzondere verzamelingen bewaard worden, metingen wórden

verrigt naar een vooraf te beramen gemeenschappelijk plan.

Het tweede bestaat in iiet doen van dergelijke metingen,

voor zoo ver mogelijk, aan de hoofden van die personen,

welke, geboren op een der eilanden, thans, hetzij als vrij-

willigers, rempla^anten of als lotelingen ingedeeld zijn bij

het leger of bij de marine.

Uit het zoo even medegedeelde cijfer der bevolking, ver-

geleken met het algemeene jaarlij ksch getal der lotelingen,

mogen wij besluiten, dat telken jare omstreeks een 40tal

dier lotelingen door de eilanders geleverd wordt. Bij eenen

diensttijd van 5 jaren, is derhalve steeds een 200 tal

jeugdige eilandbewoners, van 18 tot 23 jaren, bij de ver-

schillende korpsen ingedeeld en daarbij althans tijdelijk

aanwezig. Hoe groot het getal is der vrijwilligers, der

rempla^anten en der matrozen aan boord van oorlogsche-

pen, die afkomstig zijn van de eilanders, laat zich na-

tuurlijk onmogelijk schatten. Daaronder bevinden zich

echter ook lieden van meerderen leeftijd, hetgeen voor het

beoogde doel geene onverschillige zaak is.

Hoe dit zij, het is duidelijk, dat zich ten allen tijde

een getal dezer eilandbewoners in 's lands dienst bevindt,

groot genoeg om met vrucht het bedoelde onderzoek aan

hen te bewerkstelligen, vooral indien dit eenige jaren lang

wordt voortgezet. Zij die tot de uitvoering van dit onder-

zoek als van zelf aangewezen worden, zijn de officieren van

gezondheid bij onze land- en zeemagt, waaronder zich vele

verdienstelijke mannen bevinden, die gaarne zullen mede-

werken tot bereiking van een wetenschappelijk doel.

Ik neem de vrijheid derhalve voor te stellen, dat, van

wege deze Afdeeling, de ministers van oorlog en van marine

verzocht worden hunne veelvermogende medewerking te

schenken aan het volvoeren van dit plan, door de bevel-
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hebbers der korpsen en der oorlogschepen uit te noodigen,

aan de van de eilanden afkomstige, onder hun bevel staande

manschappen door een^ officier van gezonheid die metingen

te doen verrigten, welke kunnen leiden tot eene juiste ken-

nis van den typischen schedelvorm dier eilandbewoners,

tevens onder opgave van de geheele ligchaamslengte en de

geboorteplaats.

Het spreekt van zelf, dat indien op dit verzoek gunstig

beschikt wordt, aan hen, die zich met het eigenlijke onder-

zoek zullen belasten, eene bepaalde instructie zal moeten

worden medegedeeld, opdat de metingen volgens een alge-

meen plan geschieden.

Het vaststellen van zulk eene instructie behoort aan

eene commissie te worden opgedragen. Het zij mij echter

vergund reeds nu eenige denkbeelden omtrent de meting

van schedels in het algemeen en in het bijzonder aan le-

vende personen, kortelijk te ontwikkelen.

De schedel is een zoo zamengesteld ligchaam, dat het

uiterst moeijelijk, ja onmogelijk is, om, zelfs door het ge-

tal der afmetingen zeer te vermenigvuldigen, den geheelen

vorm tot in de bijzonderheden toe in cijfers uit te drukken.

Bij een onderzoek als het bedoelde, waar het inzon-

derheid van belang is de afmetingen van vele schedels te

bepalen, om daaruit gemiddelden af te leiden, schijnt het

mij dan ook minder wenschelijk toe het getal der bijzon-

dere afmetingen te zeer te vermenigvuldigen, opdat zij die

zich daarmede belasten zullen, niet afgeschrikt worden door

de grootte, ik zoude bijna zeggen het onbescheidene der

aan hen gestelde eischen. In elk geval komt het mij voor

raadzaam te zijn die afmetingen te rangschikken in twee

groepen, namelijk in die, welke volstrekt noodzakelijk zijn

en in die, welke, hoewel wenschelijk, des noods gemist

kunnen worden.
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Als volstrekt noodzakelijk beschouw ik de volgende af-

metingen, bij welker opgave ik mij hier alleen bepaal

:

1^. de grootste lengte van het hoofd,

2^. de grootste breedte,

3\ de loodregte hoogte van de kruin boven de as,

gaande door de beide uitwendige gehoorgangen,

4^. de breedte van het voorhoofd,

5\ de afstand tusschen de beide jukboogen,

6o. de grootste omtrek des hoofds,

7^. de welvingslijn, gaande van den neuswortel naar het

meest uitpuilende gedeelte des achterhoofds.

Tot het doen dezer onderscheidene metingen worden geene

andere werktuigen gevorderd, dan een diktepasser, een maat-

staf, een eind lint of band en eene liniaal, de laatste om

op de kruin te leggen en dan ter weerszijden den afstand

te meten tot aan het midden van den uitwendigen gehoor-

gang; de gemiddelden van beide metingen geeft dan den

stand aan van de kruin boven de denkbeeldige door het

hoofd gaande as.

Men heeft verscheidene werktuio-en uitc^edacht, bestemd

om deze en andere afmetingen naauwkeurig te bepalen.

Bekend zijn de cephalometers van moeton, van jacquarü,

van ANTELME. Ik heb, naar de beschrijving en afbeelding

door laatstgenoemden gegeven "^j, zulk een werktuig door

den instrumentmaker olland laten vervaardigen. Ik werd

daartoe bewogen, omdat de cephalometer van anïelme van

uit een theoretisch standpunt inderdaad scheen te voldoen

aan alle de eischen, die men aan zulk een werktuig stellen

kan. Doch de uitkomst regtvaardigde die verwachting

niet. Wel is die cephalometer een zeer volkomen instru-

ment, in dien zin dat er geene enkele afmeting aan den

') L'Instüut, 1859, p. 139.
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schedel is, ^velke daardoor niet hetzij in hoekraaat of in

lengtemaat kan worden uitgedacht, doch zijn praktisch

gebruik is zoo bezwaarlijk, vooral uit hoofde der moeije-

lijke bevestiging aan het hoofd, dat ik er al spoedig van

heb moeten afzien en niet geloof dat immer daarmede een

groot getal van metingen zal bewerkstelligd worden.

Iets anders is het met het werktuig van den Parijschen

hoedenmaker alliÉ, een werktuig, dat even vernuftig uitge-

dacht als geschikt is om den juisten omtrek des schedels

terug te geven. Zonder dit werktuig in zijn geheel voor

de cephalometrie tè gebruiken, zoude men daaraan het

hoofddenkbeeld kunnen ontkenen, namelijk van door een

aantal bewegelijke klavieren, die zich naar den vorm van

het hoofd schikken, met weinig moeite eenen afdruk te

verkrijgen van den omtrek des hoofds. Zelfs zoude men,

hetzelfde denkbeeld nog verder in toepassing brengende,

ook de welvingslijn van den neuswortel naar het achter-

hoofd op eene dergelijke wijze kunnen afdrukken. Daar-

mede waren de twee voornaamste elementen ter vergelijking

van schedels van verschillenden vorm op eene wijze ver-

kregen, zoo volkomen als door geenen enkelen cephalome-

ter mogelijk is,

In eene volgende Vergadering hoop ik eene daartoe strek-

kende inrigting te toonen. Indien deze voldoet, en de

Afdeeling hare goedkeuring schenkt aan het boven door

mij ontwikkelde plan, dan zal deze welligt mede kunnen

dienen om dit op eene vollediger wijze ten uitvoer te

brengen, dan door het doen "van enkele metingen mogelijk is.

De Heer vrolik hecht hieraan eene bijdrage over

den typischen vorm des schedels bij negers, en toont

door den schedel van een jong meisje, te Amster-

dam geboren, dat deze negervorm individueel bij

VERSL EN MEDED. AFD. NATUÜKK. PEEL XII. 9
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Europeanen kan voorkomen. Hij leidt daaruit, ter

ondersteuning van liet voorstel van den Heer har-

TiNG, de behoefte af, dat het onderzoek zich over

een groot aantal schedels behoort uit te strekken.

Na beraadslaging, waaraan de H.H. schlegel,

HARTiNG, STAMKART CU DONDERS deelnemen, wordt

met eenparige stemmen besloten, aan het Voorstel van

den Heer hartin g gevolg te geven.

Het wordt daartoe in handen gesteld van de HH.
J. VAN DER HOEVEN, W. VROLIK CU DONDERS, met

beleefd verzoek, om daarop de Afdeeling te dienen

van berigt, voorlichting en raad.

De Heer schlegel spreekt over de geschiedenis

van de Olifanten en biedt daarover eene bijdrage

aan, welke in handen wordt gesteld van de Com-

missie van Redactie.

De Heer van hasselt zegt, uit eene mededeeling,

hem door den Secretaris der Afdeeling gedaan van

een paar gevallen van verwonding door vergif-

tige slangenbeet, onlangs door het Bataviaasch Han-

delsblad bekend gemaakt, aanleiding te nemen tot

eene korte uiteenzetting van den aard des middels

in den Rhinoceroshoorn gezocht, tot genezing van

dergelijke wonden en tot opheffing van hare doode-

lijke uitwerking. Daar de vermeende goede uitslag

op een vooroordeel berust, heeft Spreker het behan-

delen van dit onderwerp in het openbaar niet on-

doeltreffend geacht en dit vooral ter waarschuwing,

opdat door de aanwending van een onvermogend
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middel, geen nuttelooze tijd verloren worde, en alle

verdere hulpmiddelen als uitzuigen der wond, het

zetten van koppen enz. niet te laat komen.

Door medegebragte voorwerpen doet Spreker de

structuur van den Rhinoceroshoorn kennen, en wijst hij

aan, hoe daaruit dunne plaatjes worden gesneden,

welke, volgens het voorschrift, worden gelegd op de

wond door eene venijnige slang te weeg gebragt,

totdat zij, na, gelijk men meent zich met het venijn

en met het bloed doortrokken te hebben, er van zelve

afvallen, waarna de lijder het gevaar zoude zijn ont-

komen. Spreker vermeldt proeven door hem bij de

honden genomen, welke hij met curare verwondde,

waarna hij op de wonden plaatjes van Rhinoceros-

hoorn hechtte, echter vruchteloos; hij verkreeg geene

betere uitkomst, toen hij tot de vergiftiging de oejpas

radja had gebezigd. Hij laat daarbij niet onvermeld

den waan, dat een beker uit Rhinoceroshoorn ver-

vaardigd, het vermogen zoude hebben om te doen

herkennen of een daarin geschonken vocht vergift

bevat.

Uit een en ander leidt Spreker het vermoeden

af, dat de Rhinoceroshoorn behoort tot die absolete

sympathetische middelen, waarvan eertijds de Ma-

teries Medica wemelde, zoo als de bezoarsteen, de

lapis del porco enz. Ten slotte doet Spreker eenen

beker zien, behoorende aan den Schout-bij-Nacht

BOELEN, gemaakt uit zoogenaamd slangenbeethout,

waarin het water, als fluorescentie-verschijnsel, eene

eigenaardige groenachtige kleur aanneemt; gelijk ook

uit proeven blijkt, in de Vergadering genomen. —
Aan dit aldus van kleur veranderd water werd ook

9*
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het vermogen toegeschreven, om door drank als te-

gengift bij slangenbeet te kunnen werken.. — Vol-

gens Sprekers vi^aarnemingen hangt deze fluorescen-

tie des waters af van de aanwezigheid van aescidine

of van eene daarmede overeenkomende stoffe.

De Vergadering neemt met belangstelling kennis

van al deze bijzonderheden, en noodigt den Heer

VAN HASSELT om daarovcr een kort betoog voor de

Verslagen en Mededeelingen aan te bieden, waartoe

hij zich niet ongenegen verklaart.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

Vergadering wordt gesloten. \
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TWEEDE VERSLAG

DEN PAALWORM.

Het zal u, M.M. H.H. vermoedelijk aangenaam wezen

eene toevoeging te ontvangen aan het Verslag, dat wij,

onder dagteekening van den 22^^^° Pebruarij j. 1., de eer

hadden u over den Paalworm aan te bieden. Uit den

aard der zaak zal het de mededeeling bevatten van al het-

gene door ons in den jare 1860 verrigt is. Het U op ge-

noemde dagteekening aangeboden Verslag werd ten algemee-

nen nutte uitgegeven en zooveel mogelijk verspreid. Uit-

treksels en beoordeelingen in binnen- en buitenlandsche Tijd-

schriften^ voor zooverre zij ter onzer kennis kwamen, zoowel

als de medewerking, over welke wij ons in het afgeloopen

jaar mogten verheugen, gaven ons blijk dat het de aan-

dacht des algemeens getrokken heeft.

Gelijk u bekend is, werden wij door de welwillende on-

dersteuning van den Minister van Binnenlandsche Zaken

tot nieuwe proefneming in staat gesteld.

Naar aanleiding der conclusiën van ons door opentlijke

uitgave bekend geworden Verslag, hebben wij begrepen ons

nu te moeten bepalen tot nader onderzoek der drie midde-

VERSL. EN MEDED AFD. NAïUURK. DEEL XII. 10
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len, over welke in den jare 1859 het oordeel niet ten eenen

male ongunstig bleef; d. i. 1" Koolteer; 2"* Creosoot; 3" Pa-

raffine-olie. — Palen van eiken- en greenenhout, daarmede

bewerkt, zijn te Stavoren en aan het Nieuwe Diep in het

water gebragt. — Wij hadden ons daarbij over de mede-

werking van de H.H. bolten, conrad en kater te verheu-

gen. — Daar men de palen echter niet dan in een reeds

vergevorderd jaargetijde in het water heeft kunnen brengen

en daarbij de jongste koude en natte zomer voor de ont-

wikkeling van Paalworm onvoordeelig is geweest, hebben wij

begrepen het onderzoek dezer palen tot den zomer of den

herfst van den jare 1861 te moeten uitstellen.

Gelijk u bekend is, zijn de proefnemingen zoo ingerigt,

dat zij gedurende tien jaren kunnen worden voortgezet,

en dat telken jare het onderzoek kan en moet geschieden.

Het eerste tijdperk daarvan zal de herfst van het loopende

jaar zijn. Aanbiedingen van zelfstandigheden, welke tot

wering van den Paalworm konden worden beproefd, hebben

ons in den jare 1860 niet ontbroken. Zij kwamen reeds vroeg

in het jaar van tweeërlei zijde tot ons en hadden tot

doel kunstmatige omkorsting van hout, door een geheim

middel, naar het zeggen zoo ingerigt, dat het hout er de

geaardheid van steen door zoude krijgen. — Op grond van

hetgeen de vroegere ondervinding ons omtrent alle omkors-

ting geleerd had, kon het vertrouwen in dergelijk middel

niet zoo groot zijn, dat wij ons geregtigd zouden achten

het in het groot op 's lands kosten te beproeven.

Wij hebben ons derhalve vergenoegd met ons, onder dag-

teekening van 25 April 1860, genegen te verklaren om,

mits op kosten der uitvinders, proeven met aldus bereide

palen te nemen. Op deze kennisgeving is ons van geen

der beide zijden eenig antwoord geworden.

Op minder geheimzinnige wijze heeft de Heer lensing

COLLARD, boekbinder te Leeuwarden, zich tot ons gewend.
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Hij gaf in bedenking, of niet dienstig zoude kunnen we-

zen eene inpersing van waterglas in het hout, zoodat het

al de poriën daarvan doordringe en daarna in een' zeer

heeten oven, of op eene andere wijze, van binnen en van

buiten tot verharding worde gebragt, op de wijze der vor-

ming van een vergiaassel.

Naar onze meening is over alle omkorstingen, van wel-

ken aard ook, de staf gebroken door het vroeger bekend

gemaakte ongunstige resultaat onzer proefnemingen. Inper-

sing van waterglas is nog niet beproefd, ofschoon zij vroe-

ger wel bij ons ter sprake werd gebragt. Op groote schaal

echter zoude zij zoo veel kosten na zich slepen, dat, voor-

loopig althans, bij de onzekerheid en vermoedelijke ondoel-

treffendheid der uitkomst, de aanwending daarvan niet

raadzaam mag heeten. Op kleinere schaal wordt door een

onzer (von baumhaxjer) beproefd, of het doortrekken van

het hout met waterglas en daarna met chloorcalcium, ten

einde een kalksilicaat te vormen, practisch uitvoerbaar is.

De uitkomst zijner proefneming zal later worden mede-

gedeeld.

De Heer van rijswijk had, gelijk u bekend is, meer-

malen de goedheid zich tot 's Lands regering en gevolge-

lijk ook tot ons te wenden met de vermelding van proef-

nemingen in vroegere jaren en wel in West-Indië, tot we-

ring van den Paalworm, in het werk gesteld. Het door

Z.Ed.Gestr. aangeprezen middel heeft groote overeenkomst

met datgene wat door den Beer brinkerink werd uitgedacht,

en vermits dit, gelijk in ons vorig Verslag blijkt, den Paal-

worm niet belet heeft in het hout te dringen, hebben wij

het aanvankelijk onnoodig geacht eene proefneming te her-

halen, van welke wij ons a priori niet anders dan een' on-

gunstigen uitslag konden beloven. De Heer van rijswijk

kwam echter nogmaals op de zaak terug en zond ons voor-

schriften van bewerking, welke wij gemeend hebben niet

10*
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te mogen veronachtzamen. Eene uitnoodiging werd tot

Z.Ed.Gestr. gerigt en door hem welwillend aangenomen, om

onder zijn oog een paar palen met het door hem uitgedacht

middel te doen bestrijken. Zij zullen daarna aan onze proef-

palen worden toegevoegd. Het onderzoek dezer zal in later'

tijd leeren, of hierdoor de vernieling van het hout door den

Paalworm kan worden voorgekomen.

Een adres van den Heer j. büysman te Zaandam aan

den Minister van Binnenlandsche Zaken werd door U in

onze handen gesteld. Het behaagde U, ons ontwerp van

antwoord daarop goed te keuren. — Vermits dit in het Pro-

ces-Verbaal der gewone Vergadering van den 245*^11 No-

vember j. 1. {Versl en Meded., Afd. Natuiirk , Dl. XL bl.

255) voorkomt, achten wij het onnoodig, deze zaak alhier

breedvoeriger te vermelden.

Met de behandeling echter van al deze in onze handen

ges'iclde stukken, liepen in den jare 1860 onze bemoeijin-

gen ten dezen niet af. Wij hadden ons over eenige belang-

rijke mededeelingen te verheugen, waarvan de opentlijke

bekendmaking niet raag verzuimd worden.

De Heer h. w. messer, beambte bij de Centrale Directie van

Walcheren, had de welwillendheid, der Commissie een uitvoerig

Verslag te doen toekomen met eene groote hoeveelheid daar-

bij gevoegd hout. Een en ander werd in dank aangenomen.

Behalve vele bekende zaken, welke wij met stilzwijgen

voorbij gaan, zijn ons de volgende opmerkingen in genoemd

Verslag voorgekomen, als vermelding en ook nader onder-

zoek waardig;

V dat de Paalworm in horizontaal geplaatste stukken

hout op hunne einden indringt

;

2'' dat de wasdom van den Paalworm sterker is in zacht

dan in hard hout;

3° dat creosoot zich, al is het dan slechts ten deele, in

het water oplost;
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4'' dat de slijting van de oppervlakte der palen het uit-

werksel van de creosoot vermindert, omdat de oppervlakte

er het meest van is doortrokken;

5" dat de bespijkering minder kostbaar zoude wezen dan

de creosotering

;

6^ dat het gebruik van ziukstukken van bladriet wordt

aangeraden, in geval door ontgronding de bespijkering niet

meer tot aan den bodem van het water reikt.

Onze aandacht werd voorts zeer getrokken door een^ bij-

gevoegden zwaren paal, bespijkerd op de wijze, welke bij de

zeeweringen op het eiland Walcheren gebruikelijk is. Hij

doet zich voor, als bedekt met eene dikke laag van ijzer-

oxyde. In weerwil daarvan doen zich in het hout vele

sporen van Paalworm voor. Zoo wij ons niet te eenenmale

bedriegen, meenen wij daarin toch geenen grond te vinden

om de bespijkering als middel van verdediging tegen den

Paalworm te verwerpen. De Paalworm kan door het ont-

gronden der palen gelegenheid gevonden hebben in het

lagere, niet bespijkerde gedeelte te dringen. Ook is het

mogelijk dat hij er in kwam, voordat zich de oxyde korst

vormde, of ook dat hij het deed door eene, ten gevolge

van uitwendig geweld, ontbloote plek. Met den Heer

MESSER, en in overeenstemming met ons vroeger Yerslag,

blijven wij in de bespijkering van paalwerk (mits met zorg

aangewend) een doeftreffend, maar kostbaar middel zien.

De nadere kennis van de huishouding van het dier, in den

jongsten tijd verkregen, maakt het welligt niet overbodig

den raad te herhalen, reeds in ons vorig Verslag gegeven,

om, waar zulks mogelijk is, bespijkerd paalwerk niet dan

na de maand Augustus in het water te plaatsen, ten einde

tot de omkorsting met ijzeroxyde voldoenden tijd te laten,

opdat in den zomer des volgenden jaars de larven van den

Paalworm hierdoor belet worden in het hout te dringen.
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Tot op den 29sten Jqüj toch^ vond een onzer (harting)

aan bet Nieuwe Diep nog eitjes in al de door hem ge-

opende Paalwormen.

Eene tweede mededeeling zijn wij aan den Heer van

GENDT, Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in de Provin-

cie Noord-Holland, verschuldigd. Zij werd reeds opgeno-

men in het Proces-Verbaal der gewone Vergadering van

den SOsten j^iij j. 1. (Z. Vet^sl en Meded., Dl. XI, bl.

19). Wij zullen er alleen bijvoegen, dat het anti-insecten-

vernis van l. haktong, te Rotterdam, waarop het Verslag

van den Heer Ingenieur j. f. w. coï^rad doelt, zich op

nieuw, in proefnemingen van den opzigter van den Water-

staat c. VAN D£R STERR tc Tcxcl, ouvermogeud toonde tot

wering van den Paalworm. De mededeeling daarvan door

den Heer van gendt werd opgenomen in het Proces-Ver-

baal der gewone Vergadering van den 23sten Februarij j. 1.

Wat de Insecten betreft, waarvan spraak is in hetVerslag

van den Heer conrad, bekend onder den naam van Snel,

die ter diepte van 4 tot 5 m.m., in het spint van het

door den Paalworm verwoeste hout dringen, heeft ons me-

delid SNELLEN VAN voLLENHOVEN de goedheid gehad ons

voor te lichten. Volgens zijne verklaring behooren zij tot

twee soorten van tweevleugelige Insecten {Diptera}. De

eene kan ontegenzeggelijk terug gebragt worden tot het

zoo bijzonder rijke geslacht Anthomyia, en wel tot die af-

deeling, welke, als afzonderlijk geslacht Coenosia, daaruit

door MEIGEN werd afgescheiden. Zij schijnt het meest ver-

want aan Anthomyia genarum zetterstedt {Diptera Scandi-

navica, IV, 172 7); maar komt noch in de Werken van

zetterstedt, noch in die van meigen, macquart of curtis

voor. Dit kan geene verwondering baren, zoo men overweegt,

dat de Insecten, welke uitsluitend aan de zeekusten voor-

komen, nog weinig zijn onderzocht.
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Van eeiie tweede soort, door kleine, slecht geconserveerde

exemplaren van vliegjes vertegenwoordigd, valt slechts te

zeggen, dat zij tot het geslacht Ephjdra (Fallenj behoort

en wel tot de afdeeling d van meigen, kenbaar door het

beloop der vleugeladeren. Men meent dat de larven van

Ephydra van waterplanten leven; omtrent de Anthomyiden,

waartoe ook Coenosia behoort, is het bekend, dat de larven

in rottende vegetabiliën en animale uitwerpselen leven.

Het blijkt derhalve, dat wij hier met vliegjes te doen

hebben, welke niet, gelijk men ten onregte meent, het hout

vernielen, maar eenvoudig daarin als verblijfplaats dringen,

en er vermoedelijk hunne eitjes in leggen, en waarvan de

larven dan azen op de rottende zelfstandigheid, in de door

den Paalworm gevormde kanalen aanwezig. — Het is on-

geveer hetzelfde als vroeger voor den Eingworm {Lycoris

fucata) werd opgeteekend. Wij achten het niet onbelang-

rijk op deze feiten te wijzen. Het is toch een onbetwist-

paar punt van levenswijsheid zijne vijanden goed te kennen.

De vliegjes, onder den naam van Snel bij de kustbewoners

bekend, behooren daartoe niet *).

) Betrekkelijk de tweevleugelige Insecten, wier larven van de

doode Paalwormen leven, herinnerde de Heer verloren, in de Ver-

gadering van den SOsten Maart, toen dit Verslag werd voorgedragen,

dat hij vroeger door den Heer vrolik larven ter onderzoeking heeft

ontvangen, volkomen gelijkende op die, welke door selliüs ook reeds

zijn beschreven en afgebeeld, als ook destijds menigvuldig in Paal-

wormenhout aangetroffen wordende *).

Ofschoon de larven van tweevleugelige Insecten dikwerf moeijelijk

zijn te onderscheiden en soms bijna geene onderscheidingskenraerken

aanbieden, zoo was het hier toevallig mogelijk deze overeenstemming

aan te toonen, doordien de zoo naauwkeurige selliüs niet verzuimd

heeft eene vergroote afbeelding te geven van het eenige kenmerk, dat

hier tot rigtsnoer kan strekken, namelijk den vorm van de twee adem-

*) G. Sellii Hist. Nat. Tcredinis sive Xylophagi marini. Traj. ad Rhen 1733, A-"".

Tab. II, Flg. 11—17.
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Terwijl op genoemde wijze al hetgeen van buiten af,

door belangstelleddeu aangebragt, door ons werd verzameld^

verzuimden wij niet de natuurlijke geschiedenis van den

Paalworm te bestuderen. Een onzer (hauting), die in den

voorgaanden zomer eenige dagen aan het Nieuwe Diep door-

halings-openingeu aan de achterste geleding. Die vorm is bij deze lar-

ven eene drievingerige of drielobbige van uit één punt uitgaande, on-

geveer als van een klaverblad.

Later zijn den Heer verloren vele vliegen voorgekomen, afkomstig

van larven uit Paalwormenhout. Onze ijverige en kundigste Diptero-

loog, de Heer van der wulp, te 's Gravenhage, heeft deze vliegen gede-

termineerd als te zijn: Scatophaga fucorttm fallen. Terwijl deze be-

naming reeds aanwijst, dat deze vliegensoort aan zee voorkomt, maar

men daaruit niet mag afleiden, dat zij van zeewier zou leven, zoo heeft

de Heer van der wulp op zijne menigvuldige dipterologische togten

nabij en langs bet zeestrand vroeger slechts één twijfelachtig voor-

werp van deze soort aangetroffen.

Terwijl zij nu ten tijde van sellius, gelijktijdig met den Paalworm,
zeer menigvuldig zou zijn geweest, is het opmerkenswaardig, dat die

gelijktijdigheid thans wederom zou aanwezig zijn.

Daar nu echter de vliegensoort, door den Heer snellen van vol-

lenhoven onderzocht, ofschoon eene naverwante, toch eene andere

soort schijnt geweest te zijn, en het niet volkomen zeker is, dat

de Scatophaga fucorum afkomstig is van de vermelde larven, zoo zou

het nog kunnen zijn, dat deze la^rven betrekking hebben op de Coe-

nosia-soort, door den Heer snellen van vollenhoven gedetermi-

neerd, -en niet op de Seat. fucorum. De afbeelding, welke sellius

van de vlieg heeft gegeven, is te gebrekkig om daarnaar de soort

te- kunnen bepalen. Dat larven van meer dan eene soort van vliegen

op de Paalwormen azen, kan niet ontkend worden. Stukken hout

door Paalwormen aangedaan, bij eene vroegere gelegenheid door

de Commissie alhier ter tafel gebragt, bcvattenden menigvuldige vlie-

gen-larven van eenen geheel anderen vorm, dan de vroeger ver-

melde en door sellius afgebeelde, ofschoon zij toch hoogstwaarschijn-

lijk van eene zeer naverwante soort waren. Zij behoorden namelijk

tot die larven, welke eenen platgedrukten vorm hebben met doorn-

achtige aanhangsels langs de zijranden van het ligchaam, gelijk die

van Ant/ioint/ia canicularis meigen en Anth. scalaris meig.

Omtrent de soorten van het geslacht Kphydra is het ook nog mel-

dingswaardig, dat vele daarvan leven op moerassige plaatsen van

brak water en in zout water.
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bragt, werd hierdoor in de gelegenheid gesteld, eeue der

opgaven van het vroegere Verslag te wijzigen. Wij had-

den aldaar, in vertrouwen op de waarnemingen van des-

HAYES, opgegeven, dat door den korteren en wijden Sipho

het water tot inademing heenstroomt, en dat het door

den langeren en naauweren tot uitademing wordt wegge-

voerd, te gelijk met de uitwerpselen der darmbuis. Gelijk

ook door den Heer veeloren is opgemerkt, zoude juist

het tegenovergestelde plaats grijpen. Deze opgaven zijn op

nieuw aan de ondervinding getoetst door een onzer (vro-

lik), die gedurende eenige maanden Paalwormen in leven

hield en dagelijks onderzocht. — Het is hem op de meest

overtuigende wijze gebleken, dat deshayes zoowel als de

H.H. HAETiNG en verloren het regt aan hunne zijde heb-

ben. — Bij herhaling zag hij door den korten Sipho stof,

hoewel altijd in kleine hoeveelheid, geloosd worden, maar dit

geschiedde evenzeer op anderen tijd door den langen Sipho,

hoewel dan in grootere hoeveelheid. — De lange Sipho

neemt daarbij ook stof uit het omringende water op, het-

geen de Heer vrolik den korten Sipho nooit zag doen.

Het blijkt derhalve, dat de lozing der uitwerpselen, hoewel

in den regel door den korten Sipho plaats grijpende, cok

door den langen kan geschieden, maar dat het van buiten

af opnemen van stof slechts door den langen Sipho ge-

schiedt. — Meermalen zag de Heer vrolik daartoe peristal-

tische beweging in den langen Sipho uitgeoefend worden,

blijkbaar in beurtelingsche verwijding en insnoering. — Op-

merkelijk zijn daarbij de elkander vervangende sluiting en

opening der van trilhaartjtes voorziene monden der Sipho

-

nen. — De waarnemingen van den Heer kater stemmen

daarmede volkomen overeen. — De vraag blijft echter, of

de uitwerpselen, door den langen Sipho geloosd, onmiddel-

lijk uit de darmbuis komen, of wel oorspronkelijk met het
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instroomende water van buiten af ingebragt worden, om,

na kort oponthoud, weder te worden geloosd.

Onze opmerking, ^in het vroegere Verslag geboekt, dat

de Paalworm tot zijne ademhaling helder en zuiver water

behoeft (zie bl. 14 en 15) is in het jongste jaar beves-

tigd geworden. Aan het Nieuwe Diep deelde men ons

mede, dat men aldaar in den drooggemaakten put van het

natte Dok heeft waargenomen, dat de palen in de nabij •

heid van de secreten der caserne, het minst door den Paal.

worm werden aangedaan. Dat de Paalworm in den jare

1860 weinig verwoesting te weeg bragt, zal wel ter naau-

wernood behoeven gezegd te worden. Omstandigheden te

eenenmale verschillende van diegene, welke in de jaren 1858

en 1859 heerschten en als ware het daartegenover staande,

moesten natuurlijk eene tegenovergestelde uitwerking heb-

ben. De lage thermometerstand en de overvloed van zoet

water stonden der vermenigvuldiging van den Paalworm

in den weg. Hij verdween echter niet, maar blijft in fi-

guurlijken zin ons het Waakt voor uwe zeedijken en haven-

werken toeroepen. Ten bewijze lasschen- wij hier een' brief

van den steeds nog ijverig werkzamen Heer kater in.

Nieuwendam, December 1860.

//Door mij werden op den Uden November 1859, 28 April,

O Junij en 15 Augustus 1860, eenige latten en stukjes vuren-

greenen- en eikenhout alhier in het IJ-water gesteld, vervolgens op

onderscheidene tijden dezes jaars daaruit genomen en onderzocht,

ten einde na te gaan of daarin, en op welken tijd, Paahvormen

mogten zijn gedrongen.

//Te dien einde zijn de latten geligt en uit het water geno-

men op den 28 April, 1, 9, 15, 22 en 29 Junij, 14, 20 en 28

Julij, 3, 13, 15 en 27 Augustus, 7, 18 en 26 September, 8,

15, 23 en 28 October 1860.

Het is hierdoor gebleken, dat vóór den 15<^^° Augustus van
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gemeld jaar geeue, en op den 27sten Augustus, de eerste Paal-

: wormen in het hout voorkwamen, doch dat na September er

geen nieuwe in zijn bijgekomen.

tfPaalworinen werden waargenomen in de latten, die op 11

November 1859, 28 April en 9 Junij 1860 te water waren

gesteld, maar niet in diegene, welke daarna op den 15'-ï«" Augus-

tus 1860 zijn te water gebragt. Diensvolgens kan in dit jaar

de laatste helft der maand Augustus worden aangenomen als

het tijdperk der eerste verschijning van Paalwormen in het hout.

//Het getal in elke lat was zeer gering, althans in verhouding

tot de vorige jaren, en bepaalde zich hoogstens tot een twaalf-

tal. De oorzaak van dit laat te voorschijn treden, als ook van

het geringe getal, zal wel aan den kouden en natten zomer, als

ook aan het verminderde zoutgehalte van het U-water, moeten

toegeschreven worden. Dit heeft ook nadeelig op den groei

der Paalwormen gewerkt ; hoewel ruim twee maanden oud, wa-

ren de Paalwormen klein.

//Omtrent de kokervorming is het volgende opgemerkt : zij kan

plaats hebben, al is het kanaal van den Paalworm niet geheel

gaaf, mits er slechts gelegenheid voor hem zij, om het kanaal

in het hout te verlengen en daarin de kokervorming voort te

zetten en te voltooijen. Ten bewijze hiervan strekke, dat door

mij in den afgeloopen nazomer een stukje hout uit het water

werd geligt, dat met Paalworm bezet was; daarvan kloofde ik

een stukje af, met het doel om den Paalworm in zijn kanaal op

te sporen, en, zoo het mogelijk was, zijne wijze van werken waar

te nemen.

*Dit gelukte, doch, bij het opensplijten kwetste ik een deel

van den kalkachtigen koker, aan het vooreinde, en, tegelijk, een

klein gedeelte van het kanaal dat zich in het hout bevond.

Edoch, dit ongeluk bragt mij in de gelegenheid om te zien hoe

de Paalworm zijn' kalkachtigen koker verlengde, zijn kanaal in

het hout dieper groef, en het beschadigde deel van het kanaal

door een' nieuwen koker afsloot, waardoor de Paalworm zijnen

weg in het hout kon vervolgen. ïot gemelde kokervorming en

tot verlenging van het kanaal in het hout, ter lengte van bijna

3 m.m., werden vier tot vijf dagen gevorderd.

// Het was opmerkingswaardig te zien, hoe de langzame af-
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scheiding der stof, voor den kalkaclitigen koker benoodigd, van

het ligchaam als ware *t uitging en zich aan het bestaande deel

van den koker aanvoegde, totdat deze zich aan het hout had

aangesloten, en hierdoor de Paalworm voor mij onzigtbaar werd.

// Nog een enkel woord omtrent de wijze, waarop de Paalworm

het kanaal in het hout vormt.

*Het stukje hout waarin gemelde kokervorming geschiedde,

was een klein, vierzijdig, langwerpig vuren stukje, door mij ho-

rizontaal op den bodem van een' met U-water gevulden schotel

geplaatst.

u Het kanaal, waarin de Paalworm zich bevond, lag in de

rigting der houtvezels en derhalve in de lengte. Wanneer men

zich het stukje hout aldus geplaatst voorstelt, dan zal, natuur-

lijk, het kanaal, waarin zich de Paalworm bevindt, eene onder-

en bovenzijde, als ook een' regter- en linkerwand hebben.

//De Paalworm nu, in deze horizontale ligging eenigen tijd

geplaatst geweest zijnde, ving zijnen arbeid in het hout, tot ver-

lenging van het kanaal, op de volgende wijze aan. Hij kvvam

liingzamerhand uit den koker, waarin hij zich terug getrokken

had, te voorschijn, kroop met den voet voorwaarts en betastte

vervolgens het reeds aanwezige kanaal, dat hij al verder wilde

verlengen.

// Aan het einde van dit kanaal gekomen, vond hij den weg

versperd, en nam hij zijne schelpen te baat. Hij begon zich

te bewegen, eerst langzaam achterwaarts, daarna, bij versnelde

beweging, voorwaarts.

// Zoodanige beweging brengt een* stoot voort. Na dezen vol-

bragt te hebben, zette hij den voet uit, waardoor zijne schelpen

de zijwanden van het kanaal aanraakten, en deed nu wederom

eene langzame beweging aehterwaarts, waardoor hij de hout-

wanden met de schelpen afraspte. Daarna verplaatste hij het

ligchaam een weinig, hetzij regts of links, en ging alweder

met een' snellen stoot voorwaarts, en met eene langzame be-

weging achterwaarts, om op nieuw dezen heen- en wedergang,

met eene kleine verandering van het ligchaam, te vervolgen.

Aldus ging hij voort van onderen op, langs de regterzijde, naar

boven ; daarna, langs dienzelfden weg terug, naar beneden, en

ving aan, wederom van onderen op, langs de linker zijde naar
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boven en terng naar beneden; diensvolgens, in eene halve wente-

ling des ligchaams, voor elke zijde, en bij eene voorwaartsche en

achterwaartsche beweging bij eiken stoot of gang. Had hij nu

deze togten volbragt, dan nam hij ecuige oogenblikken rust,

ging de afgewerkte deelen met den voet na, en arbeidde voort,

tot dat hij zijne taak had volbragt.

u Deze beschrijving heeft ten doel, verstaanbaar te maken,

dat de wenteling van het ligchaam om de as, ten deele ge-

schied is, en wel van de linker naar de regter, of, omgekeerd,

van de regter naar de linker zijde, en dat beide bewegingen,

zoowel de achterwaartsche als de wenteling, bijna gelijktijdig

kunnen geschieden.

// De twee aanwezige schelpen, van gelijken vorm en tegen

elkander overgeplaatst, maken eene geheele wenteling onnoodig

en geven aan het dier het vermogen om de wanden te gelijk

tot op de helft af te raspen, en aldus, van twee halve een ge-

heel kanaal te vormen.

// Nu vrage men: hoe is het mogelijk, dat de Paalworm zijnen

gang kan maken, wanneer het omringende water vrijelijk in zijn

kanaal kan instrooraen? En, waarheen worden de houtvezels ge-

voerd wanneer die toenadering van water niet belemmerd is?

//Wat de eerste vraag aangaat, is alleen te zeggen: //Ik heb

den Paalworm zien werken; maar, waarom hij zoo werken kan,

is mij onbekend."

// Omtrent de tweede vraag alleen dit: het afgeraspte hout

wordt door den Paalworm opgenomen en uit de darmbuis, door

den Sipho, uitgeloosd. Geen spoor ar van wordt in het om-

ringende water, daar ter plaatse, waargenomen. Tot bewijs daar-

van diene het volgende. — Ik had, namelijk, het meermalen

genoemd stukje hout, ten einde het onJer water te houden, met

een' ijzerdraad, waaraan zich eenig roest bevond, bezwaard.

// Den volgenden dag ontdekte ik, dat het oxyde van den

ijzeren draad, losgelaten en zich gehecht had aan den ouden

kalkachtigen koker (niet aan den nieuw gevormden, Avant die

bestond nog niet), alsmede aan het naakt geworden hout-kanaal,

waarin de Paalworm zich ophield. Ook het water daar ter

plaatse was min of meer met oxyde bezet; alles blijkbaar aan

de kleursverandering.



( 146
)

» Vreezende dat dit oxyde den Paalworm zoude schaden, nam

ik den ijzeren draad weg, en bezwaarde het genoemde stukje

hout met ander nat hout, en liet het in dien staat liggen.

// Tot op dat oogeublik had de hierboven beschrevene werking

des Paalworras, zoowel wat de kanaalverlenging als wat de

kalkkokervorming betreft, nog niet plaats gehad, hetgeen eerst

later geschiedde.

//Toen de verlenging van het met oxyde bedekte gedeelte des

kanaals, en de vorming van den koker aanving, deed de uitge-

worpene stof zich voor als met het oxyde vermengd, het geen

zoolang aanhield tot dat het nieuw gevormde of verlengde ka-

naal geen oxyde meer bevatte, en de stof daarna onvermengd

en in witachtige kleur werd geloosd. Door het verdwijnen van

het oxyde uit het water, kreeg het nieuwe gedeelte van den

koker zijne natuurlijke kalkwitachtige kleur weder terug.

// De Paalworm heeft derhalve de afgeraspte houtstof opgeno-

men, zoowel met- als zonder het oxyde en beide door afschei-

ding weder uit zijn ligchaam verwijderd.

Uit deze gewigtige waarnemingen van den Heer kater

volgt derhalve

:

1^. dat de Paalworm het vermogen heeft, even als an-

dere Schelpdieren dit voor hunne schelpen doen, zijnen ko-

ker na beleediging te herstellen

;

2^. dat het graven der gangen in het hout op eene werk-

tuigelijke wijze en wel met de schelpen geschiedt, even als

zulks door een onzer (harting, zie de Bijlage van het vroe-

gere Verslsg) reeds uit het maaksel van de schelpen en de

spieren, waardoor deze bewogen worden, is afgeleid;

3°. dat de voet als tastorgaan gebezigd wordt, gelijk

mede reeds vroeger door ons vermoed werd.

De Heer kater eindigt zijn schrijven met een enkel

woord over iets uit het leven van den Ringworm.

II In den afgeloopen zomer, bij laggen U-waterstand, nam ik

een stukje klei van den bodem dezer haven, en legde dit bij mijne

tehuiskomst in een glas met water.



{ 147)

//Na verloop vau eenigen lijd, ontdekte ik een' zeer jeugdi-

gen Hingworm, die zich in genoemd stukje ophield, nu en dan

daaruit te voorschijn trad, zich vrij in het water rondbewoog

en daarna zijne kleine woning weder inging. Deze Eingworm

had toen slechts eene lengte van 1 Ned. duim, en was dus

nog zeer klein.

//Sedert 5 a 6 maanden heb ik dat stukje klei bewaard en

den Eingworm daar in het leven behouden, zonder dat hij an-

der voedsel van mij ontving dan het water, waarin hij leeft,

en zonder andere woning dan de klei waarin hij zich bij den

aanvang bevond.

// Tegen vvoordig heeft hij eene lengte van 3. Ned. duim, en

leeft vrolijk en wel.

II Zou dit niet bewijs genoeg zijn, dat de Eingworm in den

kleiachtigen bodem zijne woning heeft of daarin hebben kan,

en daarin leeft, en slechts enkele malen die woning verlaat,

om zijn voedsel op te sporen, dat zich in het water, natuurlij-

ker wijze, moet bevinden; of, zoo als reeds vroeger bekend is

geworden, om den Paalworm hiertoe magtig te worden, zoo

die er zijn ?

// Of er in de klei voedsel voor den Eingworm gevonden

wordt, of dat de klei zelve tot voeding zal dienen, betwijfel ik.

//Alleen vermoed ik, dat de Eingworm aan den kleiachtigen

bodem behoefte heeft, om daarin te kunnen wonen; even als

de Paalworm verbonden is aan het hout, om daarin voort te

leven."

Deze brief hecht zich aan de bijzonderheden, welke wij

in ons vroeger Verslag, uit het dagboek van den Heer

KATER opteekenden. Zij zijn daarvan, als ware het, eene

aanvulling, welke niemand, naar wij vermoeden, onbelang-

rijk zal heeten.

De bepaling van het zoutgehalte van het water op de

stations Nieuwendam, Ylissingen, Harlingen en Stavoren

zijn door den Heer von baumhauer voortgezet, doch ge-
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durende het jaar 1S60 alleen twee malen 's maands, dewijl

de onderzoekingen gedurende het jaar 1859 bewezen had-

den, dat de veranderingen in het zoutgehalte slechts lang-

zamerhand plaats vinden. Het resultaat dezer onderzoekin-

gen vindt men in de vier aan den voet van dit Verslag

geplaatste tabellen, uit welke blijkt, in vergelijking met de

tabellen in ons vorig Verslag medegedeeld:

lo. Dat, terwijl op het station Nieuwendam het zoutge-

halte in September 1859 zijn maxinum 12,5 per mille

had bereikt, dit langzamerhand gedurig is afgenomen en

tot in de maanden Julij en Augustus 1860, waar het mi-

nimum was 7,1 p. m., om van dien tijd af weer langza-

merhand toe te nemen, zoodat het in December al weder

9 ^ 10 p. m. bedroeg.

2°. Dat het zoutgehalte op het station Vlissingen slechts

aan zeer geringe variatiën is onderworpen, terwijl uit de

beide jaren blijkt, dat het gedurende de zomermaanden iets

hooger is dan gedurende de wintermaanden.

'ó^. Dat op het station Harlingen, waar het zoutgehalte

in Julij 1859 een maximum had van 30 p. m., even

groot als het maximum van Vlissingen, dit zoutgehalte

steeds is afgenomen tot de maand Junij 1860 toe, waar

het minimum bedroeg 21,2 p. m: daarna is het weder ge-

klommen tot 23,5 p. m. in de maand Julij en sedert dien

weer gedaald tot 21,1 p. m. in de maand December.

40. Dat de sterkste veranderingen in het zoutgehalte van

het water hebben plaats gevonden op het station Stavoren,

waar het maximum is geweest in de maand Julij 1859

24,6. p..m.; het zoutgehalte is langzamerhand afgenomen

tot in de maanden Maart en April 1859, in welke maan-

den het onder de 12 p. m. (eens tot 8,5 p. m.) is gedaald.

Sedert dien tijd heeft het afgewisseld tusschen de 12 en

14 p. m.
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Wij zouden met deze opgave ons Verslag over den jare

1860 kunnen sluiten, zoo wij daaraan niet een paar histo-

rische bijzonderheden hadden te voegen. — De eerste is

een bewijs van het groote belang, dat in het laatste jaar

van de vorige eeaw nog aan den Paalworm gehecht werd.

Onder de door wijlen ons geacht medelid g. vrolik Tia-

gelaten papieren werd een biljet van den Adjudant-Generaal

QUATREMERE DisjouvAL gcvoudcn vau den volgenden inhoud

:

Au Cahinet cVAnatomie Ie 12 Mars 1799.

L' Arairal et ex-ministre tingnat désirerait beau coup voir

pour un instant Ie genre de vers qui a désolé les digues il y a

trentehuit ans. Monsieur Ie Professeur pourrait-il, vu Ie prochain

départ de 1'Amiral pour Ie Texel, lui procurer cette vue dans

Ie moment présent? Nous n' abuserons pas de sa complaisance."

Deze belangstelling van een Pransch Hoofd- officier in een

onderwerp van zoölogischen aard is te meer belangrijk, zoo

wij ons daarbij herinneren, dat de schrijver van genoemd

briefje, diegene was, die, steunende op waarnemingen aan

spinnen gedaan, voor den jare 1795 eenen strengen win-

ter voorspelde, en hierdoor pichegru bewoog, om den be-

kenden winter-veldtogt te ondernemen.

Eene andere bijzonderheid betreft een smeersel, door den

Heer maille te Parijs, tegen den Paalworm en ander on-

gedierte uitgedacht en waarover, onder dagteekening van den

]^3den ^^y{\ (Jes jaars 1733, eene briefwisseling gaat van

w. van tüsschenbroek.

Wij zijn de kennis daarvan daarvan verschuldigd aan den

Heer fr. muller. Zij toont hoe vroeg men reeds, hoewel

vruchteloos, naar eene houtbedekking gezocht heeft, welke

den Paalworm konde afweren.

De Commissie blijft hare aandacht op het gewigtig on-

derwerp gevestigd houden. — Zij heeft de eer de opne-

ming van dit Verslag voor te stellen, in de Verslagen en

VEBSL. EN MEDED. APD. NATÜÜRK. DEEL XII. 11
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Mededeelingen der Afdeeling, alsook de verzending van een

afschrift daarvan aan Z. Exeell. den Minister van Binnen-

landsche zaken.

Amsterdam, den 30^*^" Maart 1860.

W. VROLIK.

P. HAKTING.

D. J. STORM BÜYSING.

J. W. L. VAN OORDT.

E. H. VON BAUMHAUER.



TABEL l.

STATION NIEUWEND AM.

HOOOWATBK. LAAGWAÏER. CULOOR-

DAT05I ^ ^ü. ,—^ -. ^ -. -^ + A.r. - A.P. ui"t°' WEKKSGKFiïlif.DHElD.
TE.MPE- Snl)Hil>

VOOKH. 1 HAMIDD. VOOKM. NAMIDD. N ioód'cc.

1860
'

u. m. u. m. 11. ra. u. m. t'i "el" " C.

Jam.arij 4 9 30 — — — 0,1 ZZW .Kegenaohlig. 8 9,4— — — 4 — 0,48 „ „ 7 9,1
", — — 6 15 — 0,28 — A^N\V Hag-cl en regen. 5 9,3

„ — — 45 — — 0,47 —
,1 „ 4,3 9,4

1^ \l — — 9 15 — 0,02 — l. z Vriezend. 2 9,4

„
— 4 — — 0,1 — „ „ 3 9,6

„ 'J4 6 — 2 zzo Koude. 1 9,3— 12 ü!l. Z t. „ 2 9.1

Februavij 1 1
7 30 — — — 0,11 — N t. AV Hagel. 1,3 9,5— — 1 3» 0,3 II „ 3 9,5

15 7 30 , 0,37 II Koude en hagel. 9,4— — 1 30 0,5 II Zonnig,doeliliagelbuijen 3 9.7

Miuu-t 7
— — — 0,1 z\v Dampi-. ü 9,3— — 1 0,1 II Mooi weer. 2,3 9,4

„ 15 7 15 — — — — 0,02 W t. N Koud, bnijiï. 4 9,4

„
— — 1 15 — 0,4 A\'XW Hagel. 4,3 9,5

31 s 0,35 Z t. Regen. 8 9,4— 2 0,3 „ „ 9,3 9,4

Aiiril 14 s — — — 0,43 „ 9,3— — 2 0,36 // „ 8,3 9,3

Mei lü o,or, ONO Mooi (veêr. 9 9,3- 4 0,48 „ 8.3 8.8

15 9 45 - 0,07 „ Afwisselend. lü 9,0

3 43 0,42 „ 17 9,0

Junij 11 45 — 0,32 ZZO „ 15 9,3

,^
_ — , — 5 45 0,1 , AVZW t. AV „ 16 8,8

,, 15 10 30 — — — 0,02 AVNAV Mooi \\-eêr. 17,3 8,9

4 30 0,41 NAVN Bewolkte luclit. 18 9,1

30 11 30 0,38 WNW Kegen, buijig. 7,3 8,6— 5 30 0,02 „ Koud weer. 6

Julij M 9 30 0,1 ZW t. w Droogte. 20 7^6— 3 30 0,4 „ Weinig regen. 22 7,1

Augustus 1 40 0,15 ^ zzw Nevelachtig. 17 7.1

„ 7 20 0,25 AVZVV Afwisselend. 15 7,1

II 15 10 — 0,03 — Z t. Zonnig. 19 7,4

II 6 10 — 0,26 ozo 16,3 7,5

Septembei — 8 30 — — 0,1 z Betroklcen. 15 7,4— — 3 30 — — 0,1 ZW t. w Zonnig.

Eegen.

18

15

7,3

7.615 ü 30 0,28 ZZAV

„ 1 30 0,0S „ Zonnig. 16,3 7,5

Octobev — 8 30 — 0,2 N „ 14 7.3

_ 2 45 — 0,3 — „ „ 15,3 7,7

„ 15 — " — 7 45 — —

.

0,09 z Regenachtig. 9 7,8

II
— — 1 45 — — 0,16 —

II „ 7,3 7,5

Novembei 9 0,41 ONO Koud, droog. 8,3 7,5

„ 3 . 0,06 „ „ 8 7,8

„ 15 —

.

9 15 . — 0,27 ZZW Regen. 6,3 7.3

II
— 3 15 — — 0,16 — 7jWW f/ampig. 7,3 7.3

Decembei — — 9 15 — — 0,36 Z t. Zonnig. 3 8,75

II 3 20 0,1 „ „ » 6 9,5

II 9 30 . 0,1 zzo Donkere lucbt. 2 9,3

" — — 3 30 — ... z t. w 3,3 10,6



ÏAIH'L II.

STATION VLISSINGEN.

LAAGWATEK. "T

^-:. -

DATUM ——

—

—'

—

-^ PEILSI.DIS.
IVIKU-

WEÊIiSGESTEI.DIlEID.
TEMPE- !

KATDUK. g'ÈmmtÈ

VOOEM. NAJIIDD. VOOEM.
1 NAHIDD.

i

N 1000 cc.

ISfiO u. m. u. m. u. ra. u. m. el " c7 r,niimnen.

Januarij 4 9 — — — 7,31 z\\ l. \v Dik. 5
1

27,5— — — — 3 35 4,53 II Huiji;;-. 5 1 37,8

7 12 — — — 7,50 W t. x Bijua heklrr. 5 1 27,5

„
— — — 10 3,8!) 1 „ Betrokken, buiji»'. s

1 37,3

16 — 6 10 4,03 \\ Bewolkt. 4 37,9

7 35 — — 7,11 zw „ 4'
i

38 1

Febr'uarij l () -t5 __ — — U,?!l W t. N Buijiy. H :

3?!7— — 1 15 3,yi; isrvv t. w Ligt bewolkt. 4{
i

27,6

15 7 20 — — 6, 1)5 W t. N Dik bewolkt. 2 27,9—
1 45 3,üU N t. W Buijiu-. 3 28,1

Maarl 1 6 30 — — 6,76 'l\\ t. Z Bijna beldci-. 2.1 2S,3— 13 30 3,46 Z t. Helder. 'il 27,9

15 6 55 6 7 il N\V t. K Liït bewolkt. 3 SS,1— 1 10 4^0 Betrokken. 3; 28,2

April 3 9 45 — — 7,2s ZV\' Bewolkt. H 27,4— 4 30 4,03 '/;i\\ Buijis, liewolkt. 6 ; 37,4

10 10 40 — — 6,6.) ONO Helder. 8 37,5— 4 35 3,S3 NO t. „ 8 27.5

Mei 1 3 30 — 3,35 NO „ «.; 27,8

9 40 — — 6,86 „ n 38

15 9 35 — 6,79 NO "t. N Dik diimpli:-. 12{ 28,1

,

— 3 30 3,96 NO Dik bewoll^t. 13 28

Junij 1 4 55 — 3,33 ZO Betrokke::. lo 38 5

10 50 — —

.

t. z Dik bewolkt. • 13.1 28!3

15 10 10 — — 6,86 t. N Betrokken. 16" 38 3— 1. 35 3,83 Dik bewolkt. 155 28',1

iulij' 2 _ 6 30 ~ 3,53 N t. \V Betrokken. 16 28,1

12 30 — — 7,14 N\V t. N Helder. ' 16! 38,3

16 5 3,68 AV Dik buijig. 18 28,2

11 50 7,00 NO t. N Dik bewolkt. 18.} 28,1

Augustus -^ 6 55 3,60 W t. Z Buijig. 17 37,9

7,31 W t. N \^ 27,7

15 5 55 3,60 Z t. Betrokken. 17 38,1

— 11 50 — 7,14 zzo „ 17,; 28,1

Septemliei 1 8 05 — - 3,75 zw t. w Bewolkt. 16.V 27,8

1 40 7,57 wzw Bijna helder. 16| 37,9

15 7 15 3,53 Z t. vv Helder. 15» 38,3
"" - 13 50

7 50

- 7,57
3 53 NO 't. N

Ligt bewolkt.

Dik.

16
14;l

38,1
37 6co Cl _ _ 1 55 — 7'36 Ligt bewolkt. ! \t" 38;3

„ 15 6 55 — . 3,68 ZZW Betrokken.
i 11

j
27,9

„ 1 — — 7,64 Z Buijin'. \ 11.1 28,1

Novembei 1 8 35 — 3,39 t. z Bewolkt. loj 37,7

2 20 7,36 Bijna helder. ' ui- 37,5

15 8 35 3,35 z Bnijig. 7;- 26,0

3 35 7,85 W t. z Dik buijin-.
8'

25,7

December 1 8 45 3,32 zo t. z Dik betrokken. 6 26,0

2 35 — 7,00 zo t. z Dik buijiff. 6) 26,0

„ 15 8 35 — 3,53 Betrokken. 5^ 25,7

3 40 7,50 zo t. z Dikke damp. fi' 36,0

31 9 40 3,39 vv t. N „ 1? 25,7

" — .3 30 — — 7,36 N " 3 26,9



TABEL III.

STATION HARLINGEN.

HOOGWATER. LAAGWATER. chloor-

DATUM

VOOEM

"""-'

VOORM.

- PEILSmiS. r7g™g. WEÉHSGESTEI-DUEID. ™c;. GEHALTE
IN 1000 CC.

"
1860. u. m. u. ra. u. m. u. ra. palmen ~^^C.~" grammen.

.Imnuirij 3 10 30 i\ beneden volzee. Z t. Regen. + a 23,1

. 4 30 1 boven „ „ Eegen en wind. 3 22,8

^^ 8 — 4 „ „ NW 3 23,1

„ — 2 11 beueden ,/ W // 3 22,8

n 11 3 // // Vorst, 22,9

,/
— — 5 18 II II' ,/ // 33,1

,f 14

—

— 8 — 17 // " II // — 1 22.8

II 2 fi ,/ II //
— 1 32,9

II 18 5 — 3 1, II // 22,9

II
_ — 11 — 14 „

'

II VeriUiderliik. — i 2;i,i

II 31 7 30 — — 2 // // z Mist. — l 32 7

II
- 1 30 13 // zw Hegen. 2 32,0

Ffbiniarij 10 13 „ NNAV Sneeuw. + 1 3~>,4

4 volzee. NW Koude. 22,6

II 15 10 30 . 15 beneden volzee. AVNW Regen. 32,7

II 4 30 5 „ II W "ii 22,6

.\tain-t 9 30 16 „ // ZO Mooi weer. 2 22,7

__ 3 30 , 5 II II ,/ ,/ 2 32J
II 15 10 30 — 12 // w Buijig. 2 22,8

II 4 30 — 1 // // NNW 2 32,6

April 10 30 // II zw Harde wind. 6 22,9

^ 4 30 5 boven // II ,/ 7 22,8

// 15 11 10 beneden voizee. Goed weer. U 22,1

„ 6 6 // // N t. // 11 32,2

IU\ 11 30 16 // // NO Harde wind. 12 21 9

— 5 30 5 // II 1'rissclie koelte. 12 31,5

15 , 4 30 l // // NNW Mooi weer. 16 21,5

10 30 14 // „ NW ,/ 17 21,7

.lunij 6 15 1 » ZW liegen, wind. 141. 21,2

12 15 Z rrissche koelte. 15 21,3

II 15 - 0,5 „ « z t. w Helder weer. 15 1 21,7

II 12 14,5 „ „ W t. N Broeijig. 20 22

Julij 7 2 // // NNW Buijig. 15 23,6

1 13 // // WNW Regen en wind. 16^ 23,5

15 11 15 — 14 // // wzw kooi weer.
19^^ 23,3

II 5 15 2 // // ZW // 20 33,4

Augustus y volzee. wzw Helder. 17 23,2

— — — — 2 1 2 beneden volzee w Nevel. 1S| 23,3

16 S 15 '

\ II II Frisch. 18' 22,2

2 1 11 // // 0X0 // 19 23,6

September 9 30 - volzee. Z t. w Helder. IS,]. 22

3 30
1

1 1 beneden volzee ZW Betrokken. 161 22

15 8 30 volzee. \vzw Mooi weer. 16 21.9

— 3 30 w Mist. 16 ..2,1

Oetober 9 30 \ \ II II AV t. N Helder. 14 23,1

- 3 30 15 ,/ NW Nevel. 14^ 31,1

15 1 — ZW
,

Buijig.^ 9

II 7 ,/ s; i'i,l

November 10 15 _ — - (i // (/ Helder. n 32,1

II
— — — — 4 15 1 7 '/ tl II " 6 21,7

II 15 10 1 ( . /' //
/. Re-en en wind. 4 ;!i,5

_
!•

\
11 ,/ w ^ Wind. 4 22,0

1
j
10 30 zo FrisclK 3.',. n,i

4 30
1

1(1 ,/ ,/ 3.!- ilA

II 15 ïl 15
'

3 // ozo Vorstig. r 11
fi

i

— — 5 15 1 17 n

1

Sneeuw. 1 21.6



TABEL IV.

STATION STAVOREN.

HOOGWATEK. LAAGWATER. CHLOÜR-

DATUM.

VOORM. NAMIDl). VOOKM. NAMIDD.
vo..... .O.Z.K.

RIGTISG.
WEERSGESTELDHEID. TEMPE-

KATDDK.
80D1DM-
GEHAI.TE
IN lOOU CC.

1860. u. m. u. m. u. m. u. m. in duimen. —-u:^ grammen?
.1 iimun-ij 4 — 11 — 35 Z\V Wind, regen. 3 14,2

5 — 15 . w Wind, betrokken 2 13,9

Il 1 8 — — 50 NW Bewolkt. 1 13,

G

. 2 20 II Helder. 1

// 11 11 10 Wind. 2 13^2
„ 5 — 45 II Betrokken. 2 1.3,4

// 14 g — — 80 zo II 2 13,6
„ 3 — . 30 II " n 13,6

// 18 .

—

— 11 — — 40 II Mist. 2 13,3
„ 5 10 II Betrokken. 2 13,6

// 21 7 30 — 20 vvzw ,/ 2 13,3
„ 1 30 50 ,/ // 2 13,4

Fobruarij 1
— 10 43 NW Helder. 2 12,4

,, . 4 — — 10 // // 2 13,3

,/ 15 — — 10 3ü — 60 II // 13,6

4 30 — 20 II Betrokken. 1 13^5

Maart 1 9 45 35 z\v Helder. ]]- 10,3

3 45 — — 20 II // 2 12

// 15 9 _ 40 7im Betrokken. 2 8,5

,/ 3 — — — ]0 // 2 11,5

Apiil 1 10 50 'L liegen. 4 13,5

4 — 15 4 11,6
'/ ^ ^ 10 30 _ 30 ONO Betrokken. 9 13,0

4 30 -^ 30 // y 13,3

.\[ei 1 7 _ 40 ONO Helder. 10 13,6
— 1 — 82 II II 10 13,2

10 30 — GO Mooi weer. 14 13,1

_ 1 30 _ — 20 N 14 13,0

.luuij 1 8 — — — 10 ZW 1, 18 12,9

^^
. 2 . 35 ZO Regen. 16 12,5

15 . 12 — 50 w Helder. 17 13,0

„ 6 — 10 N 19 13,1

.1 ulij 1 7 .30 _ 30 NNW Wind, regen. 15 13,3

,/ 1 30 25 II ;/ 17 13,2

// 15 _ 10 ZW Zonnig. 19 13,3

,/ . — 12 60 NW // 33 13,2

Augustus 1 9 z 10 ZW Helder. 18 12,9

— 3 - 55 w Beirokken en wind. 19.1 12,9

,/ 15 12 — — 40 NW // 19 13,3

i; volzee. W ,/ 19 12,9

September 1 9 — 35 ZW Regen. 18 13,9

IJ 3 — 15 w Bewolkt. 18 13,1

1 5 9 2 Z t. Betrokken. 15 13,1

Z 3 38 ZW Helder. 15} 13 3

(Jctobei- 1 9 15 _ — 3 NO Betrokken. 14 V3,i

// — 3 45 .

—

34 N /, 14 13,3

15 10 2,5 NW Bewolkt. 9 13,1

4 15 W Wind, regen. 8,V 13.3

November 1 12 — 30 ozo Helder.
9'

13,4

,/ B - 45 II 9 13,2

// 1

5

10 30 - 10 ZZW liegen. 8 13,1

- 4 30 30 ZW S 13,2

Deeemljer 1 11 25 zzo Helder. 4 12

, 5 - 68 zo Mist. 4 lij
„ 15 n _ 5 zw .Snee\iw. 1-1 12,3

" — — ' — 40 " Regen. '• 13,8



GEWONE VERGADERING

DER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOIDEN DEN 26^^''" APRIL 1861.

Tegemooordi(/ de Heeren c. j. mattites, w. vrolik,

J. L. C. S.CHROEDER VAN DER KOEK, .1. W. ERMERINS,

C. A. J. A. OUDEMANS, R. VAN REES, R. LOBATTO,

A. W. M. VAN HASSELT, G. E. VOORHELM SCHNEEVOOGT,

A. H. VAN DER BOON MESCH, J. G. S. VAN BREDA,

J. BADON GHYBEN, W. C. H. STARING, J. VAN GEUNS,

L. J. A. VAN DER KUN, M. C. VERLOREN, F. Z. ERMERINS,

V. S. M. VAN DER WILLIGEN, E, H. VON BAUMHAUER,

D. BIERENS DE HAAN, J. VAN DER HOEVEN; 611 Vail de

Letterkundige Afdeeling, de H.H. g. h. m. delprat,

G. MEES AZ.

Het Proces-Verbaal der gewone Vergadering van

30 Maart j.1. wordt gelezen, goedgekeurd en vast-

gesteld.

Worden gelezen brieven ter verontschuldiging over

het niet bijwonen dezer Vergadering van de PI.H.
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SIMONS, CONRAD, BRUTEL DE LA BIVIÈRE, DONDERS,

SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, STAMKART, HARTING,

STORM BUYSiNG. — Aangenomen voor berigt.

Worden gelezen brieven ten geleide van boekge-

schenken van de volgende Heeren: P. Ministervan

Buitenlandsche Zaken ('s Gravenhage, 25 Maart 1861,

N«. 34); 2^ HOEK, Hoogleeraar te Utrecht; 3«.

j. wÖHLER, Secretaris der Könighche Gesellschaft der

Wissenschaften te Göttingen (Gottingen, 20 Februari]

1861); 4^. v. MARTIN DE MAüssY (Parijs, 22 April

1860).

Wordt besloten tot schriftelijke dankzegging en

tot plaatsing der boekgeschenken in de boekerij.

Wordt gelezen een brief van den Heer h. a. pa-

gen stecher, Eersten Secretaris van het Naturhisto-

risch-mediciniscli Verein te Heidelberg (Heidelberg,

18 April 1861), het verzoek in naam des Vereins

bevattende, om met de Akademie in wederzijdsche

ruiling der uitgegeven boekwerken te treden.

Dit verzoek wordt, voor zoo ver de Verslagen en

Mededeelingen betreft, toegestaan.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken van de volgende Heeren:

1°. Gedeputeerde Staten van Friesland (Leeuwarden,

8 April 1861, N^. 27); 2«. quetelet. Sécrétaire

perpétuel de 1'Académie Royale des sciences, lettres

et beaux arts de Belgique (Brussel, 20 September
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1860); 3«. i\ A. HAïT, Sécrétaire Archiviste van de

Société des Sciences Naturelles van Straatsburg (Straats-

burg, 1 April 1861); 40. jusTüs perthes (Gotha,

13 April 1861).

Aangenomen voor berigt.

De Secretaris berigt, dat de door den Heer schle-

GEL aangeboden Verhandeling voor de Verslac/en en

Mededeelingen is aangenomen, en dat de aanteeke-

ning ingezonden door den Heer gallardo bastanï

uit Barcelona voor de uitgave daarin niet vat-

baar is.

De Secretaris berigt, dat onder begeleidend schrij-

ven van de H.H. c. en p. van der sterr (Hel-

der en Amsterdam, 10 en 8 April j.l), ontvangen

zijn tabellen van waargenomen waterhoogten, welke

hij der Commissie over de daling van den bodem

in Nederland heeft ter hand gesteld.

Wordt gelezen de volgende brief van Dr, j. a.

VAN DISSEL (Hattem, 17 April 1861):

Ik heb de eer U.H.G. hiernevens toe te zenden, voor

de Akademie van Wetenschappen, eenige knollen en de

bladen der Oost-Indische Temoe Lawak met beschrijving

van het geneeskundig gebruik en de teekening, alsmede een

houtsoort, mij op mijn aanvraag uit Indië toegezonden, als

het Bidara laut, doch hetwelk mij niet waarschijnlijk

voorkomt, daar hetgeen ik aldaar heb zien gebruiken, rood

van kleur was. Prof. oudemaks heeft vroeger de moeder-
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plant hiervan opgegeven. Meenende dat dit een en ander,

de belangstelling en het onderzoek der Akademie konden

waardig zijn.

De Temoe Laivak is eene Oost-Indische geneeskrachtige

plant beteekent : zamentrekkende knol^ komt veel in Oost-In-

dië aan de markt en is niet duur. Zij behoort tot eene

soort van Kaempferia?

De knol is, versch doorgesneden, oranje-geel, riekt sterk

naar kamfer; is, gedroogd, zeer hard en taai.

In verschen toestand wordt hij door de Javanen gebruikt;

zij persen den knol uit, en geven van dat vocht 2 maal

1 kopje, als Emmenagogum, van het gedroogde poeder, 4

maal daags 1 eijerlepel met water. Ook gebruiken zij den

knol bij buik- en maagpijn en bij leverziekte die met ah-

scesvorming eindigt. (Zoo zegt de Javaan.) De plant wordt

ruim 2 voeten hoog, de bloem heeft veel van de Iris ger-

manica en is geel.

Het Bidara Laut is het hout van den wortel van

Strychnos ligustrina bl. ; het beteekent in het Hollandsch

dara (bloed), laut (zee), is rood van kleur en bitter van

smaak. Het hout wordt geraspt en als geneesmiddel tegen

Dysenterie gebruikt.

Men neemt 2 eijerlepeltjes van dit poeder en laat het op

5 iv. water gedurende een' nacht trekken, giet het aftrek*

sel af en gebruikt het op de nuchteren maag, volgens

raad der Javanen op eenmaal. Het poeder wordt ook, met

eau de cologne vermengd, tegen kiespijn op het tandvleesch

ingenomen.

De Hoogleeraar oudemans heeft de moederplant van het

Bidara laut opgespoord.

Wordt besloten dezen brief met de daarbij be-

hoorende plantaardige voorwerpen, afbeeldingen en
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aanteekeningeii in haiideii te stellen van den Heer

oüDEMANs, met beleefd verzoek om daarop in de

volgende Vergadering te dienen van berigt, voor-

lichtino: en raad.

Wordt gelezen een brief van den Heer conrad

(s' Gravenhage, 6 April ISöl), strekkende ten ge-

leide van een tweede vervolg op het Verslag over de

Verzakking te Nijmegen, aangeboden voor de Ver-

slagen en Mededeeli7igen. De Voorzitter deelt den

inhoud daarvan mede, waarna besloten wordt liet in

handen te stellen der Commissie van Redactie.

De Heer j. van der hoeven draagt, in eigen

naam en in dien van den Heer verloren, het vol-

gende Verslag voor, over de door den Heer snel-

len VAN VOLLENHOVEN aangeboden Verhandeling.

In de Vergadering der Natuurkundige Afdeeling van de

Akademie van Wetenschappen van 30 Maart 1.1. werd door

den Heer snellen van vollenhoven, ons Medelid, eene

Verhandeling aangeboden, welke bij besluit dier Vergade-

ring in onze handen werd gesteld om de Afdeeling te die-

nen van berigt, voorlichting en raad omtrent hare opname

in de Verhandelingen der Akademie.

Wij hebben dien ten gevolge de eer te berigten, dat ge-

melde Verhandeling ten titel draagt // Revisie der Mono-

graphie van het Vlinder(jeslacht Adolias". Zij telt twee en

dertig soorten op, die in het Eijks Museum van Natuurl.

Historie te Leiden van dit Genus aanwezig zijn, onder

welke er niet minder dan 14 voorkomen, v»elke door vroe-

gere Schrijvers onvermeld bleven, en dus nieuw voor de

Wetenschap zijn. Het zijn soorten uit de Suuda- eilanden;
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grootendeels van het eiland Borneo afkomstig. Al deze

soorten zijn uitvoerig beschreven en naauwkeurig afgebeeld.

De teekeningen, die ons medelid bij deze "Verhandeling

heeft gevoegd, zijn met uitzondering van twee figuren, alle

door hem zelven vervaardigd, en verdienen allen lof; zij

kunnen met de beste afbeeldingen van Lepidoptera gerus-

telijk worden vergeleken. Wij zouden alleen vragen, waarom

van twee soorten : Adolias apicalis en Adolias bipunciata

alleen de onderzijde der vleugels afgeteekend is.

Tegen den titel der Verhandeling hebben wij eenige be-

denking // Revisie der Monograplm». Bij deze woorden

zou nog moeten worden gevoegd ,/ van frederic moore; "

want het is deze Monographie, welke in den aanvang der

Verhandeling genoemd wordt, en welke ten grondslag der

beschrijvingen verstrekt. De aan de Akademie aangeboden

Verhandeling kan echter niet als eene Eevisie der gemelde

Monopraphie worden beschouwd, terwijl vele soorten, door

MOORE vermeld, aan ons medelid onbekend bleven, en hij

zich bepaalde bij het vermelden der soorten, welke in het

Museum van Natuurl. Historie te Leiden aanwezig zijn.

Daarenboven zijn de soorten, die niet nieuw waren, een

paar aanmerkingen uitgezonderd, enkel vermeld en niet be-

schreven. Bij Adolias lubentina wordt opgegeven, dat de

iji het Leidsche Museum voorhanden voorwerpen, die uit

Java afkomstig zijn, afwijken van de afbeeldingen van cre-

MER en DONOA^AN, zouder dat opgegeven wordt, waarin die

afwijking bestaat.

Deze aanmerking heeft echter de strekking niet om de

opname dezer Verhandeling te ontraden. Integendeel mee-

nen wij, dat zij volkomen verdient in de werken der Aka-

demie opgenomen te worden. Maar wij willen ons geacht

Medelid in bedenking geven haar liever tot titel te geven

:

// Nieuwe soorten van het Vlindergeslacht Adolias, uit de ver-

zameling van het Eijks Museum van Natuurl. Historie te
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Leiden. Eene bijdrage tot eene Mouographie van gemeld ge-

slacht/' — of eenige andere woorden, welke het behandelde

onderwerp in dezen zin bepalen. Tevens zou eene korte La-

tijnsche diagnose der nieuwe soorten ons een wenschelijk en

niet overtollig toevoegsel bij de beschrijvingen toeschijnen.

De Vergadering vereenigt zich met de conclusiën

van het Verslag en bestemt dien ten gevolge ge-

noemde Verhandeling voor hare werken in kwarto;

zij besluit tevens, om het voorgelezen Verslag den

Schrijver mede te deelen, ten einde hij van de daarin

bevatte aanmerkingen het gebruik make, dat hem
gepast zal voorkomen.

De Heer van geuns spreekt over tuberculosis en

licht zijne voordragt toe door afbeeldingen.

Spreker wijst in de eerste plaats daarop, hoe het be-

grip van longtering zich oorspronkelijk bepaalde tot de

verzwering der longzelfstandigheid met algemeene uitte-

ring: wel vindt men bij hippocrates van ^juwara, tuber-

cula, gewag gemaakt, doch blijkt het duidelijk dat hier

slechts overeenkomst bestaat van woorden, doch niet van de

zaak. Aan morton moet men de verdienste toekennen, dat

hij zeer juist den aard der longtering als tuberkelvorming

onderscheiden heeft : hem volgden mead, huxham en verschil-

lende andere schrijvers. Weldra evenwel keerde men weder tot

het vroegere denkbeeld van longverzwering terug, totdat

BAILLIE de kennis dier ziekte op de ziektekundige ontleed-

kunde grondende, de tubercula zeer juist beschreef en de alge-

meenheid van tubercula als oorzaak der longtering in het licht

stelde. De Spreker doet opmerken, hoe intusschen toch nog,

zelfs bij LAENNEC, de tubercula niet uitsluitend als oorzaak

der longtering aangenomen worden ; hij wijst verder op de
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onderscheiding van tubercula miliaria, tuberculeuse granu-

latie, tuberculeuse infiltratie en geënkysteerde tuberkels, die

door EAYLE en laennec deels aangenomen deels bestreden

wordt, en vestigt daarna de aandacht op de vraag wat meji

dan eigenlijk onder tuberkels te verstaan hebbe.

Wat de ontleedkundige beschrijving aangaat, aanvanke-

lijk was men het daaromtrent in de hoofdzaken eens, en

nog wordt zij ongeveer even als vroeger aangenomen, hoe-

zeer de onderscheiding van gele en grijze tuberkels bij

ROKiïANSKY als ccue verdere uitbreiding van de vroegere

opvatting kan genoemd worden. Intusschen is men, van het

oorspronkelijke denkbeeld uitgaande, van lieverlede er toe

gekomen ook daar tuberkels aan te nemen, waar geene vor-

men van knobbeltjes gevonden worden en, omgekeerd, heeft

men wel moeten toestemmen, dat vele knobbeltjes, bijv. de

kleine kankerknobbeltjes, iets geheel anders zijn dan de

hier bedoelde tubercula. Het is dus noodig te vragen wat

dan eigenlijk het wezen der tuberkels daarstelt. Om tot de

kennis hiervan te komen, heeft men, volgens Spreker, op het

oog te houden de rigting onzer histologische studie en na-

sporingen. Bij de leer der exsudaatvorming en der vorming

in cellen en weefsel uit zich-organiserend blastema kan men

zich bepalen tot de stelling, dat het eigenaardige vormsels

uit het blastema waren. Zoo ontstond dus het begrip van

specifieke tuberkelligchaampjes, welk begrip evenwel thans

volledig voor eene betere opvatting heeft plaats gemaakt

om daarin alleen onvolledige cellen of kernen te zien.

Maar dan blijft nog de vraag, in welk weefsel ziekelijk pro-

dukt afgescheiden wordt, .en wijst de Spreker er op, hoe

zoowel de oppervlakte der longblaadjes als het interstitiëel

weefsel door de onderzoekingen aangewezen is als het punt

van uitgang. — Doch wanneer men, in overeenstemming met

de nieuwere rigting in de ziektekundige ontleedkunde, de

stelling tot grondslag neemt van de vorming der cel uit
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de cel, en het weefsel uit het weefsel, dan verkrijgt het

onderzoek omtrent het anatomisch substraat, waarvan de tu-

berkelvorming uitgaat, vooral waarde. De Spreker wijst nu

op de resultaten zijner eigene onderzoekingen, die hem ge-

leerd hebben, hoe bij de tuberculeuse granulatie, de tu ber-

kels der serosae, maar vooral de tuberkels van het omen-

turn uitmuntende specimina leveren, en bij de tuberculeuse

infiltratie, en de laatste vooral bij dieren, alsmede bij de

geënkysteerde tuberkels de tuberkels zich als endogene pro-

lificatie van cellen en kernen in het bindweefsel met bind-

weefsel-nieuwvorming kenmerken. De tuberkelvormmg zoude

dus, op grond zijner nasporingen, moeten beschouwd wor-

den als eene woekering, nieuwvorming en ontaarding van

het bindweefsel. Bij de ontleding heeft men, naar zijne

meening, te uitsluitend het oog gevestigd op die kleine plaat-

sen waar de tuberkels gevonden worden, en de omgevende

verandering als secundair beschouwd. Nu blijkt het, vooral

bij de tuberculeuse granulatie, dat daar in ruime mate in-

terstitiële bindweefselwoekering, verdikking van vaatwanden

en bronchiaalwanden plaats heeft. Met deze beschouwings-

wijze bragt de Spreker in verband de bij tuberkelvorming

bijna bestendige ontwikkeling van pseudomenbranen met

vaatnieuwvorming, de verdigting van het weefsel bij in-

duratie en tuberculeuse infiltratie, de vermeerdering van het

gewigt en het volumen der longen bij tuberculeuze granu-

latie en verschillende andere bijzonderheden in de onder-

scheidene vormen, in de verandering en teruggang van de

tuberkels, hetgeen de Spreker zich voorbehoudt in eene

verhandeling, die hij der Akademie binnen kort hoopt aan

te bieden, breedvoeriger te staven en te ontwikkelen.

De Heer staring spreekt over de diluvialc ver-

steeningen, welke tot dusverre in Nederland zijn ge-

vonden, en legt daarvan eene beredeneerde lijst over,
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welke voor de Versla(jen en Mededeeli7i(/en in han-

den wordt gesteld van de Commissie van Redactie.

De Heer badon ghyben draagt eene eenvoudige

oplossing voor van het vraagstuk van malfatti, en

biedt daarover een opstel aan voor de Verslagenen

Mededeelingen, dat in handen wordt gesteld van de

Commissie van Redactie.

De Heer van hasselt biedt voor de boekerij

der Akademie de door hem uitgegeven liandleidmg

tot den leer van den dood en van den schijndood

(Utrecht, 1861) aan. Dit boekwerk wordt in dank

aangenomen

.

De Heer bierens de haan biedt ter uitgave in

de werken der Afdeeling een bijvoegsel aan op de

vroegere door haar uitgegeven Tables d'Intégrales

définies en zegt daarbij het volgende:

Sedert in 1853 door mij een einde werd gemaakt aan

het bijeenbrengen van bepaalde integralen voor de tafels,

en er toen aan de eindbewerking dier tafels door mij werd

begonnen, is er betrekkelijk weinig over die functiën geschre-

ven, als alleen in eenige opstellen van mij zelven, meeren-

deels in uwe Verhandelingen opgenomen. Misschien is hierin

ook een bewijs gelegen, dat werkelijk de uitgave dier tafels

het //mérite de F apropos^' had: althans ik mag wel daar-

aan voornamelijk den onverhoopten opgang van dezen ar-

beid toeschrijven. Een opgang, die zich uitte in den ge-

reeden verkoop der voorhanden exemplaren; die zich niet

minder openbaarde in de heusche ontvangst door deskun-

digen. Vreesde ik vroeger, dat verschil in oordeel over
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dien arbeid, den eersten in zijne soort, onderscheidene aan-

merkingen zoude uitlokken, ik mag hier — immers de Aka-
demie heeft door de welwillende opname van de Talles cV In-

tégraïes définies in hare werken ook in zekeren zin het regt

van vaderschap daarop verworven — ik mag hier wel zeg-

gen, dat er zeker een groot getal beoordeelingen verscheen,

maar dat zij over het algemeen gunstig waren, hier en daar

nuttige wenken behelsden, en slechts zelden afkeurende aan-

merkingen bevatteden. Het werk, dat 'ik mij vroeger als

misschien zeer moeijelijk voorstelde, om mijnen arbeid te

verdedigen, is gemakkelijk geworden: de enkele tegenwer-

pingen waren niet moeijelijk geheel te wederleggen. Dit

deed ik in een gedeelte van het hierbij gaande Sujpplément

mix Tables cV Intégrales Définies, waarbij ik ter inzage van

H.tl. beoordeelaars de eer heb te voegen de 15 mij toege-

komen beocrdeelingen zelven.

Maar dit is slechts het bijkomende doel van het hier lig-

gende opstel. Sedert het boven vermelde tijdstip had ik gelegen-

heid nog verscheidene,, en daaronder ook oudere, verhande-

lingen en tijdschriften door te zien; doch, op enkele uit-

zonderingen na, waren het de integralen der tafels, dikwerf

de uit de oorspronkelijke door mij afgeleide, die ik terug

vond. De uitzonderingen zelven, meest groepen van bijeen-

behooreude formulen, waren echter belangrijk genoeg om ze

te verzamelen. En om van deze verzameling, vermeerderd

met de hoofdformulen, die door mij in enkele opstellen zijn

afgeleid, een geheel te vormen, was slechts de opwekking,

noodig, vervat in de woorden van den Heer endres, Eap-

porteur van de Keizerlijke Akademie van Wetenschappen,

Letteren en Inschriften te Toulouse, ter gelegenheid van de

bekrooning der tafels met hare gouden medaille. Ik meen

namelijk te mogen onderstellen,dat zijne verwachting reeds

een begin van verwezenlijking zal vinden in het YlIIste deel

uwer Verhandelingen, waar, door de opzettelijke beschouwing
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der methode van ontwikkeling en door het gebruik der nu

bestaande tafels, een aantal geheel nieuwe uitkomsten ge-

vonden wordt. Het konde dus van belang wezen, alle vroe-

«•ere uitkomsten te verzamelen, en dit geschiedde, voor zoo-

verre zij bruikbaar waren, in nevensgaanden arbeid : op die

wijze wordt de verzameling wel volledig tot aan het jaar

1860.

Het doorzien der verschillende verhandelingen en tijd-

schriften, waarvan — het behoeft hier uaauwelijks te wor-

den aangemerkt — eene uitstekende verzameling in uwe

bibliotheek berust, was noodzakelijk bij de eerste bearbei-

ding der tafels, tengevolge van een volslagen gemis aan let-

terkundige hulp in deze wetenschap. Dat deze arbeid van

geen geringen omvang was, behoef ik u wel niet te ver-

zekeren, en om aan mijne opvolgers datzelfde, zoo dikwerf

blinde, zoeken te besparen, begon ik dadeJijk toen reeds

aan het verzamelen van bouwstoffen voor eene literatuur

van de theorie der bepaalde integralen en aanverwante pun-

ten in de integraalrekening. Deze arbeid werd steeds door

mij voortgezet, en alzoo ontstond er eene literatuur voor

dit gedeelte der exacte wetenschap, die althans als een ge-

raamte dienen kan bij volgende onderzoekingen : als • een

geraamte — want niet alle verhandelingen en tijdschrif-

ten, waarin iets over dit onderwerp te wachten valt, ston-

den mij ten dienst, hoezeer ik ook elders ging putten, —
want er komen daarin geene monographiën voor, die of in

afzonderlijke wetenschappelijke werken, of buiten de verhan-

delingen en tijdschriften om, werden uitgegeven. Hoe het

zij, ik geloof, dat reeds een catalogus, als deze, bij eene

bewerking van de geschiedenis der wetenschap, een nut-

tig, zoo niet een onontbeerlijk hulpmiddel zal zijn. Hij

loopt in negen afdeelingen over de theorie en de ontwikke-

ling der bepaalde integralen, over de dubbele bepaalde in-

tegralen, over de benaderingsmethoden bij hare berekening



{ 163
)

en over de methode der residuen, over de Eulersche, de

elliptische, de ultra-elliptische functiën, en eindelijk over

enkele bijzondere integralen, als daar zijn : de integraal-loga-

rithmus, de integraalsinus, de integraalcosinus, de Bernouil-

lische functie.

Mogt ook dit gedeelte, de schijnbaar geringe vrucht van

veel arbeids, de goedkeuring van bevoegden wegdragen, zoo

zoude ik mijne moeite wel beloond achten.

Wordt besloten dit bijvoegsel in handen te stel-

len van de H.H. lobatto en matthes, met beleefd

verzoek om in eene volgende Vergadering, omtrent

de plaatsing van dit Suj^j^letuent aux Tables d'Inté'

(jvales défi/iies, de Akademie te dienen van berigt,

voorlichtino; en raad.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

Vergadering wordt gesloten.



DE MUSCULUS THORACICUS.

DOOR

H. J. HALBERTSMA.

Onder den titel van m. ihoracicus worden door eduard

SANDiFORT ^) drie spieren beschreven, welke als zeldzaam-

heden in de voorste borststreek bij den niensch worden

aangetroffen. Uit de beschrijving blijkt al spoedig, dat deze

soorten van m. thoracicus alles behalve identisch zijn, en dat

de geleerde schrijver althans twee verschillende spiervormen

onder één hoofd zamengevat heeft. Latere schrijvers heb-

ben hierin wel meerdere klaarheid gebragt, doch dit niet

zoo met klem van redenen gedaan, of eene nieuwe bespre-

king dezer zaak zal men mij ten goede houden, te meer,

daar ik een der vormen door een buitengemeen sterk ont-

wikkeld exemplaar kan ophelderen.

Den eersten der twee vormen wenschte ik te bestempelen

met den naam van m. accessorius ad rectum, daar hij in-

derdaad niet anders is dan eene voortzetting van den m.

rectus abdominis naar boven, ter zijde van het borstbeen.

Den tweeden vorm wil ik m. sternalis noemen; hij is in

geen geval directe voortzetting van den rectus, ligt op den

m. pectoralis en er niet onder, zoo als de accessorius. In 't

algemeen kan men zeggen, dat deze spier, die buitenge-

meen veranderlijk is, haren oorsprong neemt aan het ster-

•) Erercitafiones Acadetmcae, 1783, pag. 82 seqq.
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num, de scheede van den rectus of de ribben en dat zij

opklimmende, zich vasthecht aan het borstbeen of daarnaast

aan de kraakbeenderen der ware ribben

Tot beter verstand van deze algemeeue beschrijving wil

ik den eersten vorm van ra. thoracicus door een^ den twee-

den door een paar voorbeelden en daarbij gevoegde figuren

ophelderen. Yoor den accessorius ad rectum zie ik mij ge-

dwongen niet op eigen bevinding af te gaan, maar hulp te

zoeken bij vroegere schrijvers; ik koos meer bepaaldelijk de

beschrijving, welke abr. kaau boerhave van deze spier ^e-

gQven heeft, daar zij door eene duidelijke afbeelding wordt

vergezeld. Den sternalis nam ik zelf zoo sterk ontwikkeld

waar, dat dit voorbeeld stellig wel als type van dezen

spiervorm kan dienen, weshalve ik niet aarzel de beschrij-

ving er van in dit opstel mede te deelen. Ik zal daaraan

evenwel, om de groote veranderlijkheid dezer spier goed te

doen uitkomen, de vermelding laten voorafgaan van eene

waarneming, op denzelfden spiervorm betrekking hebbende

en nagelaten door den straks genoemden kaau boerhaye.

Opdat de lezer zich echter kunne overtuigen, dat hij hier

met geene eigenlijke nieuwe ontdekking te doen heeft, heb-

ben wij gemeend telkens bij de beschrijving van een der

vormen van m. thoracicus, de analoge gevallen, voor zoo

verre die ons uit de geneeskundige literatuur bekend zijn

geworden, aan te halen.

A. Musculus accessorius ad rectum. De beschrijving,

welke KAAU boerhave van deze spier geeft, vinden wij op-

geteekend in de Novi Commentaru Acad. Sc. Imp. Petro-

poliianae, Tom. II, 175], pag. 268 seq. ^) Hij nam deze

spiervariëteit waar op het lijk van een' reusachtigen jongeling.

De rectus (PI. I, fig. I, a), die zich anders alleen aan de

*) De titel van dit stuk is: Observatio anatomica imscnli in ppclore

praeternaiuralis et varii in diversis corporihus inventi.

TERSL, EN MEDED. AFJ). NATUUEK. DEEL XII. 12
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kraakbeenderen der 7 e. 0^ en 5^ rib vasthecht, zette zich

liier voort tot aan de derde. De spiertand namelijk voor

de b^ rib (/>) hechtte zich slechts voor een derde gedeelte

aan haar kraakbeen vast (c) ; de buitenste twee derden van

den tand liepen naar boven over de 4^ rib en de 4e en 3<^

intercostaal-spieren, om zich te insereren aan den beneden-

rand der '6^ rib (d), deels waar zij beenig eindigt, deels

waar het kraakbeen begint, en tegenover de plaats, waar

de eerste tand van den pectoralis minor ontspringt [e) ^).

B. Musculas sternalis. Als voorbeeld van m. sternalis

vinden wij in hetzelfde opstel van kaau boerhave (pag.

*) Verg. THEILB, Muskellehre, 1841, S. 204 en henle, Muskellehre,

1858, S. 55.

Van vroegere autheurs beschrijft riolanus {Opera Anat., Lut. Par.

1C50. Anthrupographki, Lib. II, Cap. VIII, p. 83) een e voortzetting

van den rectus, die eerst vliezig was en later op de hoogte der Ie en
2e rib weder duidelijk spierweefsel vertoonde. Eiolanüs zegt woor-

delijk: „Sed valde torquet Anatomicos, quod (galenus) rectum usque

ad primam thoracis costam producat, quae quidem productio cum sit

membranosa, si reperiatur, circa primae et secundae costae interval-

lum carnem acquirit, quae pro musculo separato habetur a galeno,

quem videre mihi aliquando contigit. Hunc etiam musculum, videli-

cct additaraentum recti observavit cabrolius, ut ipse testatur obs 8.

Hunc designavit et observavit sylvius, duo musculi saepe inaequa-

ies, saepe unicus et is sinister frequentius quam dexter, a summi
sterno super pectoralis capita descendit ad musculum rectum (sic)."

Uit deze laatste passage volgt, dunkt mij, genoegzaam, dat riolanus

geene eigenlijke voortzetting van den rectus heeft gezien, zoo als men
uit den aanhef zoude opmaken , maar wel den musculus sternalis, den

tweeden vorm van m. thoracicus, want alleen deze ligt, gelijk in het

geval van sylvius, op den pectoralis, terwijl de accessorius door den

pectoralis bedekt wordt. Slaan wij cabrolius na in zijn Anatomes

Jilenclms accuratissimus van het jaar 1604-, dan worden wij in deze onze

meening versterkt, daar de anomale spier, welke hij beschreef, onder

de huid en den panniculus adiposus gelegen was, en niet onder den

pectoralis major.

Men zal ons deze uitweiding vergeven, Avannecr men bedenkt, dat

in geval riolanus werkelijk eene voortzetting van den rectus had Avaar-

genomen in den zin van galenus, hij iets zou gezien hebben, dat tot

dusverre nog niemand ooit bij den menscli heeft aangetroffen. Men
vergelijke hiermede verder hetgeen aan het slot dezer bijdrage over

lic beteekcnis der besproken spieren zal worden medegedeeld.
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269) een geval medegedeeld, dat ik hier eenigzins verkort

zal teruggeven, üe spier kwam voor in een sterk gespierd

lijk. Ter weerszijde was de pectoralis major (PI. I^ fig. IT, a)

zeer sterk ontwikkeld; evenwel raakten de vezelen van

regts en links elkander niet aan, ma^ir lieten een tamelijk

breed vlak van het borstbeen {b) onbedekt. Aan de linker-

zijde liep naast en voor den oorsprong van den pectoralis

major de m. sternalis (c) in de gedaante eener lange platte

spier, over tamelijk de geheele uitgestrektheid van de borst.

Zij was boven en beneden peesachtig en had eene breedte

van een duim. De spier ontsprong met een dubbel hoofd;

het buitenste {cl) aan het binneneinde van het kraakbeen

der 7^ rib, waar dit articuleert met het borstbeen, bedekt

door peesdraden, waarmede de pectoralis major somtijds

ontspringt van ditzelfde kraakbeen. Deze oorsprong ligt

tegenover de inplanting van den inwendigen tand van den

rectus, zoodanig, dat een groot gedeelte van het kraakbeen

onbedekt blijft tusschen de vezelen van den rectus en ster-

nalis, welke spieren dus hoegenaamd niet in elkander over-

gaan maar geheel op zich zelve staan. Het inwendige hoofd

{e) is bevestigd aan de voorvlakte van het corpus sterni,

onmiddellijk boven den proc. xiphoïdeus en naast de fovea,

bestemd ter opname van het kraakbeen der zevende rib.

Aldus ontspringende, vloeijen de twee platte dunne pezen

der spier te zamen tot een' spierbuik, welke regtlijnig naar

boven klimt met eene geringe buiging naar buiten, om zicli

onder den oorsprong van den sternocleidomastoïdeus {g),

peesachtig vast te zetten aan de voorvlakte van het manu-

brium sterni (/"), op de hoogte der eerste intercostaal-ruimte,

links van de middellijn.

Den m. sternalis, dien ik zelf in de gelegenheid was'

waar te nemen en als typisch beschouvr, vonden de Heeren

T. ZAAiJER en T. LYCKLAMA u NYEHOLT, studcuten te Lei-

den, op het lijk eener gespierde vrouw, van 58 jaren. Hij

12*
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was bilateraal, had eene driehoekige gedaante en be-

zat zoowel regts als links twee hoofden, een uit- en inwen-

dig, die van de ribben en rectusscheede oorsprong namen

(PI. II, a,h,Cid,e,f). Als insertie beschouwen wij een

later uitvoeriger te beschrijven peesblad, dat op de voor-

vlakte van het borstbeen zat. Aan de regterzijde was het

uitwendig hoofd (a) 3 cm. breed; het was plat, zeer dun

en in den beginne vliesachtig: het ontsprong van de h^

rib, voor | van het been en voor het overige van de kraak-

beenige voortzetting. Het inwendige 4 cm. breede hoofd (h)

bedekte met zijn buitenst gedeelte ongeveer de helft van het

uitwendige hoofd en ontsprong voor een zeer gering deel

van het kraakbeen der 5^ en 6^ rib en overigens van den

voorsten wand der rectus-scheede (aponeurose van. den m.

obliquus ext.). Terwijl het uitwendige hoofd zich tusschen

de vezelen van den m. pectoralis major inschoof, bedekte

het inwendige dat gedeelte van den pectoralis, 't welk van

de onderste drie ware ribben oorsprong nam ; hierdoor ont-

stond eene soort van indigitatie, gelijk die wordt aange-

troffen tusschen serratus ant. major en obliq. abd. ext.

Aan de linkerzijde was, over het geheel genomen, de wijze

van oorsprong van den sternalis dezelfde als regts, evenwel

namen wij in de bijzonderheden de volgende punten van

verschil waar : het uitwendige hoofd (c) ontsprong niet van

de 5e maar van de 4^ ware rib, zoodat het hooger kwam

te liggen dan regts; het inwendige hoofd {d) nam oorsprong

van de kraakbeenderen van de 4®, 5 e en 6e rib en van de

scheede van den rectus, zoodat het zich dus iets meer naar

boven uitstrekte dan regts.

Niettegenstaande den hoogeren oorsprong der spier aan

de linkerzijde, waren regter en linker sternalis toch nage-

noeg even sterk ontwikkeld en tamelijk symmetrisch. De

grootste breedte bij beide bedroeg 0> de grootste lengte

20, de dikte 0,5 cm.
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Beide spieren convergeerden in bovenwaartsclie rigiing naar

de middellijn, waar zij in een gemeenschappelijk glinsterend

peesblad (ej) eindigden, 't geen met de voorvlakte van

het sternum door los bindweefsel verbonden was, zoodanig

dat men het eenigzins verschuiven kon. Dit peesblad, dat

eene lengte bezat van 8 en eene breedte van 3 a 4 cm.

en het sternum, van de incisura jugularis af tot op de hoogte

van de fovea, voor het kraakbeen der 8« rib bedekte, was

zeer stevig en bestond hoofdzakelijk uit peesdraden, die

boogsgewijze van den eenen sternalis naar dien der andere

zijde verliepen {g), en uit andere [h, i), welke de pees van

den sternalis verbonden met den sternaaloorsprong van den

zeer breed ontwikkelden sternocleidomastoïdeus (?i) derzelfde

en den pectoralis major der andere zijde (o). De peesbo-

gen tusschen de twee sternales zoo even vermeld, bezaten

nog eene eigendommelijkheid, in zoo verre de bovenste als

ware het over de onderste heengeschoven waren.

Behalve deze zamenstellende elementen van het peesblad

bemerkte men in de bovenste helft bovendien nog dwarse

strooken, welke de pectorales [o o) van beide zijden met elk-

ander verbonden ; met andere woorden : de beide pectorales

ontsprongen gemeenschappelijk van eene en dezelfde plaats,

die tevens als verbindingsaponeurose diende tusschen de twee

sternales en sternomastoïdei. In de onderste helft eindelijk

van het meervermelde peesblad liet zich een 3 m. m. breede

verticale strook {l) van 4 cm. lengte aantoonen, welke juist

in de middellijn van het borstbeen gelegen was en m^t

het bovenste einde onbewegelijk aan het manubrium vast-

zat (m'. Aan deze strook eindigden enkele peesdraden der

m. m. sternales dexter en sinister en wel uitsluitend zulke,

die van het inwendige hoofd afkomstig waren.

Opmerkelijk was in "'t gegeven geval de verhouding van

de pars sterno-costalis van den m. pectoralis major. E-egts

toch ontsprong dit gedeelte, de bevestiging aan het boven-
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genoemde peesblad daargelaten, in H geheel niet van het

sternum (o'), terwijl bovendien de oorsprong van de 2^, 8^

en 4^ rib zoo ver naar buiten geschoven was, dat de kraak-

beenderen dezer ribben over eene uitgestrektheid resp. van

IJ-, 3 en 4i cm. van de foveae articulares sterni niet door

de pectorales waren ingenomen. Het gedeelte van den pec-

toralis major, dat van de 5 en 6^ rib kwam, ontsprong

in 't geheel niet meer van hare kraak beenige voortzetting,

maar lag zoo ver naar buiten, dat alleen het been dezer

ribben den bundels tot oorsprong diende. De linker pec-

toralis, die zich overigens evenzoo verhield als de regter,

reikte beneden iets verder naar de middellijn, 'tgeen waar-

schijnlijk in verband staat met den hoogeren oorsprong van

het uitw. hoofd van den m. sternalis dezer zijde. Deze

zwakke ontwikkeling van de pars costo-sternalis der pecto-

rales werd eenigzins vergoed, doch niet opgewogen door de

pars abdominalis, die aan weerszijde sterker dan gewoonlijk

was, en moest noodzakelijk ten gevolge hebben, dat de

sternalis in dit geval met de binnenvlakte over eene groote

uitgestrektheid in aanraking kwam met de kraakbeenderen

der ware ribben en spatia intercartilaginea '^).

*) Wij vinden bij vroegere schrijvers de volgende gevallen van m.

sternalis opgeteekend, die wij hier zoo kort mogelijk wat ortus en

insertie betreft willen aanstippen

:

Cabrolius, Analomes efenchus accurcdissimus^ 1G04, p. 96. Ort. Uit-

einden (?) der valsche ribben. Ins. borst- en sleutelbeen.

DUPUY in Histoire de l'Acad. pour 1720, p. 26. Ori. kraakbeen der

7e rib. Ins. Borstbeen; links tevens aan de cart. cost. secundae.

Albinus, Hist. ir.usc. kom., 1734, p. 291. Ori. kraakbeen der 7e en

6e rib en aponeurose van den obl. ext. Ins. handvats. van het borstbeen.

J. WEiTBKECHT, Obs. ouaLy p. 259. in Comm. Acad. Sc. Imp. PetropoL,

Tom. IV". 1735. Ort. Inscriptio tendinea m. recti. Ins. Sternum.

De la faye in Hist. de fAcad. Royale des Sc. Anne'e 1736. Ort.

Scheede van den rectus. Ins. Borstbeen en m. sternocleidomastoïdeus

J. C. WILDE, Obs. Anat. rariores in Comm. Acad. Sc. Imp. Petropol.,

Tom. XII., 1750, p. 320 et Tab. VIII, Fig. 5. Ort. naast den proc-

xiphoidcus. Ins. m. sternocleidomastoïdeus.
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Na deze iuiatomisclie beschouwing der twee vormen van

m. thoracicus, zij het ons geoorloofd nog cenige oogcnblik-

kea stil te staan bij hunne werking en beteekenis. Aan-

gaande de verrigting van den eersten vorm kunnen wij zeer

kort zijn; de accessorius ad rectum zal namelijk de werking

van den rectus abdominis, vooral als exspiratie-spier ver-

hoogen. De werking van den sternalis zal grootendeels af-

hangen van de wijze zijner ontwikkeling en dus voor elk

bijzonder geval dienen bepaald te worden. Houden wij ons

aan de twee door ons medegedeelde gevallen, die wij haast

wel als uitersten in den graad van ontwikkeling mogen

houden, dan blijkt het, dat in ons eerste geval de sternalis,

Kaau boerhave. 1. c. 1751, pag. 271 seqq. Tab. XII, Ort. Borst-

been en kraakbeen der 7e rib, Ins. borstbeen en m. stcrnocleido-

mastoïdeus.

Haller, Icon. Anat. corp. humam', fase. VI, 1753, p. 47, Tab. 1 N.
Ort. 5e rib. las. borstbeen.

Haller, De partihus corp. hum. fabrka, 1779, Tom. VI, p. 119.

Ort. 4e rib. Ins. borstbeen.

BoKN in E. sandifort, Excerc. Acad., 1783, p. 88, Ort. 6e rib. Ins.

kraakbeen der 3e rib

K. B. sabatter, Ohservations sur les viuscJes droits du venu e, in Mem.
de fAcad. des Sc. Annéc 3790, p. 260, 261. Ort. kraakbeen der 5e,

4e en 3e rib. Ins. m. sternocleidomastoïdeus.

C. H. hallett, An account of the Anomalies of the muscular system^

met wifh in the dissecling-room of the Universitij of Kdhnburrjhduringthe

years 1846—47; icith general remarks. Drie waarnemingen. 1. Ort.

Scheede van den rectus. Ins. kraakbeen der 3c rib. De spier had hier

den vorm van een' band. 2. Orl. Kraakbeen der 6c, 5c en 4e rib. Ins.

borstbeen; versmelting met den musc. peet. major. 3. Ort. ribbekraak-

beenderen. aponeurose van den m. obl. ext. en proc. xiphoïdeiis. Ins.

borstbeen en m. sternocleidomastoïdeus.

Denucé in Bulletin de la Société Anatomique de Paris, 1853, p. 15.

Orl. kraakb. der 7e en Ge rib. Ins, ra. sternocleidomastoïdeus.

Bergmann in iienle, Muskellehre, 1858, S. 95. Ort. 6e rib. Ins.

kraakb. der 3e rib. van de andere zijde. De spier komt aan weerszijde

voor, en er heeft dus eene overkruising van de twee stcrnales op het

borstbeen plaats.

J. BUDGE in Zekschr. f rat. Med., 3c Keihe, Bnd. VII. S. 276. Orl.

regts van de Cc rib en haar kraakbeen. Ins. op de hoogte der 3e rib,

in den regter en linker pectoralis major.



( 173
)

voor zooverre nianubriuiu en corpus sterni niet door syn-

chondrose mogten zamcnhangen, zoo goed als niets kan uit-

rigten. Heeft deze spier daarentegen een' ontwikkelings-

graad bereikt als in het door ons waargenomen geval, dan

wordt zij van beteekenis. Vooreerst toch zal, wanneer wij

het peesblad op het sternum als vast punt beschouwen, de

spier de ribben kunnen opligten en als zoodanig tot de

inspiratoren moeten gebragt worden. Zij vormt dan naar

onze meening de antagonist van den triangularis sterni, waar-

van de verhoudingen omgekeerd zijn : de bundels toch, waar-

uit deze laatste spier bestaat, loopen ook aan de ribben

naar het borstbeen, maar in eene rigting vvclke zich kruist

met onzen sternalis. In de tweede plaats zal de bespro-

ken spier, het peesblad als vast punt aangenomen, de

scheede van den rectus kunnen spannen en in de laatste

plaats moet de sternalis ontegenzeggelijk invloed uitoefenen

op de bevestiging der oorsprongen van de groote borstspie-

ren en sternoclqidomastoïdeï, waarvan hij dus de werking

moet verhoogen. Natuurlijk beschouwen wij dan ribben en

rectus-scheede als vaste punten.

Wanneer wij naar de beteekenis der door ons medege-

deelde spiervormen vragen, dan is het antwoord hierop

zoowel voor den eenen als den anderen niet gemakkelijk te

lieven. Alleen den accessorius ad rectum zoude men eene

Thierahnlichheit kunnen noemen, daar bij de zoogdieren de

rectus zich in den regel hooger (eigenlijk verder naar voren)

onder den pectoralis major (en minor) voortzet, dan bij den

mensch het geval is. Evenwel dient hierbij te worden op-

gemerkt, dat bij die zoogdieren, welke wij gelegenheid had-

den te onderzoeken [Ihrpestes ponUcerianus, Didelph^js pal-

maia, Ardilopp^ euchore, Capra hirciis, Felis catus, Canis

lupus, Canis familiaris, Fapio niger, Lutra vulgaris, en

CercopitJiecus cytiornoJgus), de verhouding eenigzins anders is

dan die van den anomalen accessorius van den mensch.
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De vorin, waarmede hij echter het meest ovcreeiikoint, is

die welken wij aantreffen bij Herpesfes en Didelphys, waai-

de rectus zonder zich met zijn' buitensten rand vast te

hechten aan de ribben, langs het sternum vleezig doorloopt,

om aan de eerste of 2 eerste ribben te eindigen.

Afwijkend van dezen vorm vertoonde zich de rectus bij

de overige door ons onderzochte diersoorten, waarvan ook

de overeenstemming met den normaal verlengden rectus, van

den raensch veel gebrekkiger is. Bij Antilope, i'apra, Felis,

Canis, Papio loopt hij naar boven uit in een pees of

peesblad, dat zich langs het borstbeen uitstrekt en zich

vastzet aan het sternum en aan de sternaaleinden der ribbe-

kraakbeenderen : hij gaat hier bovendien in eene nieuwe

spier over, in den zoogenaamden transversus costarum (gürlt),

die van de aponeurose (Antilope, Capra, Canis, Papio)

of het vleesch (Felis) van den rectus ontspringt, bui-

tenwaarts opklimt en zich aan de eerste rib of ribben be-

vestigt. Ook bij Herpestes en Didelphijs is deze transver-

sus costarum voorhanden, doch daar ontspringt hij, zonder

in eenige nadere betrekking tot den rectus te staan, zelf-

standig van het borstbeen om hetzelfde punt van vasthech-

ting te kiezen als in het geval, dat hij voortzetting was

van den rectus. Een' derden vorm ontmoeten wij bij Lutra

en Cercopithecus, waar de rectus naar boven vliesachtig wordt

en doorloopt tot op de hoogte der eerste rib, zonder oor-

sprong te geven aan den transversus, die daar, even als bij

Herpestes en Didelphys, op zich zelf staat ^). Om den le-

zer duidelijk te maken, hoe weinig althans deze derde vorm

overeenkomt met den^ accessorius ad rectum van den menscli,

is hier eene afbeelding toegevoegd van den m. rectus ab-

*) Het kan hierbij evenwel voorkomen, dat de aponeuroscn der

beide spieren min of meer met elkander verbonden zijn, zoo als bij

Cercopithecus.
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dominis en m. transversus costamm, gelijk die spieren zich

voordoen bij Cercopithecus cynomolgus. Zie PI. III.

Wij zijn met opzet wat uitvoeriger geweest in ons ver-

gelijkend ontleedkundig onderzoek, deels om het denkbeeld

te weerleggen, dat er volkomene overeenstemming zoude

bestaan tusschen den verlengden rectus van den mensch

en dezelfde spier bij de dieren , deels echter ook omdat er

een tijd is geweest, waarin men meende, dat de transversus

costarum eene spier was, die ook bij het menschelijke ge-

slacht voorkwam,

Eeeds galenus
"^J gaf van de voortzetting van den

rectus, zoo als die bij den hond wordt aangetroffen, en dus

ook van den transversus eene voor zijn tijd naauwkeurige

beschrijving, die echter niet van toepassing op den mensch

kon zijn. Na galenus schijnt men evenwel in dien waan

verkeerd te hebben; althans het is anders niet wel te ver-

klaren, waarom vesalius deze zaak zoo breed behandelt en

de verklaring aflegt, dat hij deze voortzetting alleen bij

staartapen (sic) en honden, maar nooit bij den mensch

had aangetroffen f). Om den lezer evenwel duidelijk te ma-

t) Claudii galeni Opei-a omnla cur. c. g. kühn, Tom. U, pag.495 seqq.

§) Porro quum thoracem moventes exequemur musculos, unum in

simiis et canibus enumerabimus, qui inter ipsos ordine quintus futurus

est. Hunc verarum costarum cartilagmibus, ad pectoris ossis latus

exporrectum, docebimus totum meinbraneiim, praeterquam ad primae

secundaeqiie costae intervallum ubi carnosior redditus. in primam
costam desinit. Profecto musculus hic ia omnibus animalibus, in qui-

bus sectione deprchenditur, mihi quantumvis accurate secanti, pars recti

abdominis musculi esse videtur, et rectum musculum ad primam usque

thoracis costam in illis animalibus ascendere prorsus assero. Quod in

canibus caudatisque simiis maxime evadit conspicuum, nee quisquam
iuficias ire potest, illis imum musculum a pubis ossa- ad primam usque

costam exporrigi. In hominibus (ut vcrum fateor) eundem musculum
minquam observavi, atquc illo homincs quum brevissimo donentur

pectore, facile carcnt, quapropter etiam in hac mea hominis fabricae

descriptione, neutiquam recti partem, aut ipsi conjunctum esse affirmo,

ViiSAUüS, Ue humani corp. fabrica, Basiliae, L. II. Cap. XXX, p. 282.
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ken, hoe hij zich deze voortzetting, die volgens den be-

roemden anatoom een quintus musculus thoracem movens

zoude zijn, moet voorstellen, geeft vesalius op eene zijner

platen "^j eene afbeelding, waar men een menschelijken

rectus, door middel van een peesblad, met een dierlijken

transversus costarum verbonden aanschouwt. Eene dusda-

nige voortzetting van den m. rectus heeft echter, voor zoo

verre mij bekend is, geen der latere ontleedkundigen even-

min als VESALIUS zelf bij den meiisch waargenomen. Daar-

entegen zijn er na hem gevallen bekend gemaakt f), waarin

de rectus zich werkelijk om een paar ribben hooger vast-

hechtte, maar altijd waren dit vleezige voortzettingen, nooit

afgewisseld door aponeurotische deelen. Wanneer wij dus

den m. accessorius willen houden voor eene ThierdhnlichkeiU

dan is dit in zoo verre waar, als de rectus werkelijk bij

sommige dieren langer vleezig blijft {Herpesies en Didel-

phys), maar bij een nader onderzoek blijkt tevens, dat de

voortzetting van den rectus brutorum bij Antilope^ Capra,

Felis^ Canis, Papio, Lutra, Cercopithecus eene geheel an-

dere is en' dat in elk geval de m. transversus costarum in

ons geslacht nooit zijn analogon gevonden heeft.

Hetzelfde dat nog met eenig regt van den accessorius

mogt worden gezegd, dat hij namelijk als Thierdhnlich-

keit kan gelden, laat zich van den anderen vorm van

m. thoracicus in ^t geheel niet aantoonen. Bij geen dier-

soort is het ons mogen gelukken iets te vinden, dat naar

sternalis van den mensch geleek en wij zien ons dus wel

genoodzaakt, deze anomalie voor eene spier sui generis te

houden. De naam sternalis brutormn, dien halleti-, hyrïl

en anderen aan dien spiervorm gegeven hebben, is dus ook

*) Vesalius 1. c, pag. 184, quinta musculorum tabula ^\ r. s. t.

t) Zie de door ons aangehaalde waarnemingen van accessorius ad

rectum op blz. 165 en volg. in de noot.
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minder juist, daar alleen de accessorius ad rectum op een

dergelijk vereerend toevoegsel aanspraak zou kunnen maken "^).

Henle verklaart den m. sternalis voor een lageren oor-

sprong van den sternocleidomastoïdeus, die aan den bo-

venrand der borstkas peesachtig afgebroken of ook, zoo als

in de door dupüy, bonn en bergmann waargenomen ge-

vallen t), door eene insertie aan de bovenste ribben vol-

komen van den sternocleidomastoïdeus wordt afgescheiden §).

Gaarne zouden wij deze verklaring van den genialen man

onderschrijven, ware het niet, .dat zij door de interposi-

tie van ribben iets gedwongens verkrijgt en de uitsluiten-

de overgang in den pectoralis major op de hoogte der derde

rib, gelijk in budge's waarneming ^'^}, de opvatting weer-

spreekt.

Naar aanleiding van het ingestelde onderzoek meenen

wij de volgende ^sultaten te mogen vaststellen:

l». Eduaud sandifort heeft onder den naam van m.

thoracicus twee spiervormen zamengevat, die niets met elk-

ander gemeen hebben, den accessorius ad rectum en den

m. sternalis.

20. De m. accessorius ligt ouder, de sternalis op den

m. pectoralis major.

o». De m. accessorius is eene voortzetting van den rec-

tus naar boven, de sternalis niet ; hij kan hoogstens vast-

gehecht zijn aan zijne scheede.

*) Zie HALLETTS uccount en hyrtls Lehrbudi der Anatomie des Men'

schen, 6e Auflage, S. 388. Ook albinus begaat eene onnaaiiwkeurig-

heid, -waüneer hij den sternalis voor eene voortzetting van den rectus

houdt. Het is echter niet te ontkennen, dat hij zich met reserve over

de zaak uitslaat, zoo als blijkt uit zijne eigene woorden: Recti confri-

nuationemquandam dicimus, quoniam supra eum per pectus adscendit,

quamquam distinctus ab eo." HisL inusc. hom., pag. 291.

t) Zie hierboven blz. 170 in de noot.

§) Henle, MuskeUehre, S. 95.

**) Zie hierboven blz. 170 in de noot.
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4^. De m. accessorius raag in zoo verre eene Thierühn-

lichkeit heeten, als bij sommige diersoorten {Herpestes pon-

tecerianus, Didelphys palmata) de m. rectus abdominis

vleezig doorloopt tot op de hoogte der eerste rib.

o*^. De m. sternalis is geene Thiemhnlichkeit ; de spier

wordt bij ^qqwq diersoort, zoo ver ons bekend is, aange«

troffen. Hij is alleen den mensch eigen.

6^. De naam sternalis hrutorum moet dus uit de ont-

leedkunde verdwijnen.

7°. Met den m. transversus costarum (gurlt), dien wij

bij alle onderzochte zoogdieren aantroffen, hebben noch de

accessorius noch de sternalis ceni^e de minste overeenkomst.

VERKLARING DER PLATEN.

PLAAT L

Fig. 1. Deze afbeelding is eene copij van Fig. I, Tab.

XI nit de verhandeling van kaau boeruave, voorstel-

lende een geval van m. accessorius ad rectum.

1— 7 kraakbeenderen der ware ribben.

a. M. rectus abdominis.

h. Buitenste tand van den rectus, welke zich deels

aan de 5 e [c], deels als accessorius bij [d) aan de

derde rib bevestigt.

e' e' e". M. pectoralis minor.

fJ'
f'

. Tanden van den m. serratus anticus major.
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ris. 2. Voorstellende den m. sternalis naar eene afbeel-

ding uit dezelfde verhandeling van kaau boerhave, voor-

komende op Tab. XI, Pig. 2.

a. M. pectoralis major.

b. Borstbeen.

c. M. sternalis.

d. Oorsprong der spier van het kraakbeen der 7^ rib.

e. Oorsprong derzelve van het borstbeen.

ƒ. Yasthechting van den m. sternalis.

g. Sternaal-oorsprong van den m. sternocleidomastoïdeus.

g'. Clavicalair-oorsprong derzelfde spier.

PLAAT II.

Voorstellende een' sterk ontwikkelden m. sternalis naar

eigene waarneming.

ah e f, M. sternalis der regterzijde; een groot gedeelte van

den spierbuik is weggenomen, ten einde den oor-

sprong van de groote borstspier te doen zien.

ede f. Dezelfde spier der andere zijde.

a, e. Uitwendig, 6, d inwendig hoofd.

eflth. Gemeenschappelijk peesblad, voor beide spieren als

insertie te beschouwen.

g. Boogvormig verloopende peesstrooken, welke van den

eenen m. sternalis naar den anderen loopen.

h. Strooken, w^elke van de spier naar het sternale hoofd

van den m. sternocleidomastoïdeus derzelfde zij de gaan.

i. Dergelijke naar den m. pectoralis major der tegen-

overgestelde zijde.

h. Dwarse strooken welke beide borstspieren met elk-

ander verbinden.

/. Verticale strook in het peesblad, vastgehecht aan

het borstbeen bij m.

n. Breed ontwikkelde m. sternocleidomastoïdeus.
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o o', M. pectoralis major, waarvan de portio sternocos-

talis ter plaatse, waar zij bedekt wordt door den ni.

sternalis, niet, zoo als gewoonlijk, tot aan het borst-

been reikt, maar haar oorsprong ver naar buiten

verschuift, zoo als duidelijk kan worden gezien aan

de regterzijde (bij o'), waar de spierbuik van den

m. stern alis grootendeels is weggenomen.

p p, Spatia intercostalia met de spieren.

.'3, 4, 5. Kraakbeenderen der 3^— 5® rib.

PLAAT IIL

De m. rectus abdominis en zijne verhouding tot den

m. transversus costarum bij Cercopithecus cynomolgus.

a. M. rectus abdominis.

h. Platte en dunne aponeurose waarin de spier overgaat.

c. Geheel vrije buitenrand.

d. Binnenrand, met het vJeezig gedeelte vastgehecht

aan de kraakbeenderen der 7^ en 0^ rib en het

daaraan beantwoordende gedeelte van het borstbeen,

hooger op aan analoge deelen, beantwoordende aan

de 5e~lc nb.

e. Boveneinde van den rectus vastgehecht aan het

borstbeen ter hoogte der 1^ rib.

f. M. transversus costarum, de aponeurose van den

rectus bedekkende. De oorsprong (ƒ') der spier

van het borstbeen is aponeurotisch ; ter plaatse van

den buitenrand van den rectus, wordt zij vleezig

en blijft zulks tot aan de insertie aan de eer-

ste rib.

Om zich een denkbeeld te maken der overige

rectus-vormen bij de door ons onderzochte zoogdie-

ren, moet men zich voorstellen, dat de aponeurose

{h) vleesch wordt bij Herpestes en DidelpJiys, ter-
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wijl bij Antilope, Capra, Felis, Canis, Papio de

aponeurose blijft en de transversus costarum in plaats

van vrij te ontspringen, aan zijn' oorsprong met den

rectus, hoe dan ook, verbonden is.

Men vergelijke vervolgens de afbeelding met

PI. I, fig. l, om te beoordeelen in hoe verre er

overeenkomst is tusschen den rectus der dieren en

den normaal verlengden rectus bij den mensch.
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GEWONE VERGADERING
DEK AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEN 25sten mej i861.

Te(/emooordig de Heeren: c. j. matthes, p. elias,

E. H. VON BAUMHAUER, P. HARTING, J. P. DELPRAT,

C. H. D. BUYS BALLOT, A. H. VAN DER BOON MESCH,

F. J. STAMKART, J. G. S. VAN BREDA, R. VAN REES,

J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK, D. BIERENS DE HAAN,

A. W. M. VAN HASSELT, D. J. STORM BÜYSING, W. VROLIK,

c. A. j. A. ouDEMANs, j. VAN GEüNS; en van de Cor-

respondenten in Oost-Indië de Heer p. bleeker.

Het Proces -Verbaal der gewone Vergadering van

den 26^'^^ April j.1. wordt gelezen, goedgekeurd en

vastgesteld.

Wordt gelezen een brief van den Minister van

Binnenlandsche Zaken, gedagteekend 13 Mei 1861,

N°. 269, 5e Afd., waarin wordt berigt, dat het

Zijne Majesteit behaagd heeft de benoemingen goed

te keuren van de H.H. d. w. rost van tonnin-

gen en p. ^. MAIER tot Correspondenten, h. w. dove

en H. R. göppert tot buitenlandsche Leden, g. simons

VERSL. EN MEDED. AFD, NATUÜRK. DEEL XIL 13
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tot Voorzitter, en c. j. matthes tot Onder-Voor-

zitter der Afdeeling Natuurkunde van de Konink-

lijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

Aangenomen voor berigt.

De Secretaris berigt van den Heer donders de

kennisgeving ontvangen te hebben, dat het Z.Ed.

onmogelijk is deze Vergadering bij te wonen.

Worden gelezen brieven ten geleide van boekge-

schenken van de volgende H.H.: 1^. Minister van

Binnenlandsche zaken ('s Gravenhage, 1 Mei 1861,

No. 253 6^ Afd.); 2^. Minister van Koloniën ('s Gra-

venhage, 1 Mei 1861, Lett. A^^ N^. 20); 3o. Voor-

zitter en Secretaris der Rijks Commissie voor stati-

stiek ('sGavenhage, 1 Mei 1861, N^. 71); 4^. h. g.

SEELiG, rustend lid der Akademie (Ginniken bij Breda,

9 Mei 1861); 5^. lddeking (Fort de Koek te Su-

matra's Westkust, 20 Febr. 1861); 6^. l. splitger-

BER (Amsterdam, 15 Mei 1861); 7®. j. rosenthal,

tweede Secretaris van de physicalisch-medicinisclie

Geselschaft te Wurzburg (Wurzburg, 17 April 1861);

8°. KiRSCHBAUM, Sccrctaris van het Verein für Na-

turkunde (Wiesbaden, 31 December 1860).

Wordt besloten tot plaatsing der boekgeschenken

in de boekerij en tot schriftelijke dankzegging.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor

ontvangen boekgeschenken van de volgende Heeren:

1®. n. POLMAN KRUSEMAN, Sccretaris van het Zeeuwsch

Genootschap der Wetenschappen te Middelburg (Mid-
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delburg, 17 Mei 1861); 2». kirschbaum, Secretaris

van het Verein für Naturkunde (Wiesbaden, 31 Deo.

1860); 3°. DOMENico PiANi, Secretaris van de Aca-

demia delle Scienze dell' Istituto di Bologna (Bo-

logna, 20 Mei 1861).

Aangenomen voor berigt.

De Secretaris deelt mede van de H.H. c. en p.

VAN DER STERR (Helder en Amsterdam 22 en 7 Mei

1861) ontvangen te hebben Tabellen van waargeno-

men waterhoogten, welke hij der Commissie over

de daling van den bodem in Nederland heeft ter

hand gesteld.

De Secretaris berigt, dat de door de H.H. conrad,

STARING en BADON GHYBEN aangeboden Verhande-

lingen door de Commissie van Redactie der Versla-

gen en Mededeelingen zijn aangenomen.

De Heer oudemans draagt het volgende verslag

voor:

In de jongste vergadering der Natuurkundige Afdeeliug

van de Koninkl. Akademie van Wetenschappen van 26

April LI. werden met verzoek om de Afdeeling te dienen

van berigt, voorlichting en raad, in mijne handen gesteld

eenige voortbrengselen uit het Plantenrijk, met daarop be-

trekking hebbende brief, eenige aanteekeningen en eene af-

beelding, der Akademie aangeboden door den Heer van

DISSEL sz., Med. D^. te Hattem.

Genoemde voortbrengselen bestonden uit 1°. een stuk

13-^
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van eon stam of tak en 2°. een twintigtal knollen. Bij de

laatsten behoorde eene gekleurde teekening, voorstellende

een blad van de plant, welke gezegd wordt genoemde knol-

len op te leveren. De aanteekeningen, aan een en an-

der toegevoegd, hadden betrekking op het gebruik, 't welk

de Javanen van meergemelde voortbrengselen maken als

geneesmiddel

Ten opzigte van de afkomst van het stuk stam en de

knollen, veroorloof ik mij de volgende opmerkingen:

1°. Het stuk stam of tak, door den Heer van dissel

ingezonden, onder den naam van Bidara Laut, komt vol-

maakt overeen met al wat ik onder denzelfden titel meer-

malen uit onze Nederlandsche Koloniën zag ingevoerd, en

verder met de afbeelding, door den Hoogl. blume van het

onder dien naam bekende voortbrengsel gegeven in zijne

Eumphia (Dl. I. PI. XXV). — Er is dus mijns inziens

niet aan te twijfelen, of het stuk stam, hierboven bedoeld,

is het ware Bidara Laul van den Molukschen Archipel,

ook wel bekend onder den naam van Lignum Colubrinum,

en derhalve afkomstig van Strygnos ligustrina, eveneens

in de Rumphia afgebeeld.

2°. De Knollen, ingezonden onder den naam van Temoe

Lawah, zijn zonder twijfel afkomstig van de eene of andere

Zingiberacea; welke, uit gebrek aan bouwstoffen, niet nader

kan worden aangegeven. — Afgaande op hetgeen rumphius

ons van de Tommon (niet Temoe) Lawak verhaalt in zijn

Amhoineesch Kruytboek (Boek Vllf, Hoofdst. 17. bl. 68),

zoude men kunnen vermoeden, dat de plant van welker

knollen of knolvormige wortelstokken thans sprake is, be-

hoort tot een der vormen van Curciima Zerumbet.

Wat de Heer van dissel mededeelt aangaande het ge-

bruik, hetwelk de bewoners der eilanden van den Indischen

en Molukschen archipel van het Bidara Laut en den

Tommon Lawak maken, is niet nieuw, maar wordt in de
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werken van rlmiphils, van rheede^ bluüe en anderen

eveneens en zelfs nocj veel uitvoeriger toegelicht. In allen

gevalle kan het echter, meenen wij, niet gerekend worden

tot den werkkring der Akademie te behooren, na te gaan,

in hoeverre die verhalen of beweringen, al of niet door de

ervaring gestaafd, geloof verdienen, veel minder zich een

eigen oordeel aangaande de werking der bedoelde voort-

brengselen op het zieke organisme te verschaffen.

Wij meenen dus, ook met het oog op de omstandigheid

dat aan de Akademie geen Museum van voortbrengelen uit

het Plantenrijk verbonden is, te moeten adviseren, den Heer

VAN DISSEL de door Z.ED. aan de Akademie aangebodene

voorwerpen, benevens de daartoe behoorende bescheiden on-

der beleefde dankzegging terug te zenden, en Z.ED. indien

de Afdeeling zich met onze conclusie mogt vereenigen, een

afschrift of een afdruk van dit Rapport te doen toekomen.

De Vergadering vereenigt zich met de conclusiën

van het rapport en besluit dien overeenkomstig. Na
ontvangen inlichting van den Secretaris, over de

aanwezigheid eener verzameling van plantaardige

voorwerpen in de Akademie, wordt daarbij besloten

in den geleidende brief van den Heer van dissel,

bij de dankbetuiging der Akademie de keuze vrij

te laten, om de voorwerpen en andere bescheiden

terug te ontvangen, of deze bij de Akademie in

bewaring te laten.

De Heer matthes draagt in eigen naam en in

dien van den Heer lobatto het volgende Verslag

voor op het door den Heer bierens de haan aan-

geboden Sfcppïemcnt op de Tables cC intégrales définies.
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In de jongste Vergadering der Akademie werd besloten

in onze handen te stellen een door ons geacht medelid

Dr. BiERENS DE HAAN haar aangeboden bijvoegsel tot zijne

door de afdeeling reeds in druk uitgegeven Tables d' in-

trégrales définies.

Geroepen om de Akademie te dienen van voorlichting

en raad nopens de plaatsing in hare "werken van den aan-

geboden arbeid, meenen wij ons van de vervulling dier taak

in weinige woorden te knnnen kwijten.

Blijkens het opschrift Supplement aux Tables d'Intégra-

les déjinies qui forment Ie Tomé IV des Mémoires de

rAcadémie, bevat de gemelde arbeid eene verzameling van

bepaalde integraalformulen, die in de gedrukte tafels niet

voorkomen, en eerst later bij de inzage van Verhandelingen

en Tijdschriften ter kennisse des schrijvers zijn gekomen.

Die verzameling is wijders in diervoege ingerigt, dat aan

ieder der daarin opgenomene formulen de rubriek aangewezen

is, waaronder zij in de gedrukte tafels behoort geplaatst

of geïntercaleerd te worden. Deze nadere verzameling wordt

tevens besloten met eene vrij uitvoerige Bibliographie der

Akademische memoriën en tijdschriften, waarin onderwerpen,

tot de theorie en de waarde-berekening der bepaalde inte-

gralen betrekkelijk, opzettelijk behandeld worden.

Het zal wel overbodig zijn hier bij te voegen, dat ons

geacht medelid door dien nieuwen arbeid, waaraan wederom

geen geringe tijd en moeite ten kosten gelegd zijn, de vol-

ledigheid van zijn reeds gedrukten en in het buitenland zoo

gunstig opgenomen arbeid, zeer bevorderd heeft, waardoor

de wetenschappelijke waarde daarvan niet weinig verhoogd is.

Wij kunnen dan ook zonder eenige bedenking er toe

besluiten aan de Akademie voor te stellen, zoo als wij de

eer hebben bij deze te doen, om aan het thans aangeboden

Bijvoegsel op de bedoelde tafels, insgelijks eene eervolle

plaatsing in hare Verhandelingen toe te kennen. Door
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liare medewerking zal alsdan een wetenschappelijke arbeid

het licht gezien hebben, welks volledigheid en belangrijk-

heid door de beoefenaars der hoogere Wiskunde, zoo hier

te lande als in den vreemde, steeds op hoogen prijs zullen

worden gesteld, en waardoor de geleerde schrijver tevens zal

hebben bijgedragen om den Yaderlandschen roem op het

gebied der wetenschappen op uitstekende wijze te handhaven.

De Vergadering vereenigt zich met de concliisiën

van het verslag en besluit dien overeenkomstig tot

het opnemen en uitgeven van dit Supplement in hare

werken in 4^.

De Heer harting spreekt over een werktuig, be-

stemd om zeewater uit eene bepaalde diepte op te

halen. — Genoemde voordragt wordt door afbeel-

dingen toegehcht. — Eene wisseling van gedachten

ontstaat er over tusschen den Spreker en de H.H.

STAMKART, BUTS BALLOT en VON BAUMHAUER, waariu

de bezwaren, aan het gebruik van dergelijk werk-

tuig verbonden, worden overwogen.

De Heer harting zegt daarover eene Bijdrage

toe, bestemd voor de Verslagen en Mededeelin-

(jen. — De Secretaris wordt gemagtigd haar, bij

ontvangst, in handen te stellen van de Commissie

van redactie.

De Heer schroeder van der kolk spreekt over

het eigenaardig maaksel der lever bij den olifant,

en doet de wijde galbuizen daarin door praeparaten

en afbeeldingen zien. — Hij beschouw^t het bestaan,

daarvan in verband met het gemis van galblaas als

middel tot slijmsecretie bij den olifant en bij andere
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diereii, en biedt daarover eene bijdrage aan voor de

Verslagen en Mededeelingen, welke in handen wordt

gesteld der Commissie van redactie.

De Heer harting spreekt over een werktuig, be-

stemd om eene graphische voorstelling te geven van

den vorm en van den omvang des hoofds bij den

mensch. — Hij knoopt deze beschrijving, door het

medegebragt werktuig toegelicht, aan het vroegere

voorstel om schedelafmetingen op de eilanden der

Zuiderzee te doen bewerkstelligen.

De Commissie, bestaande uit de H.H. j. van der

HOEVEN, w. VROLiK CU DONDERS, in wicr handen

dit voorstel werd gegeven, wordt uitgenoodigd om
in verband daarmede de Afdeeling te dienen van

voorlichting en raad omtrent het besproken werktuig.

De Heer oudemans biedt ter plaatsing in de Ver-

slagen en Mededeelingen eene voorloopige mededeeling

aan, omtrent de uitkomsten, verkregen hij eene her-

ziening van eenige Javaansehe Cupuliferen. Zij wordt

in handen gesteld der Commissie van redactie.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

Vergadering wordt gesloten.
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BETREFFENDE

HET VRAAGSTUK VAN MALFATTI,

OM IN EEN DRIEHOEK DRIE CIRKELS TE BESCHRIJVEN, DIE

ELKANDER EN DE ZIJDEN DES DRIEHOEKS RAKEN;

J. B^DOIV GHIJBEIV.

Wanneer men eenig meetkunstig vraagstuk op stelkun-

stig terrein overbrengt, door het opmaken van evenveel

onderling onafhankelijke vergelijkingen als men onbeken-

den heeft aangenomen, verkrijgt men niet zelden vergelij-

kingen, van wier oplossing men zich afgeschrikt ziet door

den omslag en de moeite, waartoe deze oplossing aanleiding*

schijnt te zullen geven. Somtijds kan men dan, door ver-

nuftige beschouwingen, dien omslag en die moeite ontwij-

ken, en desniettemin de opgemaakte vergelijkingen doen

dienen, om tot eene vrij eenvoudige oplossing van het

vraagstuk te geraken. In zoodanige gevallen is mij echter

dikwijls gebleken, dat die afschrikkende omslag en moeite

meer denkbeeldig dan wezenlijk waren, en dat eene bloot

stelkunstige oplossing der vergelijkingen tot de eenvoudigste

oplossing van het vraagstuk voerde.

Onlangs bleek mij dit nog weder, toen mijne aandacht

viel op de oplossing van het vraagstuk van malfatti, zoo
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als die door den heer buys ballot, in den derden druk

zijner Beginselen en Gronden der Meetkunde, is voorgedragen.

Eene bloot stelkunstige oplossing toch der aldaar voorko-

mende vergelijkingen voerde mij tot eene uitkomst, die mij

verrassend genoeg scheen, om haar, tot vervulling der mij

thans opgedragene spreekbeurt, aan de Akademie te mogen

aanbieden. Hiertoe overgaande, wil ik, tot meerdere duide-

lijkheid, de oplossing van het bedoelde vraagstuk liefst in

haar geheel behandelen.

Stellen wij op de gewone wijze de hoeken des driehoeks

door Aj B, C, de overstaande zijden door a, Z>, c, en den halven

omtrek door s voor, zoodat s = i {a -\- h -\- c) is; noe-

men wij de stralen der begeerde cirkels, die in de hoeken

A^ B, 6*, moeten beschreven worden, respectievelijk r-a, r^,

re; en nemen wij als te vinden onbekenden a, /?, / de af-

standen aan, respectievelijk tusschen de hoekpunten A, B,

G en de naastaangelegen raakpunten begrepen.

Indien wij dan de middelpunten der beide cirkels, die

elkander en (Je zijde BC raken, met de raakpunten vereeni-

gen, ontstaat er een regthoekig trapezium, waarvan de even-

wijdige zijden zijn r^ en r^ terwijl de schuine zijde rb + ^c

en de regthoekszijde «— (?—/ is. Uit dit trapezium volgt

'dan onmiddellijk»— 15

—

y = ^ {(r6+ r-c)^ — {rb—rj^}
= 2 [/ rb re', maar nu is rb= ^ Tang. i B, re = y

Tang. |- C, terwijl, volgens bekende trigonometrische formuloD,

T lo (8—a)(3— c)
{s—a){s—b)

Tang. ^ B = [/
~ y— en Tang. i C=\/ -

s [s— b) s [s— c)

is ; en de voorgaande vergelijking wordt hierdoor a—^—

/

(s—a)^y (s-a)^y= 2 1/ of p + / + ^ K =^ ^•

s s

Op gelijke wijze kunnen wij de beide cirkels beschouwen,

die de zijde CA, of die de zijde AB raken, en hierdoor

hebben wij dan tusschen onze drie onbekenden «, ^ eu /

de drie vergelijkingen;
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(.9—a)|?/

s

is—b)ya
/ + «-!- 2,/^ ^^=i, (2)

s

{s— c) a/5

« + ? + 21/ ^^=<'- (3j
s

s— a s— b s— c

Stelt men {/ ==^Cos.q,{/ =Cos.\ii,[/ -^Cos.x,
s s s

waardoor a= s Sin.^ cp, b=^ s Sin.'^ ip en c = s Sm.^ ^ wordt,

dan heeft men:

^ + / + 2 Cos. cp 1/ t^r^sSinr-q, . . . (1')

r + cc + 2 Cos. ip [/ r a ^ s Sin.'^ U', . . . (2')

« + |5 + 2 Cos. % [/ cc^ =sSin.^y^, . . . (3')

hetgeen de vormen zijn, waarin onze vergelijkingen dopr

den Heer buys ballot zijn opgegeven, naar wiens meeniug

de oplossing daarvan vrij omslagtig en moeijelijk zon zijn,

indien niet de tweede leden dier vergelijkingen konden be-

schouwd worden als de vierkanten van de zijden van ze-

kere driehoeken, wier andere zijden door de vierkantswor-

tels der te vinden onbekenden worden voorgesteld. Met het

oplossen van vergelijkingen is het echter somtijds als met

het ei van columbus. Hier ten minste is die oplossing,

ook zonder het beschouwen der genoemde zekere driehoeken,

noch zeer omslagtig, noch zeer moeijelijk, mits men haar

slechts op eene doeltreffende wijze aanvat.

Yoor de vergelijkingen (1) en (2) namelijk kunnen wij

schrijven

:

sy + 2 [/sis—a) (5/ + (s—a) /5 = a (^_/5),

5/ + 2 |/ 5 (s

—

b) cc / -\- {s—b) a = b {s— cc),

en vervolgens de vierkantswortels uit hare leden trekken
;

hierdoor hebben wij

:

i/sy + [/ (s-a)
i3
== j/ a (s^(:?),

y' sy + \/ (s—b) « = 1/ 6 {s~oc),
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zoodat. uu door aftrekkiug de oubekende / geëlimineerd

kan worden; dit geeft

y^ (s^a) p— ^is-b) a -^X/ a{s-^P)^\/ b{s-a) . .(4)

en wij hebben nu in (3) en (4) twee vergelijkingen met

slechts twee onbekenden a en |5.

Verheffen wij de leden der laatste vergelijking tot de

tweede magt, dan komt er

s(cc + (S) --2 \/ {[s2 ^s{a +h) + ab]ap] =

maar uit (3) volgt s{a-\-p) = se — 2. [/ s (s—c) a (5,

terwijl blijkbaar s {a -{- b) = 2s^—se is ; door substitutie

van deze waarden voor s (« + /5) en 5 (a + ^), zoo binnen

afe buiten de wortelteekens, gaat onze vergelijking, na ver-

eenvoudiging en verplaatsing van termen, over in

s{s^c) + v/s(5— c)a/3 + t/ {[a6-.5(s—c)]a/3} =
= [/ {ab [5(5—-c) + 2 j/ s{s—c) «/5 + «1^]);

en daar nu de drieledige factor onder het laatste worteltee-

ken een vierkant is, dat \/ s (s—c) + |/ «/? tot wortel heeft,

hebben wij al verder.

s{s-c) + |/5(s—c)a/?+ 1/ [lab— s{s-c)-] « |5} ==

= [/ abs (s— c) -{- [/ ab a(i

waaruit dan terstond volgt

./^/?_- \/abs(s-^c) — s(S'-c)

y'lab-^s(s—c}'] -j-y's(s-c)~yab'

Deze formule, waardoor [/ cc ^ in bekenden wordt uit-

gedrukt, kan vereenvoudigd worden door teller en noemer

te vermenigvuldigen met |/ [ab—5 (5— c)] — \/ s (s~c)
-f-

[/ ab, hetgeen terstond geeft
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\/a^3^L{\/[ab-^s (s—c)] — v^ -s (s ^^c) + \/ ah}

of wel

1/ a (3 = § (^/ (s—a) (s-b) —[/s [s-^c) + y/ ah)

Door nu deze waarde van \/ ex ^ in (3) over te brengen,

vinden wij ook de waarde van a + (5 in bekenden uitge-

drukt, en daaruit kunnen wij wegens de symmetrie der ver-

gelijkingen (1), (2) en (3) almede de waarden van (? + /

en van / + " afleiden. Wij hebben alzoo :

(s—a) (s—b) js—c) ab{s—c)
« + p = 'S — K — V ,

s s

j
s—a) (s—b) (s—c) bc (s—a)

? + r = s— \/ — [/ ,

5 S

(s— a) (g-~Z>)
(
s— c) ca (s—b)

y + ^ = s—]/ ; — \/ ;

s s

en noemen wij nu nog r den straal van den gewonen in-

geschreven cirkel des driehoeks, alsmede «,, ^i en Cj de

afstanden waarop zijn middelpunt respectievelijk van de

hoekpunten A, B en C verwijderd is, dan hebben wij vol-

gens bekende formulen

bc (s— a) ca (s—b) ab (s— c)

^ _ j/
(g-g) (s—b) (s—c

) .

s

hierdoor verkrijgen Avij alzoo :

« + (5 = s—r—c^
, j

/5 + / = s—r—Q

y -\- a = s—r—b

^ + y == s—r—a^ , > (5)

en wij behoeven nu slechts de som van elke twee dezer

drie waarden met de derde te verminderen om dadelijk te

vinden

:
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« = ï (5 — r + a,— 5, — cj,

l^
= ï (s— ^ + ^1 — Cj— a,),

Na dus in den gegeven driehoek een cirkel beschreven

te hebben, die de drie zijden raakt, is een bloote halve-

ring en afpassing van in de figuur voorkomende lijnen of

afstanden toereikend, om de raakpunten van de begeerde

cirkels met de zijden des driehoeks te vinden, waardoor

dan ook die cirkels zelven dadelijk geconstrueerd kunnen

worden. Heeft men door deze halvering en afpassing één

der drie onbekenden a, |? of / gevonden, dan kan men

tot het vinden van de beide andere gebruik maken van de

uit (5) voortvloeijende betrekkingen

«— /9 = a, — b^
, |5— y z=^b^ — Cj en/ — «= c, —a ,

.

Hoezeer ik op de hier afgeloopene oplossing in ruimere

mate meen te mogen toepassen, hetgeen door den Heer

BUYS BALLOT na het voordragen eener oplossing volgens

Prof. SCHELLBACH gczcgd is, namelijk dat zij, naarmate van

de ingewikkeldheid van het vraagstuk, niet lang is, kan ik

toch de opmerking niet terughouden, dat ook de laatst-

genoemde oplossing langer is dan zij behoeft te zijn, om-

dat daarbij eigenlijk geen gebruik gemaakt is van de bij-

zondere driehoeken, wier beschouwing de oplossing zou

kunnen vereenvoudigen.

Stelt men namelijk

\/ -= Sin. fi, [/- --==. Sin. v
^ |/ - = Sin. o ,

s s s

dan ]i;an men, zoo als in de aangehaalde oplossing gedaan

is, uit de vergelijking (1') afleiden p -{- o = q^, evenzoo

uit (2') o + ^t = yi en uit (3') /i
-f- v == '^; maar deze

afleiding, die daar het lastigste deel van het werk is, steunt
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evoninin als het verdcu volgende op de beschouwing van

bijzondere driehoeken, en kan juist door die beschouwing

ontweken worden. Immers de opmerking dat, b. v. in de

vergelijking (!'), |/(?, \/y en Siyi. cp \/s de zijden van een

driehoek kunnen voorstellen, waarin de zijde Sin. (p [/s over

een hoek van 180^— qp staat, leert door den gewonen Sinus-

regel, dat is door de evenredigheden

:

Sin. (p[/ s: ]/ P = Sin. (180°— cp) : Sinus des hoeks over y/^,

Sin. (p\/ s: |/ / = /Sm. (180°— qp) : Sinus des hoeks over j//,

dat in dien driehoek over de zijden \/^ en \/y hoeken staan,

/5 /
wier Sinussen zijn |/ - en {/ -~ en die dus geene andere

s s

zijn dan de reeds genoemde v en o; hieruit volgt dan, om»

dat de som der hoeken eens driehoeks altijd 180^ is, on-

middellijk r + o + 180° — (p = 180° of i; + o = ^.

De driehoeken, wier zijden volgens (2') door f//, en [/«

en Sin. il>\/s, of volgens (3') door |/«, |/|5 en Sin. y\/s

kunnen voorgesteld worden, toonen desgelijks aan dat

o + i"
=

H' en u 4- j/ =
j{ is.



TWEEDE VERVOLG

OP HET

VERSLA.G OVEE, DE VEEZAKKING TE NIJMEGEN *)

F. W. CONBAD en J. P. DELPBAT.

Het scheen ons niet onnuttig, in den afgeloopen winter

te doen nagaan, welken invloed water en ijs op den toe-

stand van de verzakking te Nijmegen mogt hebben gehad.

De gemeente-architect van Nijmegen, de Heer p. van der

KEMP, heeft daaraan op ons aanzoek met alle bereidwillig-

heid voldaan, en wij meenen dat het niet geheel onbelang-

rijk kan geacht worden een en ander uit de daaromtrent

van hem ontvangen berigten aan de Akademie mede te

deelen.

Bij het vastzitten van de rivier voor Nijmegen, heeft

genoemde gemeente-architect in Januarij van dit jaar 1861

van de gelegenheid gebruik gemaakt om, even als in 1854

en 1858, ook thans weder de diepte der rivier op ver-

scheidene plaatsen voor de stad te peilen.

De l^te peiling over het ijs weid gedaan in de raai van

het kantoor van den houtkooper thijssen op het uiteinde

*) Zie Verdagen en Mededeelingen, Dl. VII. blz. 301 eii Dl. XJ,
blz. 13.
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van de peppelboomen te Lerd, zijnde nagenoeg in de rig-

ting van de uitstekende krib.

De uitkomst dier peiling was : dat de bedding der ri-

vier van de kaai tot 40 el in de rivier van 5 tot 30 duim

was verhoogd; van 40 tot 60 el ruim 1 el was verdiept;

van 60 tot 120 el dezelfde diepte had behouden; en van

120 tot 240 el gemiddeld 80 duim was verdiept, en daar-

door weder was gekomen in denzelfden toestand waarin ze

in 1854 bevonden was.

De diepste plaats der rivier in deze rigting bevond ziclv

50 el van de kaai verwijderd, en bedroeg bij een water-

stand van 3 el aan de peilschaal 10.45 el.

Bij de 2^^ peiling, in de raai : van h^ el hoven de

Kraan op het achterhuis of de schuur van crynen te Lent,

zijnde de raai van 1742, bevond men de bedding van de

kaai tot 30 el in de rivier, sedert 1858 gemiddeld 30

duim verhoogd, en gelijk die in 1854 was bevonden; —

-

van 30 tot 150 el was ze gemiddeld 90 duim dieper ge-

worden, en van 150 tot 250 el en verder was ze in den-

zelfden toestand gebleven.

De diepste plaats in deze rigting was 30 el uit de kaai

en bedroeg bij een waterstand als boven 11.05 el.

Bij de 3<^6 peiling in de raai : voor het hruggenlioofd

naar den veerdam te Lent, bevond men de bedding van

de kaai tot 30 el in de rivier in denzelfden toestand ge-

bleven; van 30 tot 60 el, ongeveer 50 duim verdiept;

van 60 tot 120 el in denzelfden toestand; en van 120 el

tot den veerdam te Lent, over het algemeen 1 el verdiept.

De diepste plaats in deze rigting was 40 el uit de kaai,
'

en bedroeg bij een waterstand als boven 11,70 el.

Bij de 4^6 peiling^ in de raai van den mond der oude

haven Oostzijde, haaks op den havenmuur, bevond men

geene noemenswaardige verandering in de bedding der

rivier.

VERSL. EN MEDED. AFD. NATUÜRK. DEEL XII. 14
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De diepste plaats in deze rigting was 60 el van de

kaai en bedroeg bij een waterstand als boven 8.45 el.

Bij de 5<^® peiling, in de raai: vóór het havenmeesters-

huis bij de nieuwe haven op den molen te Lent, bevond

men geene verandering.

De diepste plaats in deze rigting was op 20 el uit den

oever en bedroeg bij een waterstand als boven 7.50 el.

Op de plaatsen der 1^^^, 2^^, 4i^^ en 6^^ peiling was

het ijs 30 duim dik. Deze ijskorst lag op het water, doch

bij de 3<^^ peiling bevond men onder het 30 duim dikke

vaste ijs, eene dikte van 3 el sneeuwijs, dat met den peil-

stok gemakkelijk kon worden doorgestoken.

Op de diepste plaatsen zijn de peilingen gedaan met

eene landmeters-ketting, waaraan een stuk gewigt ter zwaarte

van 1 Ned. pond gebonden was.

Er was geen noemenswaardige stroom in het water, 't

welk onder anderen daardoor bleek, dat men bij de groot-

ste diepte van 14 el uit het ijs gemeten, even goed kon

voelen dat het gewigt op den grond stond als bij een

diepte van 1 el.

Omtrent den toestand der verzakking kon toen nog niets

gemeld worden, dewijl alles zich diep onder het opgescho-

ven ijs bevond.

In de maand Februarij ontvingen wij echter daaromtrent

nadere berigten.

Den 2den Pebruarij des morgens ten 2 ure bereikte het

water zijn' hoogsten stand en werd op 14.43 el boven AP.

waargenomen.

De rivier dreef vol ijs, dat zeer hoog op dekad en

der stad kruide, of met vreeselijk geweld op de kraan af-

stootte en de hooge borstweringmuur van de oude haven,

die met den bovenkant 15.55 el boven AP. ligt, omver

drukte.

Van dat tijdstip af begon het water, ten gevolge van de
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doorbraak te Leeuwen, weer te vallen, het was des mor-

gens ten 8 ure reeds 75 duim lager.

Op den lö*^^" Februarij berigtte de Heer van der kemp,

dat de rivier sedert eenige dagen tot den middelbaren

stand van 9 el boven A. P. was teruggekomen. De kade

was toen geheel van ijs bevrijd, en kon men nadere on-

derzoekingen doen.

De kraan werd afgelood. De uitkomst daarvan, vergele-

ken met den stand der kraan in 1857, kan duidelijk uit de

hier onderstaande schets gezien worden.

7 December 1857. 11 Februarij 1861.

Sleept 10 dm. Sleept 2 dm.

\ Sleept / \ Sleept

9 dm. / \ 2 dm.

I \

IVliefft / ^

5 dm.
'^ /Sleept Vliegt», /Vliegt

/* 6 dm. 3 dm. \ /* ^ ^•

Waalkant. Waalkant,

Het blijkt daaruit dat de kraan sinds 1857 eenige dui-

men is overgegaan, en wel in de rigting zoo als de ijs-

schollen er tegen aangekomen zijn.

Blijkens gedane waterpassing is de kraan ook eenige

duimen gezakt.

De waterpassiugen en breedtemetingen van het ver-

zakte gedeelte voor de stad, op dezelfde plaatsen verrigt

alwaar dit in 1854 tot 1860 plaats vond ^j, hebben de

volgende uitkomsten opgeleverd.

*) Zie de kaart Dl. VII 2e Stuk, en de tabellen Dl. XII Ie Stuk

bladz. 17 en 18.

14*
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OPGAVEN DER UITKOMSTEN VAN DE GEDANE WATERPASSINGEN

OP HET VERZAKTE GEDEELTE AAN DE WAALZIJDE

TE NIJMEGEN.

9

10

11

12

13

]4

Peilsteen in den gevel van Meurs . . .

Kade bij de peilschaal, op de kaart bij M

Kade voor de Galerij, op de kaart bij O.

Peilsteen in den Kraan

Kade voor de Groote straat, op de kaart

bij N

Kade, 10 el beneden G . .

Kade voor het Eotterdamsche Koffijhuis,

op de kaart bij G

Midden tusschen de penanten van de

Ki-aanpoort

Gredeelte van de Galerij

Straat, 10 el voor de Galerij

Straat, tussclien den Kraan en de Viscli-

markt

Midden der straat, voor de Kraanpoort.

Groote straat bij H . . .

Idem, hoek van de Steenstraat, bij D. .

11.20

10.86

12.62

10.64

10.32

11.45

11.01

12.57

11.21

11.26

10.86

12.15»-

13.40

11.20

10.84

12.59

10.57

10.24

11.44

10.84

12.57

11.21

11.17

10.79

U.84

13.40
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OPGAVEN DER UITKOMSTEN VAN DE GEDANE METINGEN DER

AFSTANDEN VAN DEN KAAIMUÜR TOT DE ACHTERGELEGEN

PUNTEN BUITEN DE VERZAKKING AAN DE WAALZIJDE

TE NIJMEGEN.

Plaats der gemeten afstanden.

Dagteekening
dei-

metingen.

Volgr

27 Aprü
1860.

16 Febr.

1861.

1 Bij den Kraan, van den uitspringenden

hoek van den keelmuur der Vesting tot

den spijker in den buitenkant van den
kaaimiiur geslagen op 3.78 el uit het

midden van het gele merk voor de stoom-

booten op den Kraan

el.

19.60

31.10

10.90

10.00

8.75

14.52

el.

19.60

2

3

4

In de poort van de stoep van het huis

Langendam, langs den west-pilaster der

poort tot den spijker, geslagen op 25 93

el uit het midden van het merk als

voren c

Van den scherpen kant van den voet

des koepels ten oosten van de poort in

de rigting der bandkeijen in de straat .

Voor het Rotterdam sche koffijhuis van

den kant van de plint des pilasters aan

de deuropening ten westen van die ope-

ning

31.85

11.10

lü on

5 Voor dit koffijhuis van den kant van

de plint als voren, aan de oostzijde des

gebouws 8.75

6 Voor het westelijke buitenpenant der

Kraanpoort tot den spijker in den kaai-

muur, op 25 el uit het merk als boven

bepaald 14.52
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Uit deze opnemingen blijkt hoofdzakelijk, dat sinds Mei

1860, gezakt is:

de kade op het kaartje met O gemerkt 2 duim;

de kraan ter plaatse van het peilsteentje 3 duim;

de kade voor de groote straat bij de plaats op het

kaartje met N gemerkt 7 duim;

de kade 10 el beneden G 8 duim;

en dat er alleen bij de sub 2 en 3 gemeten punten eene

zeer geringe vooruitschuiving heeft plaats gehad.

Alles sedert ongeveer een jaar tijd, zoodat men, onzes

inziens, vooral na de gebeurtenissen van dezen winter ge-

rust kan zeggen, dat er geene belangrijke veranderingen

hebben plaats gehad.

Onze vroegere gevoelens omtrent deze verzakking worden

door deze laatste waarnemingen al meer en meer bevestigd.

's Gravenhagej 5 April 1861.



VOORLOOPIGE MEDEDEELING

AANGAANDE DE

UITKOMSTEN, VERKREGEN BIJ EENE HERZIENING

VAN EENIGE JAVAANSCHE CUPULIFEREN.

DOOR

€. A. J. A, OVDE,nAKH.

Eeiie wel niet uitgebreide, maar toch zeer belangrijke,

en om de daaraan toegevoegde rijpe vruchten uiterst bruik-

bare verzameling van Javaansche, op den berg Malawar

bijeengebragte, Cupuliferen, mij door Dr, f. junghuhn

toegezonden, stelde mij in de gelegenheid, verschillende

soorten van het geslacht Qaercus, beschreven in de werken

van BLUME, KORTHALS CU MiquEL, eu neergelegd in het

Rijks-Herbarium te Leiden, het Herbarium van den Aka-

demietuin ter zelfder stede, en dat van ons geacht mede-

lid MiQUEL, aan eene herziening te onderwerpen. Ik kwam

daarbij soms tot verrassende uitkomsten, en, ofschoon ik

het voornemen koester, deze binnen korten tijd uitvoeriger

toe te lichten, zoo achtte ik het toch niet ongepast, haar

nu reeds, zij het ook in omtrek en in een gedrongen vorm,

aan de Akademie mede te deelen. De beschrijving eener

nog niet bekende soort van Quercus en van eene soort van
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Lithocarpus, die tot op heden aan eerstgenoemd geslacht

werd toegevoegd, zal deze aanteekeningen besluiten.

De uitkomsten dan, waartoe ik geraakte, kunnen aldus

worden geformuleerd.

10. De soorten, door blume [FL Javae; Mus. bot.) be-

schreven onder de namen: Q. elegans, glaberrima en pla-

centaria, moeten, blijkens de overgangen, waardoor zij in

elkander vloeijen, beschouwd worden als vormen van eene

en dezelfde grondsoort; vormen, hoofdzakelijk zamenhan-

gende met het tijdperk, waarop de exemplaren na de vrucht-

zetting werden ingezameld, en den hoogeren of minder

hoogen ouderdom van den vruchtdragenden stam, doch waar-

schijnlijk ook ten deele voortgebragt door een verschil in

standplaats.

2°. Het is meer dan waarschijnlijk dat Q. elegans bl.

niet synoniem is met Q, Arcaula hamilt. ( = Q. spicata

SM.). Mogt dit vermoeden later blijken gegrond te zijn,

dan zoude Q. elegans op nieuw tot zelfstandige soort

moeten worden verheven, altijd onder dien verstande, dat

Q. glaberrima en placentaria daarin werden opgelost.

30. Q. microcalijx kth., tegenwoordig als eene verschei-

denheid aan Q, Arcaula ham. {= Q» spicata sm.) toe-

gevoegd, behoort om den bijzonderen vorm harer vruchten

als zelfstandige soort te worden hersteld.

40. Q. thelecarpa miq. [PI. junghühn. I. p. 9; Fl.

Ind. Bat, I. p. 851) kan, uit aanmerking van de onrijpe

en ziekelijke vruchten, welke tot hare verheffing tot soort

zeker de meeste aanleiding gaven, niet behouden blijven,

maar dient op nieuAV naar Q. pseudo-Molucca bl. te wor-

den overgebragt. Deze stelling wordt niet weinig versterkt

door de waarneming, dat de rijpe vruchten der verschei-

denheid, welke haar door miqüel {Fl. Ind. Bat. I. p. 852)

als var. angustata werd toegevoegd, volkomen met die van

Q. pseudo-Molucca overeenstemmen.
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5*-\ De 4 verscheidenheden (var. kajan, pacJiT/phylla,

7tiappacea en hijstrix\ welke door blume onder zijne Q.

Korthalsil worden vernield (Mus. hoi. I. p. 293), behooren

zeker tot twee te worden verminderd, daar namelijk de 1^

(var. kajan) van de hoofdsoort zelve niet verschilt, en de

3^. (var. mappacea = Q. mappacea kth. in Verh. Nat.

Gesch. Afd. Botanie, p. 202), voor zoo verre althans uit

de in ^s E/ijks Herbarium voorhandene exemplaren kan wor-

den opgemaakt, in alle opzigten met Q. Sundaica bl. over-

eenstemt. Later zal het misschien blijken, dat de var.

pachyphylla naar Q pruinosa bl. moet worden overgebragt,

en dat de var, hysirix ( = Q. hystnx kth. Verh. Nat.

Gesch. Bot. p. 201) wel degelijk als zelfstandige soort be-

hoort te worden aangemerkt.

6^ Q. Junghuhni miq. [Fl. Ind. Bat. I. 853) en Q.

fagiformis jungh. (Natuurk. Tijdschr. v. NeêrL Indië

4^ Serie, 1^. Deel of anders XV Deel p. 122; miq.,* F/.

Jnd. Bat. I. p. 870) zijn synoniem. De eerste naam ver-

dient, als de oudere, behouden te blijven.

7®. Q. induta var, ^. nucula minori ovoideo-globosa bl.

{Mus. Bot. 1. p. 294) moet worden ingetrokken, daar zij

ons niets anders dan een ontwikkelingstoestand der soort

zelve voorstelt.

80. Q. Teysmannii bl. {Mus. Bot. I. p. 300) en Q.

hypoleuca miq {FL Lid. Bat. I. p. 869) daiden dezelfde

soort aan. Ook hier behoort de eerste naam, als de oudere,

behouden te blijven.

90. Q. costata bl. {FL Javae CupuL p. 25 Tab. XIII,

Mus. Bot. I. p. 307) moet, in gevolge de eigenschappen

harer rijpe vruchten, naar 't geslacht Litho carpus worden

overgebragt. Wij hebben haar hierachter als L. scutigera

beschreven. Q. costata var. suhrecurvata bl. {ihid. p. 302)

behoort onder Q. Reinwardtii korth. te worden opge-

nomen. ^
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De nieuwe soort van Quercus, waarvan hier boven ge-

wag werd gemaakt, noemen wij Q. conocarpa. Hare ken-

merken vindt men in de volgende regels zaamgevat.

Quercus conocarpa n. sp. //Eamuli juniores cum petio-

lis (3— 4 lin.) et foliis junioribus dense stellato-furfuraceo-

tomentosi, rufi ; folia e basi subacuta ovato-oblonga vel ovato-

lanceolata, obtuse-longiiiscule-acuminata, integerrima, co-

riacea, margine in sicco paullo revoluta, supra ad costam

squamulis furfuraceis notata, caeterum glabra, nidita, infra

pallide fuscescentia vel cinerascentia, ad costam et costulas

10— 12 arcuatim erecto-patulas furfuraceo-pubescentia, sen-

sim glabrescentia, 3—4 poll. longa, 1^ poll. lata; amenta

ad ramorum apices subpaniculatim conferta, ex axillis folio-

rum progredientia, • simplicia, suberecta, stricta; flores mas-

culi glomerati, feminei (?); cupulae solitariae vel

approximatae, per spicam laxam dispositae; juniores sub-

globosae, basi paullo contractae, totam glandem involventes,

zouatae, zonarum oris minime divergentibus, regulariter et

crebre denticulatis, dentibus applicatis; adultiores crateri-

formes, semiglobosae aut acetabuliformes ; adultae plani-

usculae, fere horizontaliter patentes, ore integrae, basi sub-

abruptim contractae, pedunculo brevi crasso quasi insidentes,

obscure concentrice zonatae, zonis 8— 5 cinerascenti-pulve-

raceis, integerrimis, utplurimum parumper rugosis, 8—

9

lin. latae, cum pedunculo Si—4 lin. altae; glandes exacte

conicae, nonnumquam paullo depressae, longe apiculatae, basi

rotuudatae, medio impressae (impressione 3—5 lin. in diam.),

9 circiter lin. altae, 8 — 9 lin. latae, pallide ochraceo-cine-

rascentes, opacae, striatae, tactu mollissimae, pulvere subti-

lissimo (pilis brevi ssimis densissimis appressis) quasi ad-

spersae, pro varia aetate profundius aut minus profunde

cupulis inclusae, adultae fere totae emersae."

Legit et detexit junghuhn in m. Malawar (Javae).

Ohs. DifFert haec nostra species a Q. leptogyne kth
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cujus fructus incogniti, foliis brevioribus, basi temper latiori-

bus itaque ad formam ovatam accedentibus, apice obtusiori-

bus, petiolis longioribus gracilioribus, cum ramulis junioribus

furfuraceis. potius quam velutinis, amentis brevioribus cras-

sioribus ; ab aliis speciebus ei propiuquis, praeter fructuum

fabrica, ramorum juniorum foliorumque indumento.

De ontdekking, dat de door blume als Q. costata be-

schrevene plant, blijkens hare rijpe vruchten, tot het geslacht

Litliocarpus behoort, is in zoo verre niet onbelangrijk te

heeten, als daardoor het bestaan van dit geslacht, tot nog

toe door slechts ééue soort (L. javensis bl.) in de beschrij-

vende werken vertegenwoordigd, nader bevestigd wordt. De

beschrijving der bedoelde tweede soort luidt aldus

:

Litliocarpus scutigera n. sp. {Quercus costata bl. Bijdr,

p. 522; fl. Javae Cupul. p. 25 Tab. XIII; Mus. Bot,

I p. 307; KORTH. Verh. Nat. Gesch. Bot. p. 212; miq. FL
Jnd. Bat. I. p. 862). — // Eamuli juveniles sublepidoti;

petioli 3—6 lin. longi; folia e basi abrupte-brevi-acuta

elliptico-oblonga, oblonga vel ovato-oblonga, abrupte lon-

giuscule acuminata, integerrima, crasse-coriacea, 3 — 6 poll.

longa, Sj — 2 poll. lata, glabra, subtus costulis utrinque

8—11 tenuissimis tenere reticulatis; amenta subconferta,

paniculata; flores masculi interrupte glomerati, feminei so-

litarii vel subsolitarii, omnes bractea lineari-lanceolata suf-

fulti; fructus breviter at crassissime pedunculati (pedunc.

3— 5 lin.j, crassi, nonnuraquam 2— 3-ve coaliti, semper

i. e. inde a juventute globosi; cupula crassa, sublignosa,

vertice foramine rotundo diametro pollicari circiter hians,

in glandis pro majoii parte obtectae sulcos demissa, gyris

5— 10 superne i. e. versus oram cupulae approximatis,

coucentricis, in fructibus minoribus prominentibus, in adul-

tioribus valde applanatis notata, tandem fissuris ab orae

circumferentia potissimum progredientibus percursa et frus-

tulatim ab ipsa nuce secedens; glans depresso-globosa, ru-
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gosa, sulcata, opaca, pro majori parte cupula iminersa, ad

verticera applanata ibique scuto quasi orbiculari, iiitide-

fulvo, radiatim striato, medio (ob styli basin residuum)

mucroiiato, pollicis c^ diametri obtecta, 1|— If poll. alta,

18—20 lin. lata.''

Legit nostra specimina junghuhn in m. Malawar (Javae).

Obs. DifFert a L, javensi fractibus multo majoribus glo-

bosis, cupulis latius hiautibus, nucibus ad verticem valde

applanatis scuto amplo nitido obtectis.

Amsterdam, Mei 1861.



OVER EENE

BENADERDE FORMULE
y

TOT HET BEREKENEN VAN DEN

WATERAFVOER IN KANALEN EN WATERLEIDINGEN.

DOOR

J. P. D E L P R A T.

In twee Verhandelingen, opgenomen in de werken van

het voormalig Koninklijk Listituut ^), is door mij aangewe-

zen de bruikbaarheid der bekende formule van bellanger,

ter berekening van het verhang in den waterspiegel in wa •

terstroomen, als de standvastige afvoer bekend is; ook

bij meer regelmatige waterleidingen, zoo als in gegraven

kanalen, is die formule toe te passen. Er zijn echter ge-

vallen, waarin men niet het verhang in den waterspiegel

bij gegeven waterafvoer te berekenen heeft, maar omgekeerd

bij een bekend of gegeven verhang verlangt den afvoer te

bepalen. In den vorm waarin de formule van bellanger

voorkomt, is zij daarvoor niet wel geschikt, eene meer daar-

voor geëigende herleiding is wenschelijk, vooral bij het

gebruik dier formule in de oplossing van vraagstukken be-

*) Nieuwe Verhandelingen. Deel X blz. 157. Verhandelingen, 3e reeks,

III, bladz. 55.
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trekkeiijk den afvoer van uitwateringskanalen. De volgen-

de beschouwingen geven een middel aan de hand, waar-

door de bedoelde toepassingen gemakkelijker worden ge-

maakt.

Indien in eenig dwarsprofil van eene rivier of water-

stroom I de inhoud, p de natte omtrek voorstelt en v de

gemiddelde snelheid, waartoe behoort de valhoogte

dan heeft men voor het verval z in den waterspiegel op

eene lengte l

z=. |'^p(,)^i+H/--H, (a)

> o

waarin E (u) eene functie der gemiddelde snelheid v voor-

stelt. Voor deze functie kan men stellen

P (v) = a ü + 5 2;2
(j)

a en 6 standvastige coëfficiënten zijnde, of wel

P (v) = c ü^ (c)

waarin c standvastig is.

Beide functiën geven zeer nabij dezelfde waarde aan F (v)

in de meest gebruikelijke toepassingen, als men namelijk

voor a en h de coëfficiënten, door eytelwein berekend, aan-

neemt en in de tweede aanneemt den coëfficiënt, door ta-

DiNi voorgesteld, te weten c = 0,0004-, de el als eenheid

nemende. Zoo heeft men voor u = 2 el uit (^)

F (v)= 0,001 510 7

en uit (c)

F (v) = 0,00] 600;
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voor u == 1 is uit (b)

P {v) = 0,000 389 8

en uit (c)

E {v) =. 0,000 4

geen noemenswaardig verschil, even als voor v = 0,5 el,

waarbij die waarden zijn 0,000 103 5 en 0,000 100. Yoor

V = 0,6 el, eene waarde die bij de afstrooming in uitwa-

terings- kanalen zeer nabij aan de meestgebruikelijke komt,

geven de beide functiën nagenoeg volkomen dezelfde waar-

den, namelijk 0,000 146 1 en 0,000 144. De functie cv^

is veel eenvoudiger en gemakkelijker in de toepassing,

vooral bij die welke wij hier op het oog hebben, wij zullen

er dus hier bij uitsluiting van gebruik maken.

De formule van bellanger wordt dan

= f'fv'il + ïli H„ (d)

O

Is nu M de standvastige afvoer in kubieke ellen, dan is

ook M == vl, en daaruit

f'p.oM^ / ^ö/ + H;-Ho (e)

O

In regelmatige kanalen, maar niet in gewone rivieren, is

nu wel ƒ? en I in functie van l uit te drukken, doch men

vervalt daarbij in zeer zamengestelde uitdrukkingen, waar-

van in de toepassing bijna geen gebruik is te maken. In

gegraven waterleidingen alwaar het profil over dé geheele

lengte weinig van gedaante verandert en alwaar de diepte

in vergelijking van de breedte niet groot is, kan men den

natten omtrek p nabij gelijkstellen aan de breedte van den

waterspiegel, en deze over de geheele lengte van het ka-

naal standvastig nemen. Is de breedte in vergelijking der
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diepte niet groot, dan kan men nog wel, zoo de water-

diepte over de lengte van het kanaal niet veel afwisselt,

den natten omtrek standvastig stellen, maar is die dan niet

meer gelijk aan de breedte van den waterspiegel. In wa-

terleidingen wier oevers glooijende zijn en alzoo het dwars-

profil de gedaante van een trapezium heeft, zal men den

inhoud I = b h kunnen stellen, als b zekere standvastige

gemiddelde breedte en h de waterdiepte voorstelt. Met

deze wijzigingen heeft men dan

.. j ,r
«» (^^

O

of wel

Is nu i de helling van den bodem op de eenheid der

lengte, dan is

^ z = i^ l— ^h,

en uit

M = vï

v^l = — lèv;

zoodat men dan verkrijgt

.^^ ^^ cpM.^ è^ M^ dh
^

^ O ^ — ofi = *—— —
((/)

b^ h^ gb-^ h''
^^^

Stelt men hierin

cpM."-
h = —

>

dan geeft de voorgaande vergelijking

ib
h^ — li^
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eu alzoo voor

h = h' w,

Stellende

X -1,1

ƒ l— .x

dan heeft men

i = i L _.;,^ + (il ^ i] [^ (^
j_ ^,(.^,j]} . (A),

^ I \cgp I 1

waarin ^q ^^ ^\ ^^' waarden van x in het eerste en laat-

ste profil voorstellen.

De functie ip [x] is algemeen *)

^(a?)=-inep.log.—^

rr'+^To^ö^S^^^g-:; +stow£?i;. . [i)

en alzoo van zeer omslagtige toepassing. De Ingenieur

BRESSE t), die de hier ontwikkelde afleiding voorstelt, heeft

tafels dezer integraal berekend, die het gebruik dezer func-

tie zeer veel verlichten. Doch daardoor is dan ook het c^e-

bruik der formule (A) bepaald tot hel vinden van den af-

stand l tusschen twee profilen, als men de afgevoerde wa-

terhoeveelheid M en de waterdiepten h^ en /?, in de beide

uiterste profilen bekend heeft. Men kan .. alzoo w^el bere-

kenen de opstuwing bovenwaarts in eene rivier tengevolge

van den aanleg eener brug of sluis, bekend hebbende den

afvoer M, en de waterdiepten h^ en /«, ; men vindt dan

door (A) den afstand /, alw^aar de waterdiepte h^ bij de

*) Badon ghyben, Differentiaal- en Integraal-rekening, § 314.

t) Cours de mécaniqve appliquêe. Tom. II.

VERSr,. EN MEDED. AFD. NATUURK. DEEL Xll. 15
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de sluis of brug verminderd is tot op lu. Indien men ech-

ter den afvoer wilde berekenen in een kanaal van bekende

lengte Z, waarvan het verval i in den bodem en de water-

diepten h, en /il aan de beide einden gegeven zijn^ dan kan

men niet dan door eene omslagtige berekening en herhaalde

gissingen de waarde van M uit de formule (A) afleiden.

De hier volgende ontwikkeling geeft eene meer gemakke-

lijke en bruikbare berekening aan de hand.

De term

o

of

cp

o

bevat als veranderlijke grootheden alleen l en 1= hli;

in verre de meeste toepassingen zal men, om de water

diepte h en dus den inhoud I te vinden, zeer wel moge

aannemen, dat de waterspiegel over de lengte L met eene

regte lijn overeenkomt, zoodat voor zekeren korteren af-

stand l de waterdiepte zal wezen

h = h, + '^^i («).

Deze onderstelling zou onjuiste uitkomsten geven, indien

men daaruit berekenen wilde de juiste hoogte van den wa-

terspiegel en alzoo het verval z in eenig punt; een ver-

schil van eenige duimen in de hoogte van den waterspie-

gel kan daarbij van belang wezen, doch op den inhoud I

van het profil heeft zulk een gering verschil weinig invloed.

De vergelijking («) geeft eigenlijk eene betrekking tusschen

de waterdiepte h en den afstand l, die eerst door de inte-

gratie der formule (/) of (g) kan gevondeii worden ; het is
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alleen door dat de ondervinding aanwijst hoe uiterst flaauw

gekromd de gedaante van den waterspiegel in stroomende

wateren is, dat de vergelijking («) mag geacht worden zeer

nabij den stand van den waterspiegel voor te stellen, voor

zoover het berekenen van den prohls-inhoud aangaat.

De vergelijking («) dan aannemende, zoo vindt men

daaruit

Li

en daarmede wordt

cpM\ L M^ ^h

en alzoo

M^|__cpL__ll jl__l]

of wel

M^-
f
cpL l\ j^ l\

(2;

9
KI I

waaruit men verder heeft

z qh^ h h' z
M- = - 5__l . . . (3)

o 2

^gzVl
(c^pL-I,+I„){I„+I,

Alsmede wegens s = i L + -^^o
—

^^i

(4}

2 ,2

15



( 216)

en

L = -^—,S^
°

' {h
,
-/<„) . (6)

Zgib^hlh]~cgp{h,+h,)m

De vergelijking (6) zal evenwel geene zeer naauwkeurige

uitkomsten geven, bij zeer ongelijke waarden van ^, en h^

om de hier voren aangevoerde redenen ; die afstand zal dan

alleen als eeue benaderde waarde kunnen gelden.

Uit de formule (5) kan nu de hoeveelheid afgevoerd

water berekend worden, en zal de gevondene waarde weinig

van de meer naauwkeurige, uit de formule (xV) niet dan

met zeer veel moeite af te leiden, verschillen. In een voor-

beeld, door BRESSE ^) berekend, alwaar M = 40, p = 6 = 70,

h^ -^ 1,6433, h^ = 2,5433 en i= 0,000 115 is geno-

men, vindt men uit (A) L = 9060 ellen. De formule

(6) geeft daarvoor L = 9023 el. Berekent men omgekeerd

uit (5) met L = 9060 de waarde van M, dan vindt men

40,53 kubiek el in plaats van 40 kubiek el, geen zeer

groot verschil, niettegenstaande het verschil in waterdiepte

0,9 el bedroeg op eenen afstand van 9060 el. Bij vele

toepassingen op waterleidingen hier te lande, alwaar veelal

de helling van den bodem en die van den waterspiegel

gering zijn, zal dus het gebruik der formulen (1) tot (6)

uitkomsten geven, weinig van die der meer naauwkeurige

formule (A) afwijkende.

Ter vergelijking met de waarneming in een geval alwaar

een zeer sterk verhang en groote snelheid bestond, kunnen

de opgaven dienen der waarnemingen in het Landsberger

Flosskanal f). Het kanaal is met hout beschoeid en heeft

vertikale zijwanden, de bodem heeft eene helling van 1 op

27,6; aan den bovenmond is het kanaal breed 34 voet

*) T. a. p., bladz. 224.

t) WiEBEKiNG, Theoretische und Praktische Wasserhaukunst.lW.,'^. 192.
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9 duim Beijersche maat, aan het benedeneinde, op 213 voet

1 duim van den bovenmond, is de breedte 35 voet 9§

duim. De waterdiepte was 24i duim aan het boveneinde

en 122 duim aan het benedeneinde en aldaar vi'as de snel-

heid 1 5 voet 8 duim. Bij eene andere waarneming, alwaar

de waterdiepten 3 duim grooter waren, bedroeg de snelheid

16 voet 7 duim.

Herleidt men deze afmetingen tot de ellemaat, den Bei-

jerschen voet = 0,39186 el nemende, dan hebben wij hier

Z = 62,191 el en bij de eerste waarneming aan den bo-

venmond h^-~ 0,59588, 6= 10,142 en aan het beneden

-

profil /i, -= 0,30402 el, h = 10,750 el. Yoor den gemid-

delden natten omtrek p kan men nemen 11,3472 el. Met

deze gegevens vindt men uit (5) voor de afgevoerde wa-

terhoeveelheid M = 19,477 kubiek el; terwijl uit profil I.

met de snelheid van 4,611 el gevonden wordt M ^= 15,072 el.

Voor de toepassing der formule (A) van bresse moet

men M bekend hebben; neemt men dan M = 15,072, zoo

als de waarneming gegeven heeft, en p = 10, 4661, als

het gemiddelde uit de breedte aan het beneden- en boven-

eind van het kanaal, dan vindt men l = 35,38 el in plaats

van 62,191 el. Met deze zelfde waarde van M geeft de

formule (6) l = 22,36 el, eene nog grootere afwijking.

Doch men moet opmerken, dat de bepaling van l uit de

naauwkeurige formule (A) onzeker wordt voor waarden van

x nabij gelijk aan de eenheid, of alwaar h^ of ^ q ïi^^ij aan

h' wordt. Yoor x = 1 wordt de functie \p (^) oneindig,

en zeer geringe aanwassen van h geven dan zeer groote

aanwassen voor /. In ons voorbeeld nu is h' = 0,2843

en verschilt dan slechts ongeveer 2 duim met de water-

diepte waarvoor l oneindig wordt. In zulk een geval is

de formule (A) niet te vertrouwen en zou geheel niet te

gebruiken zijn, als men daaruit in die gevallen de waarde

van M wilde afleiden.
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Tot eeiie andere vergelijking der uitkomsten van de be-

naderde formule met de waarnemingen, meer overeenkomende

met de afmetingen en toestanden, die zich bij de toepassing

op de gewone uitwateringskanalen liier te lande voor-

doen, kunnen eenige der waarnemingen dienen, doorFUNCK"^)

op de Elbe genomen : namelijk die alwaar de achtereenvol-

gende dwarsprofilen langzaam toe- of afnemen, en de ge-

middelde breedte op den waterspiegel niet te veel van de

de uiterste waarden afwijkt. Het riviervak, begrepen tus-

schen het profil n°. 20 en 30 f), op eenen afstand van

ÖOOO voelen, is vrij regelmatig, de natte omtrek wisselt

af tusschen 236 en 297 voeten, men kan daarvoor als

gemiddelde nemen 260 voeten, het profil n". 20 heeft

eenen inhoud lo ^^ 931 vierkante voeten en n°. 30 of

Ij = 2621 vierkante voeten ; verder is daarbij z =: 0,0295

voet en / = 3000 voet, alles in Eijnlandsche maat; daar-

voor is c = 0. 000125 58. Met deze waarden vindt men

uit (4), p = 260 stellende, M -= 1499, 2 kubiek voet,

terwijl de waarneming gaf 1578 kubiek voet; geen zeer

groot verschil, de vi'j aanzienlijke afwijkingen tusschen de

profilen in aanmerking nemende.

Tusschen de profilen n". 38 en' 46 wisselt de natte om-

trek af van 195 tot 231 voet, mm. kan er gemiddeld

voor nemen p ~-= 215 voet, en daar verder hier Iq =:

1911 en Ij = 1470 is, alsmede z = 0,0390 en l =
2400, zoo vindt men uit (4) M = 1504, 8, terwijl de

waarneming gaf 1578 kubiek voet; mede geen zeer groot

verschil. Kleine wijzigingen in de waarde van z zou de

overeenkomst veel grooter kunnen maken. Indien bijv. de

waarde van z van 0,0295 op 0,032? werd gebragt en dus

*) V'ersixh ei'ner Darslellunu der loichügsle Lehren der Hijdrolechnik.

]820.

t) Verhandelingen K. JS'cd. ImtUuut, X bladz. 173.
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met O, 000 32 voet op eenc lengte van 3000 voet werd

vermeerderd, zou de overeenkomst volkomen worden. Eveu-

e^.ns zou dit bet geval wezen in het volgende voorbeeld door

het verhang van O, 0390 te brengen op O, 0429, makende

slechts een verschil van 0,0039 voet. Van zulke groot-

hedeui is men bij deze soort van waarnemingen niet altijd

zeker.

De formule (A), door bresse voorgesteld, is in deze beide

voorbeelden niet te gebruiken, omdat men in de rivier

moeijelijk de helling i van den bodem kan bepalen, wegens

de ongelijkheid in de achtereenvolgende profilen. In dit

opzigt vooral verdient de hier aangenomene benadering de

voorkeur.

De waarnemingen van den Ingenieur (thans Hoofd-In-

genieur) KOCK betrekkelijk het Katwijksche kanaal in 18 4<I,

44 en 53 gedaan "^j zijn zeer geschikt tot de beoordeeling

der bruikbaarheid van de hier ontwikkelde forinulen in de

omstandigheden en bij de gegevens, die zich bij de gewone

uitwateringskanalen hier te lande voordoen.

De waarnemingen zijn gedaan in de twee benedenste ge-

deelten van het kanaal, te weten in de panden tusschen de

brug met drijfdeuren en de binnensluis, lang 900 el, en in

het gedeelte tusschen de binnen- en buitensluis, lang 467

el. In die beide panden zijn de waterstanden aan peil-

schalen, geplaatst aan het beneden- en boven-einde, waar-

genomen tijdens het openstaan der sluizen en is tevens

door drijvers de snelheid -van het water bepaald. Het ka-

naal op de Noordzee uitlezende, was de waterstand aan het

beneden-einde niet onveranderlijk en kan men eigenlijk niet

geheel aannemen, dat gedurende de waarnemingen de afvoer

standvastig bleef, zoo als eigenlijk voor de juistheid der

toepassing van de formulen gevorderd wordt. Wanneer ech-

*) Verhandelingen van het K. Instituut van Ingenieurs, 1850, vijfde stuk

en van 1853 en 54.
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ter de eb in de Noordzee baren laagsten stand bereikt

heeft, kan men den beneden-waterspiegel, waarop het ka-

naal uitloost, gedurende eenigen tijd als onveranderlijk aan-

nemen. Wel is waar kan men dan nog betwijfelen, of ook

in de beide panden, ter gezamentlijke lengte van ongeveer

1500 el, werkelijk de waterstand als standvastig en «over-

eenkomende met den ebbestand der Noordzee is te beschou-

wen; doch de standvastige waterstanden, die er in die beide

kanaalpanden gedurende eenigen tijd, blijkens de waarne-

mingen, bestaan hebben, veroorloven wel de onderstelling

van eenen standvastigen afvoer gedurende den laagwater-

stand der Noordzee. Minder juist zou het zijn dien stand-

vastigen afvoer aan te nemen, ook gedurende de vraarne-

mingen in de tijdperken voor of na het oogenblik van

laag water.

Bij de waarnemingen in 1841, vóór de verruiming o

verbreeding van het kanaal, werden er in het benedenpand

tusschen de buiten- en binnensluis twee peilschalen gesteld

op 300 el van elkander, en aldaar zoowel de waterstand

als het profil van het kanaal opgemeten. Over dien afstand

werden de waarnemingen omtrent de snelheid gedaan met

drijvende blokken, die de snelheid in den waterspiegel de-

den kennen, en tevens met eenen KrayenhofFschen drijver,

die de gemiddelde snelheid in het midden van het kanaal

gaf. Gelijktijdig met den voorbijgang der drijvers aan de

peilschalen werden alstoen de waterhoogten waargenomen,

alzoo bij het begin en het ei-nde van de snelheidswaar-

neming.

Men is gewoon de middelbare snelheid in eenig profil

gelijk te stellen aan het 0,8 gedeelte van de grootste snel

-

heid in den waterspiegel *) ; deze regel is ook hier aange-

nomen; en daarbij dus alleen gebruik gemaakt van de groot-

") Bresse, Cours de Mécamque appUquée, II, p. 186.
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ste snelheid door de drijvers aangewezen. De inhouden der

profilen bij verschillende waterstanden in de aangehaalde

waarnemingen van twee tot twee duim verschil in water-

stand berekend, zijn voor de tusschengelegene waterstan-

den bij interpolatie opgemaakt. De uitkomsten der bere-

kening, beperkt tot die waarnemingen, alwaar de Noordzee

nagenoeg haren laagsten stand had bereikt, zijn in de on-

derstaande tafels bevat.

WAARNEMINGEN VAN 1841.

8(

Protils-inlioad,

Boven Beneden

eind : I q eind : 1 1

Gemiddeld
Waterhoogten
onder A.P.

Afgevoerde
water

-

hoeveelheid.

ï'ijO^l hdd
j
Boven

Bene- iNToord- Bere-

ec. kcnd.

49.6362
49.4923
49.0606
48.7728
52.6779,

52.0935!

51.9474
51.9474!

52.0935

41.1021
40.8118j

41.2522,

41.70271

43.9549,

43.3543

42.9039!

42.9039!

43.3543

45.3692
45.1521
45.1564'

45.2378i
48.8164'

47.7239
47.4257;

47.4257
47.7239

0.7408
0.7160
0.6840
O 6416
0.8360

0.7184
0.7976
0.8456

0.7648

0.660

0.665

0.680

0.670
0.550!

0.575;

0.580

0.580

0.575

0.705

0.715

0.700i
0.685'

0.610,

0.630,

0.645

0.645

0.630

AVaar-

geno-

0.835 29.604 33.612

0.880 30.923;

0.8451 19.782

Aanmer-
kinyen.

De natte

0.770

0.775
0.815

0.825

0.820

17.343
35.924
35.246

37.812| 37.827

37.812 40.103

32.330 omtrek is

30.888 gesteld op
29.023 32 el.

40.393
34.283

0.800 35.246 36.499

WAARNEMINGEN VAN 1844.

Prolils-inhoud. Gemiddeld

Boven
eind: Iq

85.6800
84.1800
83.6800
82.1800

Beneden
eind: Ij

Profil

I.

Snel-

heid

AVaterhoogten

onder A.P.

Afgevoerde
water-

hoeveelheid.

Boven
Bene-
den

80.2300 82.9550' 0.4896, 0.620 0.635

78.23001 81.2050' 0.5000] 0.650 0.665

77 4800; 80.5800' 0.5056 0.660 0.680

7648001 79.3300 0.4528 0.670 0.700

kend.

Waar-
I geno-

1 men.

Aanmer-
kingen.

40.590 ])e natte

40.603 omtrek is

0.860 36.113

0.930; 34.876; .......>

0.9451 39.667; 39.814gesteld op

0.890 35.729! 35.921 50 el.

1
i 1
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Vergelijkt men de uitkomsten der berekening met die

der waarneming, dan blijkt dat werkelijk bij de waarne-

mingeji van 30 November n''. 5 en 9, toen de Noordzee

haren laagsten stand bereikte, of althans gedurende eenigen

tijd nagenoeg onveranderd bleef, de berekening zeer goed

met de waarneming overeenstemt; eene zeer kleine wijziging

in het verval zou de overeenkomst volkomen maken. Te-

vens kan men opmerken, dat bij 'waterstanden, alwaar het

peil der Noordzee merkelijk veranderde, de overeenkomst

niet meer plaats heeft, de afvoer is dan niet meer stand-

vastig. Hetzelfde kan men opmerken bij de waarnemingen

van 1 December 184^1. Bij den laagsten stand der zee is

de overeenkomst genoegzaam volkomen, doch bij de overige

waterstanden minder, en wel het minst bij de snelste ver-

anderingen in de standen der Noordzee. Bij de waarne-

ming n°. 7 was die verandering merkelijk en de overeen-

komst dan ook niet groot, doch bij de volgende, alwaar

die stand weinig veranderde, is de overeenkomst voldoende,

en zelfs bij den laagsten stand volkomen.

In J844 was het kanaal van 32 el breedte verruimd

tot op 52 el ter hoogte van A. P., zoodat men daarp = 50

kan stellen; ook daarbij is de overeenkomst met de bere-

kening bij de twee laatste waarnemingen zeer groot, de

daarvoor onmiddellijk voorafgaande waarneming geeft eene

groote afwijking, niettegenstaande het peil der Noordzee

weinig verandering onderging. Doch men kan opmerken,

dat niettegenstaande deze standvastigheid, de vervallen in

het kanaalpand aanmerkelijk veranderden, terwijl dit bij

de volgende veel minder het geval was.

In 1853 zijn op nieuw waarnemingen door den Hoofd-

Ingenieur KOCK gedaan op meer uitgebreide schaal ; alstoen

zijn er niet alleen peilschalen gesteld in twee profilen van

het benedenpand, maar ook in het tweede pand tusschen
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de brug met drijfdeuren en de biniiensluis. De twee peil-

schalen in het bovenpand, gemerkt X en VIII, stonden oj)

eenen afstand van 875 el uit elkander en daartusschen

de schaal IX op 438 el van de schaal VIII. Op die drie

plaatsen zijn tevens zeer naauwkeurig de profilen van het

kanaal opgemeten. Aan de beide einden van het beneden-

kanaal, op 395 el van elkander, waren de peilschalen VII

en I gesteld; aldaar werden de waterhoogten waargenomen,

alsmede bij twee tusscheugelegen schalen II en VI op

100 el van elkander in het midden van het pand; op dif

gedeelte van het kanaal werden de waarnemingen omtrent

de snelheid gedaan en wel met drie KrayenhofFsche drij-

vers. Midden tusschen de schalen II en VI werd even

als bij de schalen VII en I het profil van het kanaal

naauwkeurig opgemeten, zoodat de inhoud van dat profil

gemerkt IV juist in het midden van het kanaalpand, met

de gemiddelde snelheid, door de drie drijvers aangewezen,

de afgevoerde waterhoeveelheid doet kennen. Men heeft

hier de gelegenheid om op drie verschillende deelen van

het kanaal de berekening toe te passen : namelijk op het

bovenpand tusschen profil X en VIII, op het gedeelte van

dat pand tusschen profil IX en VIII en op het beneden

-

pand tusschen profil VII en I. De afstanden tusschen het

middenprofil IV in het benedenpand tot die aan de ein-

den is te klein om met genoegzame naauwkeurigheid de

vervallen op dat gedeelte waar te nemen. Bij de berekening

is voor den waterstand in elk profil het gemiddelde der

waterstanden aan het begin en einde der waarnemingen,

genomen. Voor den waterstand in profil IV, waarvan de

inhoud met de waargenomene snelheid de werkelijk afge-

voerde waterhoeveelheid gaf, is genomen het gemiddelde der

standen in profil II en VI waargenomen. De uitkomsten

der berekening zijn in de volgende tafel bevat.
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Uit deze waarnemingen blijkt mede wederom eene vrij

goede overeenkomst met de berekening, althans bij de laagste

standen der Noordzee, hoewel deze vrij spoedig veranderden,

en moet welligt daaraan de minder volkomene overeenkomst

met de berekening in vergelijking van de waarnemingen

van 1841 en 44 worden toegeschreven. Over het algemeen

is de berekende waterafvoer kleiner dan de werkelijke uit

de waarnemingen afgeleid. Het kan zijn dat het gemiddelde

uit de snelheden, door de drie drijvers aangewezen, groo-

ter is dan de werkelijke gemiddelde snelheid, terwijl het

altijd moeijelijk blijft de vervallen op de kanaalpanden op

eene halve duim, ja welligt zelf op één duim na, naauw-

keurig te bepalen. Bij het verschil bij de waarneming

n°. 7 van 30 Maart, alwaar volgens de berekening het ka-

naalpand tusschen profil VIII en X slechts 38, 629 kub.

el zou afgevoerd hebben, terwijl de waarneming op het vol-

gende pand gaf 49, 152 kub. el, zou het verval in het bo-

venpand ten bedrage van vijf duim tot op acht duim moe-

ten verhoogd worden, om eene volkomene overeenstemming

te geven. Bij de waarnemingen van 31 Maart is de over-

eenkomst tusschen de berekening en de waarneming bij den

laagsten stand der Noordzee beter; altijd daarbij in aan-

merking nemende, dat ook toen de waterstanden in het ka-

naal en in de Noordzee niet volkomen onveranderd bleven.

De tafels van bresse, voor de toepassing der formule (A)

berekend, zijn bij de waarnemingen in het Katwijksche ka-

naal niet onmiddellijk toe te passen, omdat aldaar het ver-

val i op de kanaalpanden negatief was. De vloer der brug

met drijfdeuren aan het boveneind van het bovenkanaal-

pand ligt op 2,20 el beneden A. P. , de vloer der binnen

-

sluis aan het einde van dat pand op 2, 16 beneden A. P.

,

en die van de buitensluis aan het einde van het beneden-

pand op 2, 12 onder dat peil. Een veel grooter negatief
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vorval op die panden blijkt uit de inhouden der profilen

en uit de peilingen daarin in 1853 gedaan ^). Uit die

peilingen volgt dat de bodem van profil X ligt op nage-

noeg 2,71 el onder A.P. , die van profil IX op 2,33 el

en die van profil VïII op 2,24 el; alzoo tusschen de twee

uiterste profilen een negatief verhang van 0,47 el. Volgens

die zelfde peilingen ligt de bodem van profil I op 2,30

el beneden A.P. , en die van profil YII op 2,35 el, een

negatief verval van vijf duim, zoo als door de ligging der

sluisvloeren eveneens wordt aangewezen. Het negatieve ver-

val op het bovenpand van 47 duim zou geheel andere uit-

komsten geven dan door een verval van vijf duimen, en

hierin ligt een der bezwaren in het gebruik der formule

(A), waarvan de benaderde formule vrij is. Indien men uit

de formule (A) met de gegevens van de waarneming n*. 7

O 47
op 31 Maart en met i = — ^^ = — 0,000 513 5 de
^ 900

waarde van / berekent, dan vindt men ^ = 1146 el in

plaats van 900 el der waarneming. Bij deze toepassing

van de formule (A) wordt h' en alzoo ^^• negatief en kun-

nen dus de tafels voor de positieve waarden van cc, niet

gebruikt worden, men moet de waarde van y^i (o?) uit de

formule (i) berekenen.

De hier ontwikkelde benaderende formulen voor het be-

rekenen van w^aterafvoer heeft alzoo nog boven de naauv;-

keurige het voordeel van bij negatieve verhangen te kun-

nen gebruikt worden; en zal in de meeste gevallen voor

den afvoer van kanalen in lage landstreken, alwaar de ver-

vallen in den waterspiegel niet groot zijn, zeer wel te ver-

trouwen wezen ; zij zullen in elk geval benaderingen geven,

waardoor het gebruik der meer naauwkeurige formule bij

*) Verhandeling van hel K, Instituut van Ingenieurs. 1853—54, bladz. 27.
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gegevens, waarbij deze niet onmiddellijk te gebruiken is, nog

mogelijk wordt. Tevens blijkt uit de medegedeelde toepas-

singen, hoe omzigtig men zijn moet in het bepalen der

verhangen in den waterspiegel, en mag niet uit het oog

worden verloren de hoofdvoorwaarde van eenen standvasti-

gen waterafvoer.



IP^TS OVER DE GESLACHTEN

DER

SCAROIDEN
EN HUNNE

INDISCH-ARCHIPELAGISCHE SOORTEN

,

DOOK

p. bi.i:£I£i:r.

Na mijne terugkomst uit Nederlandsch Indië mij onle-

dig houdende met het onderzoek der Scaroïden van het

Rijks Museum van Natuurlijke historie te Leiden, ontwaarde

ik weldra, dat het geslacht Scarus, zoo als het in de groote

riistoire naturelle des Poissons is opgevat, nog eene ver-

dere splitsing toelaat dan reeds door mij was geschied, toen

ik het geslacht Scarichthys er van afzonderde, en dat zelfs

alle indisch-archipelagische vormen, welke ik in mijne Enu-

meratio specierum piscium hucusque in ArcJiipelago indico

ohservatariim als soorten van Scarus heb opgebragt, niet

generisch behooren tot de typische soort, de Scarus der

Grieken, op welke het geslacht Scarus is gegrondvest.

In het eerstdaags ter perse te leggen eerste deel van mijn

ichthyologisch plaatwerk over den Indischen archipel, het-

welk het geheel der indisch-archipelagische soorten van

Lip- en Papegaaivisschen omvat, heb ik uitvoerig mijne

zienswijze over de Scaroïden als familie en over hare ge-
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slachten blootgelegd. Hier wensch ik mij te bepalen tot

het geven van een schematisch overzigt dier geslachten en

van een dergelijk overzigt van dy mij tot dusverre van den

Indischen archipel bekend geworden? soorten van de geslach-

ten Pseudoscarus en Callyodon. Ik teeken er nog slechts

bij aan, dat ik de geslachten Odax Cuv. en Olisthops Eichds.

niet breng tot de Scaroïden, evenmin als het geslacht Pseu-

dodax, hetwelk ik als eene eigene generische type (Odax

moluccanus Cuv.) van Odax afzonder. liet overzigt geeft

de kenmerken aan, op welke mijne splitsing is gegrond.

I. Squaraae suborbitales uniseriatae. Lamina masticatoria

pharyngealis inferior latior quam longa. iSI^ares ante-

riores cirratae.

A. Labium superiiis ubique duplex.

a. Dentes raaxilüs adnatae aggregatae. Spinae dor-

sales pungentes.

ScAKUS Forsk. Blkr.

h. Dentes inframaxillares maxillis adnatae in se-

ries obliquas dispositae. Spinae dorsales flexiles

non pungentes. Pinna dorsalis basi alepidota.

SCARICHTHYS Blkr.

B. Labium superius postice tantum duplex-. Pinna dor-

salis basi squamosa.

a. Dentes maxillis anteriores distinctae oblongae im-

bricatae. Pinna dorsalis basi squamosa.

Callyodon Gron. Cuv.

b. Dentes inframaxillares adnatae in series obliquas

dispositae. Spinae dorsales crassae pungentes.

TKRSL. RN MEDED. AFD. KATUDKK. DEEL XII. 16
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Callyodontichthys Blkr.

IL Squamae suborbitales bi- ad quadriseriatae. Lamina

paasticatoria pharyngealis inferior longior quani lata.

A. Labium superius postice tantum duplex.

a. Dentes maxillis adnatae aggregatae. Spinae dor-

sales flexiles, non pungentes.

PSEUDOSCARUS Blkr.

Van deze geslachten is Pseudoscarus verreweg het tal-

rijkste in soorten. Zij leven niet alleen in den Indischen

archipel en in de zeeën van China en Japan, maar ook

verder oostelijk in den Stillen Oceaan, voorts bij Hindostan, in

de westelijke streken van de Indische zee en in de Roode

zee en zelfs schijnt ook de oostkust van tropisch Amerika

er rijk aan te zijn.

Van den Indischen archipel alleen ken ik reeds 40

soorten naar de natuur, van welke ik hier een sche-

matisch overzigt laat volgen. Men zal daaruit ontwaren,

dat deze soorten zich door betere kenmerken van elkander

laten onderscheiden, dan in het algemeen in de beschrij-

vingen der Scaroïden zijn vermeld. Van de hieronder

genoemde soorten, grootendeels door mij ontdekt, zijn eenige

voor het eerst in mijn groot plaatwerk beschreven, t.w.

Pseudoscarus rhoduropterus, Pseudoscarus oktodon, Pseudosca-

rus Porsteni, Pseudoscarus pentazona en Pseudoscarus Schlegeli.

I. Labia brevissima basin maxillarum tantum tegentia. La-

bium superius internum rudimentarium. Nares anteriores

non cirratae.

1. Maxillae coeruleae vel virides superficie laeves.

A. Squamae suborbitales triseriatae. Oculi superi.

a. Squamae suborbitales inferiores limbum praeoper-

culi non (egentes. Nares minimae. P. '2 14i.
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aa. Linea rostro-dorsalis valde convexa.

t Vitta maxillo-pectoralis horizontalis nitide

viridis. Pimiae dorsalis vitta mediana nul-

la, caudalis basi immaculata. Erons adultis

gibbosa.

1. Pseudoscarus microrrhinos Blkr=Scarus microTrIiinos Blkr.

Hab. Java, Celebes.

t'. Vitta maxillo-pectoralis nulla. Vittulae pe-

riorbitales coeruleae. Pinnae dorsalis vitta

mediana, caudali basi maculis coeruleis. Li-

nea rostro-dorsalis adultis non gibbosa, re-

gulariter convexa.

2. Pseudoscarus slrongylocephalus Blkr = Scarus strongylo-

cephalus Blkr.

Hab. .Java.

hh. Linea rostro-dorsalis rectiuscula.

t Vittae capite nullae. Corpus oiivascens vel

fuscescens. Membrana dorsalis et analis ma-

cula coerulea vel viridi rotunda inter sin-

gulas spinas radiosque.

3. Pseudoscarus mierocheilos Blkr = Scarus capistratus Blkr.

ol. (nee Yal.)

Hab. Java.

h. Squamae suborbitales inferiores limbum preoper-

culi tegentes.

aa. P. 2/13. Linea rostro-dorsalis ante oculos

concava. Vittae suboculares irregulares rubrae.

Latera ilava. Membrana dorsalis macula oblon-

ga coerulea inter singulas spinas radiosque.

4. Pseudoscarus xanthopleura Blkr=Scarus xanthopleuraBlkr.

Hab. Java.

B. Squamae suborbitales biseriatae.

16*
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a. Squamac suborbitales inferiores limbum praeoper-

cali non tegentes. Linea rostro-dorsalis rectius-

cula. Yitta oculo-maxillaris. Pinna analis vitta

longitudinali mediaua.

aa. Oculi superi. Dentes angiilares in maxilla

superiore. P. 2/13.

5. Pseudoscarus Trosc/idi Blkr — Scarus Troscheli Blkr.

Hab. Java.

bb. Oculi posteri. Maxilla superior dentibus an-

gularibus nullis. P. 2/14.

6. Pseudoscarus chlorodon Blkr t= Scarus chlorodon Jen.

(spec. non vidi.)

Hab, Kokos.

b. Squainae suborbitales inferiores limbum praeoper-

culi ex parte tegentes.

aa. Oculi superi. Maxilla superior dentibus an-

gularibus. Linea rostro-dorsalis ante oculos

concava. P. 2/13. Pinnae dorsalis radiosa

vitta longitudinali mediana, analis dimidio

basali rubra dimidio libero raajore coerulea.

7. Pseudoscarus celebicus Blkr = Scarus celebicus Blkr.

Hab. Celebes,

'^.Maxillae roseae vel albidae. Oculi superi.

A. Squamae suborbitales triseriatae. Maxillae superficie

scabrae.

a. Squamae suborbitales inferiores limbum praeoper-

clili tegentes. Corpus pinnaeque violascentes vit-

tis nullis. P. 2/14.

8. Pseudoscarus muricatus Blkr =^ Scarus muricatus Val,

Hab. Java, Arch. Molucc.
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B. Squainae suborbitales biseriaiae. Maxillae superücie

laeves. P. 2/13.

a. Squamae suborbitales inferiores praeoperculi Hm-
biiin ex parte tegente?. Piniiae vitta raediana

iiulla.

aa. Corpus fasciis trausversis 4. Pinnae dorsalis

et analis violascentes, caudalis carmosiiia. Li-

nea rostro-dorsalis valde convexa. . Maxilla

superior dentibus angularibus.

9. Pseudoscarus rhoduropierus Blkr. n. sp.

Hab. Celebes.

hb. Corpus fasciis nullis. Pinnae dorsalis et analis

rubrae violascent e vel coeruleo limbatae, cau-

dalis violascens. Linea rostro-dorsalis ante

oculcs concava. Maxillae dentibus anj^ulari-

bus nullis.

10. Pseudoscarus gi/mnognathos Blkr = Scarus gymnogna-

thos Blkr.

Hab. Java.

b, Squamae suborbitales inferiores limbum praeoper-

culi non tegentes.

aa. Pinna dorsalis vitta longitudinali mediana.

Linea rostro-dorsalis rectiuscula.

f. Corpus rubrum. Rostrum genaeque vittis

vel maculis nullis. Pinnae analis vitta me-

diana nuHa, pectorales, ven trales et cauda-

lis roseae coeruleo non marginatae.

1 1 . Pseudoscarus ajauotaenia Blkr= Scarus cyanotaenia Blkr.

Hab. Java.

t'. Corpus viridescens. Macula maxima maxillo-

pectoralis viridis coeruleo marginata. Vitta
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temporalis viridis. Pinnae, analis vitta me-

diana, pectorales, veiitrales et caudalis coe-

ruleo margiuatae.

12. Fseudoscarus Quoiji Blkr == Scarus Quoyi Val.

Hab. Ternata, Nova-Hibernia.

hh. Piima dorsalis vitta longitudinali mediana nul-

la. Linea rostro-dorsalis valde convexa.

f. Corpus viridescens. Vitta raaxillo-suboculo-

opercularis coerulescens.

18. Fseudoscarus capistratoides Blkr = Scarus capistratoides

Blkr.

Hab. Java.

II. Labia valde lata maxillas totas vel maxima parte te-

gentia. Oculi superi.

1. Maxillae coeruleae vel virides, superficie laeves. Nares

anteriores nou cirratae.

A. Squamae suborbitales triseriatae, inferiores limbum

preoperculi tegentes.

a. Spinae dorsales postrorsum magnitudine accres-

centes. P. 2/13.

aa. Corpus viridescens maculis rotundis viridibus.

Caput superne roseura, inferne viride. Vitta

rostro-ocularis viridis. Pinna dorsalis spinosa

maculis viridibus, radiosa maculis latis vio-

laceis. Maxilla superior dentibus angularibus.

14. Fseudoscarus janihochir Blkr = Scarus janthochir Blkr.

Hab. Java, Celebes, Ternata.

bh. Corpus fuscescens vel violascens maculis ro-

tundis roseis vel albesceiitibus. Caput unicolor.

Pinnae vittis nullis. Maxillae dentibus angu-

laribus nullis.
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15. Fseudoscarus singapurensis Blkr = Scarus siuga-

purensis Blkr.

Hab. Java, Singapura.

b. Spinae dorsales anteriores et posteriores aequales.

P. 2/12. Yitta oculo-maxillaris.

aa. Corpus fuscum. Yitta vel maculae yirides

oculo-suprascapulares. Pinnae impares fus-

cae vel violaceae. Caput aeque altum cir-

citer ac longam.

16. Fseudoscarus nuchipunctaius Blkr = Scarus uucliipuuc-

tatus Val. = Scarus limbatus Val.

Hab. Java, Sumatra, Celebes, Amboina, Banda, Ti-

mor, China, Mauritius.

hb. Corpus viridescens. Vitta vel maculae supra-

scapulares nullae. Pinnae impares roseac.

Caput sat multo loiigius quam altum,

17. Fseudoscarus cyanognathos Blkr = Scarus cyanognathos

Blkr.

Hab. Java.

B. Squamae suborbitales biseriatae, inferiores prae-

operculi limbum ex parte tegentes.

a. Spinae dorsales longitudine aequales. P. 2/12.

Vitta oculo-maxillaris.

aa. Maxillae superior et inferior utroque angulo

oris dentibus 2 magnis. Corpus fuscescens.

Mentum vittulis 3 transversis viridibus.

18. Fseudocarus okiodon Blkr. u. sp.

Hab. Buton.

2. Maxillae roseae vel albidae.

A. Squamae suborbitales quadriseriatae. Nares ante-

riores brevi-cirratae.

a. Squama seriei inferioris limbo praeoperculi sita.

Corpus violaceum, dorsum roseum.
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aa. Linea rostro-dorsalis recta vel convexiuscala,
*

Labium superius iuternum tota ejus loiigitii-

dine <;onspicuum. Maxillae superficie scabrae

dentibus angularibiis nullis. P. 2/12.

19. Pseudoscarus bicolor Blkr = Scarus bicolor Eüpp.

Hab. Celebes, Mare rubrum.

B. Squamae suborbitales triseriatae. Kares anleriores

non cirratae.

a, Squamae suborbitales inferiores praeoperculi lim-

bum non tegentes. Vitta maxillo-pectoralis rosea.

Corpus viridescens.

aa. Caput valde acutum linea rostro- dorsali de-

clivi recta. Labium superius internum tota

ejus longitudine conspicuum. Maxillae super-

ficie laeves, dentibus angularibus; P. 2/13.

20. Fseudoscaïms mastax Blkr •= Scarus raastax Eüpp.

Hab. Java, Mare rubrum.

hb. Linea rustro-dorsalis convexa. Labium supe-

rius internum rudimentarium. Mentum eleva-

tura. Caput corpusque antice maculis nume-

rosis rotundis rubris. Maxillae superficie sca-

briusculae dentibus angularibus nullis. P. 2/12.

21. Pseudoscarus pidchellus Blkr =- Scarus pulchellus Eüpp.

Ilab. Java, Celebes, Mare rubrum.

b. Squamae suborbitales inferiores praeoperculi lim-

bura tegentes. Maxillae superficie laeves.

aa. Spinae dorsalcs anteriores posterioribus longi-

ores. Linea rostro-dorsalis ante oculos conca-

va. P. 2/12. Yittulae periorbitales rubrae.

f. Corpus antice roseum, cauda viride. Pinnae

dorsalis vitta mediana longitudinali, pecto-

rales macula angulari nulla.
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22. Psciidoscarus javanicus Blkr = Scarus jcivauicus Blkr.

llab. Java.

t'. Corpus aiitice viride, cauda aurantiacum. Pin-

nae dorsalis vitta mediana imlla, pectorales

macula angulari Iriangulari fusca.

2Ö. Pseudoscarus Ju/pselopterus Blkr —= Scarus hypselopte-

rus Blkr.

Hab. Java.

bb. Spinae dorsales longitudine aequales.

f. Rostrum genaeque vittis vel maculis iiullis.

Pinnae vitta mediana nulla.

6. P. 2/13. Maxillis dentibus aiigularibus

nullis.

?. Corpus pinnaeque roseo-violascentes. Li-

nea rostro- dorsalis ante oculos concava.

2'!. Pseudoscarus rubroviolaceus Blkr = Scarus rubro-

violaceus Blkr.

Hab. Java, Buton.

?'. Caput, corpus aniice superne et pinna

dorsalis antice violascentes, corpus pos-

tice pinnaeque roseo-flavae. Linea ros-

tro-dorsalis reciiuscula.

25. Pseudoscarus macrocheüos Blkr = Scarus macrochei-

los Blkr.

Hab. Halmaheira.

ö'. P. 2/12.

<f
Fascia oculo-caudalis lata fusca. Corpus

pinnaeque roseae. Maxilla superior den-

tibus angularibus. Linea rostro- dorsa-

lis convexa.
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26. Fseudoscarus Forsteni Blkr. n. sp.

Hab. Celebes.

?'. Fascia longitudinalis nulla.

^. Corpus superne violaceum, medio coe-

ruleum, inferne roseum. Cauda pin-

iiaque caudalis carmosinae. Pinnae,

dorsali excepta, margine coemleo nul-

lo. Linea rostro-dorsalis ante oculos

concava. Maxillae dentibus angula-

ribus uullis.

27. Fseudoscarus tricolor Blkr = Scarus tricolor Blkr.

Hab. Java, Celebes, Amboina.

^'. Corpus olivascens. Pinnae roseae coe-

ruleo marginatae. Maxillae dentibus

angularibus. Linea rostro-dorsalis

ante oculos concava vel rectiuscula.

28. Fseudoscarus balinensis Blkr. = Scarus balinensis Blkr.

Hab. Bali, Banda.

^". Corpus sordide olivaceum. Pinnae

sordide roseae, impares coeruleo non

marginatae. Linea rostro-dorsalis

convexa. Maxillae dentibus angula-

ribus nullis.

29

.

Fseudoscarus aeruginosus Blkr= Scarus aeruginosus Val.

Hab. Java, Sumatra, Batu, Singapura, Celebes, Hal-

maheira, Ternata, Timor, Ceram, Mare rubrum.

t'. Vitta rostro-suboculo-opercularis flava oper-

culi raarginem posteriorem attingens. P.

2/12. Linea rostro-dorsalis ante oculos con-

cava vel recta. Pinna dorsalis vitta mediana.
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d). Corpus dimidio aiiteriore fuscesceiis, di-

midio posteriore virescens. Maxillae den-

tibus angularibus. Yittae rostro-opercula-

ris pars postocularis recta. Pinna pecto-

ralis basi superne macula trigona coerulea.

30. Pseudoscarus frenatus Blkr = Scarus frenatus Lac. ?

Hab. Celebes.

i'. Corpus dimidio anteriore viride, dimidio

posteriore fuscum. Maxillae dentibus

angularibus nullis. Vittae rostro-oper-

cularis pars postocularis curvata superne

vitta lata fusco limbata. Pinna pectoralis

basi macula nulla.

31. Pseudoscarus dimidiatus Blkr= Scarus dimidiatus Blkr.

Hab. Nova-Guinea.

t". Eostrum genaeque coeruleo vel viridi vit-

tatae. Corpus virescens.

d). P. 2/13. Linea rostro-dorsalis ante ocu-

los concava vel recta. Pinnae roseae coe-

ruleo marginatae.

^. Corpus fasciis 5 vel 6 transversis coe-

ruleis. Pinnae dorsalis caudalisque me-

dio maculis nullis. Maxilla superior

adultis dentibus angularibus.

32. Pseudoscarus pijrrhostetlius Blkr= Scarus pvrrhostethus

Richds. = Scarus haridoides Blkr.

Hab. Java, Duizend-ins., Sumatra, Singapura, China.

?'. Corpus fasciis transversis nullis. Pinnae,

dorsalis singulis spinis radiisque macula

rotunda coerulea, caudalis medio coeruleo

maculata, Dentes maxillis angulares nulli.
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33. Pseudoscarus Cantori Blkr =^ Scaras psittacus Canl., Blkr

(nee al.).

Hab. Java, Samatra, Singapura, Celebes, ximboina,

Timor, Pinaiig, Mare rabruin?

6'. P. 2/12. Pinnae coeruleo margiiiatae,

pectorales viridescentes vel coeru^escen-

tes radiis fissis anterioribus roseis.

f. Rostrum, regio periorbitalis genaeque

viridi rivulatae. Pinna dorsalis vitta

longitudinali mediana viridi. Linea ros-

tro-dorsalis convexa vel rectiuscula.

Maxilla superior dentibus angularibus.

M'. Pseudoscarus rivulatus Blkr = Scarus rivulatus Val. =
Scarus fasciatus Val. = Scarus rivnlatoides Blkr ==

Scarus micrognathos Blkr.

Hab. Java, Bawean, Singapara, Biliton, Celebes,

Sumbawa, Batjan, Timor.

9'. Genae macula magna pulchre viridi.

Pinna dorsalis vitta mediana nulla.

Maxillae dentibus ans^ularibus. Linea

rostro -dorsalis valde convexa.

35. Pseudoscarus viridis Blkr = Scarus viridisBlkr = Sca-

rus Blochii Val. = Scarus cbrysoporaus Blkr.

Hab. Java, Bawean, D,uizend-ins., Sumatra, Sin-

gapura. Celebes, Amboina.

9". Genae vitta simplice viridi maxillo-

suboculari. Vitta interocularis viridis.

Genae et mentum rivulis nullis. Pinna

dorsalis vitta mediana nulla Linea

rostrO'dorsalis ante oculos recta vel

concava. Maxilla superior dentibus an-

gularibus.
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36. Pseudoscarus Dussumierilllkr •= Scarus Dussumieri Val.

Hab. Java, Arcli. Seychell.

B. Squamae suborbitales biseriatae. Spinae dorsales loii-

gitudine aequales, Nares anteriores non cirratae.

a. Squamae suborbitales inferiores praeopcrculi lim-

bum ex parte tegentes. P. 2/12. Corpus virides-

cens. Pinnae roseae coeruleo raarginatae.

aa. Corpus fasciis 5 transversis fuscescentibus.

Pinnae, dorsalis vitta mediana longitudinali

viridi, pectorales basi superue macula viola-

cea. Linea rostro-dorsalis ante oculos rectius-

cula vel concaviüscula. Maxillae dentibus an-

gularibus nullis.

37. Pseudoscarus pentazona Blkr. n. sp.

Hab. Celebes.

hh. Corpus fasciis nullis; pinnae dorsalis vitta

mediana nulla, pectoralis basi macula nuUa.

Linea rostro-dorsalis ante oculos valde con-

cava. Maxilla superior utroque latere denti-

bus angularibus 4.

38. Pseudoscarus Moensi Blkr = Scarus Moensi Blkr.

Hab. Celebes.

b. Squamae suborbitales inferiores limbum praeopor-

culi non attingentes.

aa. P. 2/L3. Caput, corpus pinnaeque adultis

vittis nullis, corpus juvenilibus fasciis lon-

gitudinalibus roseis. Corpus violascens, pinnae

verticales fusco-violascentes. Maxilla superior

adultis dentibus angularibus. Linea rostro-

dorsalis rectiuscula.
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39. Pseudoscams sumhawensis Blkr = Scarus sumbawen-

sis Blkr.

Hab. Batu, Celebes, Sangi, Sumbawa, Timor, Banda.

hh. P. 2/12. Pinnae verticales coeruleo margina-

tae, dorsalis vitta mediana viridi. Vitta ocu-

lo-maxillaris viridis. Maxilla superior den-

tibus angularibus.

f. Corpus viride vittis nullis. Pinnae analis

vitta mediana viridi, caudalis vittis 3 vel

4 transversis coeruleis. Linea rostro- dorsalis

coijvexa. Maxilla inferior dentibus angula-

ribus nullis.

40. Pseudoscams bataviensis Blkr = Scarus bataviensis Blkr.

Hab. Java.

t'. Corpus superne et medio flavescens, inferne

et postice fuscescens. Plavum medio corpore

fascia transversa fusea percursum. Pinnae

pectoralis basi superne macula triangulari

coerulea, analis vitta mediana nulla. Linea

rostro -dorsalis ante oculos concava. Maxilla

inferior dentibus angularibus.

41. Pseudoscams Schlegeli Blkr. n. sp.

Hab. Celebes.

Behalve de genoemde soorten zijn er nog eenige andere

als archipelagische vermeld, welke tot hetzelfde geslacht be-

hooren, doch mij niet uit eigen aanschouwing bekend zijn.

Ik heb ze, naar de van haar bestaande beschrijvingen niet

tusschen de bovengeschetste soorten kunnen inlasschen. Deze

soorten zijn Pseudoscams Jenynsi Blkr, Scarus capistratus
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Val., Scarus longiceps Val., Scarus scabriusculus Val. eii

Callyodon mutabilis Gron. — Scarus vaigiensis QG. is

misschien eene Scariclithys.

Van het geslacht Scarus komt geene enkele soort in den

Indischen archipel voor, evenmin als van het geslacht Cal-

lyodontichthys, hetwelk gegrond is op eene soort van Bahia,

welke in het Keizerlijk Museum te Weeuen onder den naam van

Scarus flavescens bewaard wordt. Van het genus Scarichthys

bezit ik slechts twee archipelagische vormen t. w. Scarichthys

auritus Blkr (== Scarus auritus K. v. H. , Val. en Scarus

naevius Val.) en Scarichthys coeruleopunctatus Blkr (Scarus

coeruleopunctatus Eüpp.), terwijl ik van Callyodon bezit

5 archipelagische soorten, t. w. Callyodon spinidens Cuv.,

Callyodon moluccensis Blkr, Callyodon genistriatus Val.,

Callyodon carolinus Val. en Callyodon brachysoma Blkr.

Deze soorten laten zich kenmerken als volgt.

I. Spinae dorsales fiexiles non pungentes. P. 2/13. Dentes

maxillis anteriores bi- vel triseriati. Squaraae rubro

punctatae.

A. Maxilla superior dentibus intracristalibus (facie

ejus palatina insertis). Corpus olivascens, altitu-

dine 3t ad 4 in ejus longitudine.

a. Pinnae pectorales basi macula oblonga transversa

nigra, analis basi ocellis rubris, dorsalis macula

coerulea spinam 2"^ inter et 3"^.

1. Callyodon moluccensis Blkr= Callyodon waigiensis Val.?

Blkr (nee Val.)

Hab. Celebes, Ternata, Batjan, Timor, Amboina,

Ceram, Ban da.

b. Pinnae dorsales, pectorales analiscpie macula dis-
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tincta vel occllis nallis, analis fasciis obliquis

fuscis.

2. Calli/odon spinidens Cuv. -= Scarus spinidens QG. = Cal-

lyoclon waigiensis Yal. = Callyodon hypselosoma Blkr.

Ilab. Sumatra, Kokos, Bali, Sangi, Ternata, Am-

boina, 1-^anda, Wagen.

B Maxilla superior dentibus intracristalibus nnllis.

Corpus violasceiis.

a. Vittae oculo-inaxiilares rubrae. Kegio postaxil-

laris maculis nigris niillis. Altitudo corporis

S'f in ejus longitudine.

3. Callyodon genistriatus Val.

Hab. Celebes, Banda.

b. Vittae oculo-maxillares nullae.

aa. Pinna dorsalis vagina squamosa humillima.

Corpus altitudine 3: circiterin ejus longitudine.

4. Callyodon carolinus Val.

Hab. Timor, Carolin.

bb. Pinna dorsalis vagina squamosa valde elevata.

Corpus altitudine 3 circiter in ejus longitudine»

5. Callyodon brachysoma Blkr, n. sp.

Hab. Amboina, Ternata.

Leiden, G Juny 18G1,
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Onder de organen der plant, aan welke niet altoos ge-

noegzame aandacht geschonken wordt, behooren de stipulae

of steunbladen, welke, zoo als men weet, daar, waar zij

aanw^ezig zijn, gewoonlijk voorkomen als bladachtige deelen,

één aan elke zijde van den voet des blads.

Het is bekend, dat zij in gansche familiën, ook onder

de volkomenste planten, ontbreken en in andere aanwezig

zijn, en dit vrij standvastig, zoodat de aanwezigheid of de

afwezigheid dezer dikwijls zoo onaanzienlijke deelen uitmun-

tende kenmerken ter onderscheiding der natuurlijke plan-

tenfamiliën oplevert. Minder bekend is het, dat zij wel eens

reeds aan de zaadlobben [cotyledones) voorkomen, zoo als

REissEK dit zag bij Mimosa proslrata lamarck ^'). Bij

Tropaeolum majus L. bezit het allereerste paar f) bladen

*) MoHL nnd schlechtendal, botanische Zeüung, 1853, p. 337.

t) Deze benedenste bladen alleen zijn tegenovergesteld; al de vol-

gende verspreid. Bij de Pronkers {Phaseolus muUiflorus l.), is het

eerste en soms ook bet tweede paar bladen tegenovergesteld ; al de

VERSL. EN MEDED. AFD. NATUURK. DEEL Xlf. 17
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fijne, doch duidelijke slipulae, welke bij al de hooger ge-

plaatste bladen in deze soort te vergeefs gezocht worden,

terwijl bij deze laatste bladen ook geen likteeken der stipulae

zigtbaar is, gelijk dit anders bij alle soorten, in welke zij

zeer vroeg afvallen, plaats heeft.

Op eene opmerkelijke wijze verschilt hunne grootte in

eene en dezelfde plant, vooral daar, waar zij de schubben

[perulae) der knoppen vormen. Bij den gewonen Tulpen-

boom [Liriodendron tulipifera L.) b. v. zijn zij in het

voorjaar veel grooter dan het blad, dat op de fraaiste wijze

tusschen twee steunbladen toegevouwen ligt; terwijl deze

in een geheel uitgegroeiden tak klein zijn, spoedig afvallen

en geen blijkbaar nut meer hebben.

Hunne inplanting verschilt met betrekking tot de bla-

den. Meestal zijn zij zijdelings of aan den voet van de

buitenzijde des bladsteels (stipulae extrafoliaceae) , dan

weder meer binnenwaar ts of boven het aanhechtingspunt

des bladsteels {stipulae intra/oliaceae of suprafoliaceae)

vastgehecht. Aug. de saint-hilaire, eichard en andere

Fransche schrijvers noemen de eerste zijdelingsche en de

laatste okselstandige steunbladen [siipules acvillaires) ; doch

ik zoude voor de laatste de benaming hinnenhladige {intra'

foliaceae) verkiezen, omdat, ofschoon de steunbladen dik-

wijls geheel rondom de steng heen loopen en ook tusschen

den okselstandigen knop en het binnendeel des bladsteels zich

inschuiven, hun oorsprong echter meer zijdelingsch, al is

het dan iets boven de inplanting des blads, schijnt te zijn

en er niet dan hoogst zelden steunbladen voorkomen, die

alleen okselstandig zijn, zonder zich zijdelings op de steng

volgende verspreid. Ook in eenige andere soorten zijn de oudste bla-

den tegenovergesteld, terwijl de volgende verspreid staan. Dat die

onderste tegenovergestelde bladen geene cotyledones zijn, blijkt uit

Tropaiiolum en de genoemde Phaseolus, in welke de cotyledones in de

zaadhuid onder den grond blijven zitten [coti/ledones Jii/pofjaeae).
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uit te strekken. St. hilaire {MorpJiologie végétale, Paris

1841) beeldt zoodanige stipula af bij Brosera graminifolia

fig. 100; maar ook in dit geval is de benaming hinneri'

hladig toepasselijk; doch het woord aj^illaris voegt niet

voor steunbladen, die boven de aanhechting van het blad

ontstaan, maar niet tot in den oksel van het blad zich uit-

strekken, zoo als in Coffea arabica en andere uitlandsche

Ruhiaceae b. v. Cephalanihus occidentaUs.

Het gepaarde der steunbladen pleit ook meer voor hun-

nen zijdelingschen oorsprong; terwijl dan de knop, hetzij

de bladkuop, hetzij de bloemknop, in de werkelijke a:cilla

gevonden wordt. Ook dan, wanneer de steunbladen enkel-

voudig schijnen, toont hunne nervuur en het in tweeën ge-

spleten zijn van hunnen top nog genoegzaam hun oorspronke-

lijk dubbelen aanleg aan.

De beschouwing dezer deelen bij onderscheidene natuur-

lijke familiën gaven mij nog aanleiding tot de volgende

opmerkingen

:

Bij de Magnoliaceae zijn alle steunbladen duidelijk bin-

nenbladig en dienen, zoo als wij reeds bij Liriodendron za-

gen, tot omsluiting van de jonge in den knop besloten

bladen. Bij Magnolia grandiflora en M. glauca loopen

zij om den geheelen tak heen en laten, even als bij Lirio'

dendron, een cirkelvormig, om den tak rondloopend lidteeken

achter. In beide zijn zij onderling, in M. glauca nog daar-

enboven met den bovenrand van den bladsteel zamen-

gegroeid.

Bij de Berberideae vermelden vele schrijvers de steun-

bladen niet. Zij zijn daarbij echter doorgaans wèl aanwezig.

In de nieuwgevormde bladen van Berberis vulgaris zijn zij,

wel is waar, klein, maar duidelijk aanwezig en met den

bladsteel zamengegroeid. Zoo ook in B. asiatica roxb. Alle

de gedoomde Berberideae, die ik gelegenheid had te on-

derzoeken, hebben driedeelige of, zelden, enkelvoudige door-

17*
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nen. Waarom altoos in oneven getal? Omdat een driedee-

lige doorn bestaat uit den middelsten, grooteren doorn, die

oorspronkelijk een blad was, terwijl de zijdelingsche, dui-

delijk daarmede zamengegroeide, naar mijn inzien, zijn de

met den bladsteel zamengegroeide en in doornen veranderde

steunbladen (PI. 1, f. li. Waar in B. vulgaris soms een

onverdeelde doorn is, ziet men meest altoos overblijfselen

van steunbladen aan de zijde van zijnen voet en hiermede

zamengegroeid. Bij linnaeus {Prolepsis plantarum, in Amoen,

Acad., YI, p. 330) komt het denkbeeld reeds voor, dat

de doornen van Berberis oorspronkelijk bladen zouden zijn.

Zoo zegt ook üECANDOLLE, Prodr., I, p. 105, dat de

folia primaria der soorten van Berberis dikwijls geaborteerd

en in doornen veranderd zijn, dat de folia secundaria in

de oksels (der doornen) zijn fasciculata. üe stand der bla-

den bij Berberis schijnt te zijn eene foliatio sparsa, naar

den meest gewonen regel der Phyllotaxis |.

Ook bij Mahonia Aquifolium NcrrALL en de tot dezelfde

familie behoorende Epimediwn alpinum L, , en Nandina do-

mestica thunb. zijn de slipulae ertrafoliaceae en met den

bladsteel zamengegroeid.

Bij de Violaceae, althans in het geslacht Viola zelf,

zijn de bladen verspreid en zijn de stipulae extrafoliaceae

zeer in het oogvallend. De bracieolae op den bloemsteel bij

Viola tricolor zijn tegenovergesteld en schijnen ontstaan te

zijn uit steunbladen, tusschen welke de bijzondere bloem-

steel of pedicellus ontspruit op dezelfde plaats waar anders

de bladknop tusschen de steunbladen zoude staan. Deze

oorsprong wordt bevestigd door het meer of min vindeelige,

dat aan deze bracteolae eigen is, terwijl, zoo als men weet,

de steunbladen in V. tricolor altoos duidelijk vindeelig

zijn. Iets diergelijks ziet men evenzoo in eenige andere

soorten van Viola. Dat bracteae en bracieolae zeer dikwijls

uit steunbladen en alzoo niet altoos uit de bladen zelve
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ontstaan, wordt doorgaans voorbijgezien; doch bij naauw-

lettend onderzoek zal men daarvan talrijke voorbeelden aan-

treffen en kan men als vrij algemeenen regel stellen, dat

wanneer de bladen verspreid en de bracieae tegenovergesteld

zijn, de laatste bijna altoos uit de steuubladen ontstaan zijn^

met welke zij dan ook in vorm dikwijls zeer duidelijk over-

eenstemmen.

Bij Malvaceac, fhittneriaceae^ Passifloraceae enz. enz.

,

komt ook zeer dikwijls de gedaante der bracteae met die

der stenubladen en niet met die der gewone bladen overeen.

Onder de Tiliaceae is de zonderling afwijkende gedaante

der bracteae, in den gewonen Lindeboom [Tilia europaea

fig. 2) zeer gemakkelijk te verklaren, als men aanneemt,

dat zij niet uit bladen maar uit twee zamengegroeide steuu-

bladen geboren zijn, met welke zij dan ook in gedaante

overeenstemmen, zoo als blijkt uit een in fig. 2 afzonder-

lijk afgebeeld steunblad. Men vindt dit verder bevestigd

doordien aan den voet der bijzondere bloemstelen zeer dik-

wijls twee tegenovergestelde bracteae van dezelfde lijnvor-

mige gedaante als die der steuubladen gevonden worden.

Ook bij Sparrmannia africana enz. is de gedaante volko-

men met die der bracteae overeenstemmende.

Bij de Geraniaceae ziet men in Geranium Robertianum L.,

en Ger. pijrenaicum L. de bladen tegenovergesteld met

elsvormig - toegespitste steuubladen {stipulae intrafoliaceae

subulatae). Van de twee tegenovergestelde bladen is door-

gaans het een, om het ander, kleiner en dit wel telkens

het blad, uit welks oksel zich de bloemsteel ontwikkelt.

Er is dus een natuurlijke reden, waarom somwijlen tegen-

overgestelde bladen zijn disparia, dat is van ongelijke

grootte. Tn de bovenste paren bladen aborteert het kleinste

blad s^eheel en worden dan de bloemstelen aan de bladen

tegenovergesteld. Zoo zijn ook in het geslacht Vitis de

onderste bladen tegenovergesteld, de bovenste verspreid, maar
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ontstaat dan telkens tegenover het blad^ of een bloemsteel,

welke, het voedsel tot zich trekkende, het blad heeft doen

verdwijnen, of, in plaats van een bloemsteel, een klawier

(clavicula bij cicero; cirrJius), die duidelijk uit den bloem-

steel ontstaan is. Bij Vitis vinifera vindt men bracteolae

van gelijke gedaante als de steunbladen, zoowel aan den

voet der bijzondere bloemsteelen als van de zijtakken der

klawieren. De gemeenschappelijke bloemsteel draagt bij

Geranium pyrenaicum aan zijn top doorgaans 2 paren

bracteolae, tusschen welke, telkens uit een paar bracteolae

(van dezelfde gedaante als de steunbladen) een bijzondere

bloemsteel (pedicellus) ontstaat, even als anders een knop, tak

of bloem ontstaat tusschen de steunbladen in den oksel des

blads. Aan iederen knoop zijn dus of 2 paar steunbladen

of 2 paar bracteolae, beide van nagenoeg dezelfde gedaante,

geheel afwijkende van de gedaante der bladen en nooit

gesteeld. Iets diergelijks ziet men bij Geranium pratense,

sanguineum enz.

Even als de steunbladen bijna nooit gesteeld zijn, even-

zoo zal men nimmer uit steunbladen ontstane bracteae zien,

die gesteeld zijn.

Onder de Leguminosae zijn de steunbladen, zoo als men

weet, algemeen : bij velen duidelijk zijdelingsch [exlrafo-

liaceae), b. v. Lathyrus enz. ; bij anderen, b. v. Amicia, even

duidelijk binnenbladig, zoodat die iets hoogere of lagere

inplanting der steunbladen met betrekking tot den blad-

steel geen gewigtig kenmerk schijnt op te leveren. Bij Ami-

cia Zygomeris dc. {Prodr., II, p. 315) zijn de steunbladen

binnenbladig, maar even duidelijk zijdelingsch en niet axil-

lares. De bladen zijn, weder naar den gewonen regel, ver-

spreid, maar de bracteae tegenovergesteld, even als de steun-

bladen, en volkomen van dezelfde gedaante als deze, hetgeen

bij deze plant zoo in het oog vallend is, dat ik gemeend

heb, dit met eene teekening te moeten verduidelijken (PI. II}.
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De bloeinstelen ontstaan tusschen elk paar bradeae even

als de knop tusschen elk paar steunbladen. Hetzelfde en

ook dezelfde overeenkomst in gedaante van de steunbla-

den met tegenovergestelde bradeae heeft plaats bij alle

de soorten van Begoniaceae, die ik dezen zomer gelegen-

heid had te onderzoeken, terwijl de bladen bij deze alle

verspreid staan.

Waar de bloemstelen uit den oksel van eene alleen staande

bractea ontstaat, zal die bractea waarschijnlijk meer als een

veranderd blad, dan als een veranderd steunblad te be-

schouwen zijn. Dit geval komt ook dikwijls voor en wordt

in schier alle leerboeken als de gewone oorsprong der brac-

teae beschreven, terwijl die uit steunbladen, die, blijkens

het bovenstaande, waarlijk niet minder duidelijk is, door-

gaans wordt voorbijgezien.

Bij vele Rosaceae is het duidelijk dat de bracteae zijn

ontstaan uit bladen met de daarmede verbonden steunbla-

den, waaruit het gemakkelijk verklaarb?ar is, dat deze brac-

teae, dan eens in éene punt uitloopen als zij uit een blad

ontstaan zijn, terwijl de steunbladen geaborteerd zijn, dan

weder uitloopen in 3 punten, als zij uit een blad en daar-

enboven uit de daarmede verbonden steunbladen gevormd

zijn.

De dubbele kelk van Polentilla enz. schijnt mij toe ont-

staan te zijn: de buitenste kelk uit 5 verkleinde bladen

(zie lig. 3 bij Potenlüla colorata); de binnenste kelk uit

de steunbladen, die bij deze 5 bladen behooren, van welke

steunbladen telkens een met het daar naast aan gelegen steun-

blad is zamengegroeid. Van daar de meerdere breedte der

binnenste kelkslippen en het, bij deze, minder in het oog

vallen der middelnerf {rachis), die zoo duidelijk is in de

buitenste slippen.

Bij Geum cocdneum sipth. (fig. 4) staan de buitenste

kelkslippen (veranderde bladen) regt op en de veel breedere
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binnenste kelkslippen (zamengegroeide steunbladen) zijn

uedergebogen.

In dit alles is ook in zooverre niets vreemds. De bloem

ontstaat, zoo als algemeen aangenomen wordt, uit een knop

of aanstaanden tak, waarvan de zijdelingsche deelen, de bla-

den, in kelkbladen, bloembladen enz. overgegaan zijn. Wat

wonder dan, dat de steunbladen, mede zijdelingsche deelen

van denzelfden tak, ook tot de vorming der bloemdeelen

medewerken. De zoogenaamde bijhloembladen (parapetala)

zullen, in eenige gevallen, hoogstwaarschijnlijk uit steun-

bladen geboren zijn.

Het nu in zeer vele gevallen waargenomen ontstaan van

bracteae uit steunbladen verklaart ons het zonderling aan-

zien der bracteae bij Rhododendron maximum (fig. 5) en

Rhod. ferrugineum (fig. 6). Alhoewel de Ericaceae, waartoe

Rhododendron behoort, geene steunbladen bezitten, meen

ik echter, in verband met het vroeger opgemerkte, het er

voor te moeten houden, dat de middelste grootste bractea,

(die bij Rh. maximum en ponticum dikwijls ook veel bree-

der en rondachtiger voorkomt dan in deze fig. 5 is afge-

beeld) en midden uit welks oksel de bloemsteel voorkomt,

is een veranderd blad, terwijl de beide zijdelingsche en fij-

nere bracteae, die zelden ontbreken, zijn veranderde steun-

bladen. Zoo zoude men dan het merkwaardig verschijnsel

hebben, dat overblijfselen van steunbladen zigtbaar zijn aan

den voet der bloemen, in soorten, bij welke zij aan den

voet der bladen ontbreken. Ik vermoed, dat voortgezet on-

derzoek bij meer andere planten hetzelfde ztd doen zien.

Bij de CaprifoUaceae zijn steunbladen zeldzaam. De drie

bracteae evenwel, welke in fig. 7 een weinig vergroot zijn

afgebeeld, van Lonicera Caprifolium L. laten zich uit het

bovengezegde zeer wel teregt brengen. De middelste, kleinste,

in welker oksel de bloem geplaatst is, moet een veranderd

blad zijn, de beide zijdelingsche veranderde steunbladen.
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De betrekkelijke grootte dezer drie doelen wisselt even-

wel af. In dezelfde figuur toch ziet men zonder bloem af-

gebeeld, het veranderde blad grooter dan de veranderde

steunbladen, zoo als dit dikwijls gezien wordt. Soms ook

is het bloeiblad geheel geaborteerd, zoodat alleen de steun-

bladen (thans bracteae geworden) zijn overgebleven. In de-

zelfde figuur ziet men (links) eene denkbeeldige schets van

den stand van het blad, daar binnen de twee steunbladen

tusschen welke de bloemknop o gelegen is.

De bladscheede van de ümbelliferae zoude men kunnen

beschouwen als een verbreeden bladsteel. Het komt mij ech-

ter waarschijnlijker voor, dat die verbreeding geboren is uit

eene zamengroeijing der twee steunbladen met de binnen-

zijde van den bladsteel. Vandaar dat men zeer dikwijls —
duidelijk b. v. bij Aegopodium Podagraria L. — aan den

top der bladscheede, naast den bladsteel, aan elke zijde

eene punt (den top van elk steunblad) ziet uitsteken.

De zoogenaamde oc/irea bij de Pohjgonaceae, (b. v. bij

Polygonum en Rumex) en bij Platanus^ is niets dan eene

zamengroeijing der steunbladen tot een meer of min geheel

om de steng omloopend kokertje vereenigd. Het zijn alle

binnenbladige steunbladen In Polygonum Bisiorta steekt

de top dezer zamengegroeide steunbladen aan de binnenzijde

van den voet der bladschijf uit, even als de ligula bij de

grassen. In Rumex scutatus L. vormt dit omloopend ko-

kertje de hractea^ die hier dus ook al wederom uit steun-

bladen ontstaan is.

Vele schrijvers ontkennen het bestaan der steunbladen

bij de Monocotyledonen. Dit komt mij echter geheel on-

f^cGcrond voor. Aug. de st. hilaire en anderen beeldden

reeds zeer duidelijk de steunbladen van Potamogeton af ^).

In eene menigte Monocotyledonen schijnen de steunbladen

*) Morphologie végêtalc, 1841, fig. 105, p. 193—194.
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met den voet des bladsteels zamengegroeid b. v. bij vele

Scitamineae, StreUtzia, Tradescantia, Juncus, Flagellaria,

Pontederia vaginalis, Tacca, Ariim, Typha Freycinetia

enz. ^). Bij Smilax aspera L. zijn de steunbladen in kla-

wieren veranderd. Bij Lilium lancifolium vindt men steeds

een bundel haren op de plaats der steunbladen.

Bij de Grassen schijnen de steunbladen met de binnen-

zijde van de bladscheede te zijn zamengegroeid en met hun

vrijen top daarboven uit te komen in de gedaante van het

bindsel [ligula). Vandaar dat dit laatste zich zoo dikwijls

in tweeën gedeeld voordoet, als zijnde namelijk uit tioee

steunbladen gevormd. Eene vergelijking met hetgeen men

bij de Polygonaceae en Umhelliferae ziet, bevestigt dit.

(Zie de voorgaande bladzijde.)

Onder de Cyperaceae mist de ligula dikwijls, maar is

duidelijk voorhanden onder anderen bij Sctrpus lacustris L
,

ook bij de folia floralia; zoodat het ontstaan van bracteae

uit steunbladen ook onder de Monocotvledonen aangewezen

kan worden. De zoogenaamde auriculae van de folia floralia

bij Carex caespitosa, C. stricta enz. zijn alzoo niets anders

dan bracteae uit steunbladen ontstaan f)-

Bij de Cyperaceae ziet men soms, dat vezels van de

bladscheede weder tot elkander toeloopen aan de zijde van

de steng, die aan het blad tegenovergesteld is of zich daar

verheffen tot een uitstekend puntje tegenover het blad,

b. V. Scleria pratensis (schnizlein, t. a. pi. 43, fig. 5).

*) Ik behoef hiervoor slechts te verwijzen op de zeer heldere af-

beeldingen van SCHNIZLEIN, Iconographia familiaruin naturalium. Bonn.

1843—1846, Tab. 51, 51^ 54, 58, 68, 70, 71, 12n, 73 en 74. — Regel
in zijne uitgewerkte Beobachtunge,n üher den Ursprung und Ziceck der

iStipdn m de Lvinaea, 1843, p. 193—234, Plaat 7 en 8, geeft daarvan

vele afbeeldingen en neemt de steunbladen {stipulaé) als zeer alge-

meen, ook onder de Monocotyledonen aan.

t) Gaudin, Agrostolocjia helveticoy 1811,11, p. 119,121 enz. Verg. schniz-

lein t. a. pi. tab. 43.
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Dit verklaart ons eenigzins den zonderlingen bouw der blad-

scheeden van de Palmen.

In Bhapis fiabelliformis (fig. 10 en 11) ziet men in

fig. 11 hoe de vezels uit den bladsteel uitloopen om zich

aan de tegenovergestelde zijde (fig. 10) weder te vereeni-

gen en in eene meer of min onregelmatige punt uit te loo-

pen, welke punt dan komt aan de zijde der steng, die te-

genover het blad is. Tusschen die schuins dwarsloopende

vezels zijn er vele overlangs en zeer geregeld geplaatst, die,

als met schering en inslag de geheele bladscheede der Pal-

men zamenweven, soms met meer losse en niet zelden zeer

harde vezels, soms meer in een bruin als papierachtig stevig

vlies ineengevloeid, doch altoos in zich de jonge bladschce-

den en bladen bevattende. In Saribus subglohosus ziet men

(fig. 12) den driespletigen top der bladscheede, gelijk die zich

tegenover het blad bevindt en waarvan de middelste slip het

blad, de beide zijdelingsche, naar mijn inzien, de steunbla-

den vertegenwoordigen. Op diergelijke wijze ziet men ze

ook bij Latania en andere Palmen (zie fig. 1 3 verkleind),

bij den opgroei dikwijls schuins opgetrokken (welke schee-

ve stand ook bij Saribus, fig. 12, zigtbaar is), doch altoos

op de merkwaardigste wijze alle jonge bladen omsluitende.

Het zijn die vezels waarvan tot touwwerk enz. bij vele

soorten van Palmboomen een zoo belangrijk en nuttig ge-

bruik gemaakt wordt.

Of de zoo zonderling gevormde bladachtige uitbreidingen

aan den voet der bladen van Acrostichum alcAcorne en de

kleinere bladvormen, naast de grootere, bij vele Lycopodi-

ums en Jungermaimia s met steunbladen te vergelijken

zijn, durf ik vooralsnog niet te beslissen.



APERCU

OSSEMENÏS EOSSILES DE K ÉPOQUE

DILUVIENNE TllOUVÉS DANS LA NEEKLANDE Eï LES

CONTRÉES VOISINES.

PAR

W. C. H. STARIIVG.

En 1833, j'ai publié pour la première fois une Hste des

ossemeiits fossiles rencontres dans les sédiments de 1'époque

diluvienne de la Néerlande, et depiiis lors je me suis ef-

forcé de la completer autant que possible: Dans cette liste

j'ai énuméré vingt-et-une localités, et vingt ans plus tard

j'ai pu en faire connaitre quarante. Celles- ei se trouvent

indiquées dans Ie Catalogue de la collection destinée a ser-

yiir a la descriptiou ge'ologique de la Néerlande, formée

par moi au Pavillon pres Harlem, ainsi que dans. Ie To-

mé second, page 122 de mon livre intitulé de Bodem van

Nederland. Actuellement nous connaissons déja cinquaute

deux localités différentes qui récèlent de ces ossements et

qui sont situées en de^a des frontières actuelles de la Néer-

lande. A ces localités on peut en ajouter une quarantaine

d' a utres qui sont situées au dela, de nos frontières, mais

qui aj)parlicnne!il pourtant au même terrain diluvien que
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celui de la Néerlaiide, dont ils ne sont que la coiitinuation

en Belgique, dans la Prusse rliénane et dans la Westphalie.

Ces ossements appartienuent a plusieurs espèces de grands

mammifères; mais Ie plus souvent ce ne sont que des

restes d'une espèce de Boeuf et du Mammouth. Ce dernier

est rElepJias primigeniiis de BLUMENBAca ^). Le boeuf est

Ie Bison fossile a front bombé, Bos priscus bojan, et ce

n'est pas le Boeuf a front aplati, Bos primigenms cuv.

que Ton a considéré jusqu'ici, u ce qu^il me serable a tort,

comme une espèce fossile et contemporaine du Mammouth.

Parmi les espèces que Fon a rencontre moins fréquem-

ment je puis citer:

Un Ehinocéros, qui parait être le Rhinocéros tic/iorhimis

crv. De cette espèce on a trouvé des restes dans le terrain

diluvien en place et dans uu terrain remanié par les eaux

de répoque actuelle; mais dans ce dernier cas c'est toujours

dans une localité, qui est a proximité de celle oü Ic terrain

diluvien existe dans sou gisement primitif.

Un Cheval, Equus adamiticus schloth, la même espèce

probablement que CEquus Caballiis.

TIn Cerf, le Cervus Elaphus primordialis schloth, qui

ne diffère que tres peu du Cerf actuel.

Le Eenne, Cervus Tarandus,

Dans les envirous de Maastricht on a trouvc, en melange

avec des ossements des espèces précédentes, des dents d Hip-

popotam.e, des restes d'Ours, Ursus spelaeus, et d\ine espèce

de Chien.

Eécemment on a, trouvé en Dannemarck une telle quantité

*) Il existe souvent dans les Collections des molaires d'Elephant

que l'on pre'tend fossiles, mais qui paraissent être re'centes, puisqu'el-

les ont la même structurc que les dents de l'Elephant, d'Afrique. Il

est très-probable qu'elles auront èté apporte'es du Cap de bonne espé-

rance a l'époque a laquelle cette colonie appartenait a la république

des Provinces-Unies.
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de restes du Bos primigenius, en mélange avec les outils en

pierre des anciens habitants de ces contrées, et avec les os

des aniraaux et les écailles des huitres dont ceux-ci se sont

nourris, qu^on ne peut plus douter que cette espèce de

boeuf appartient è. l'époque actuelle, qu'elle a été contempo-

raine de Tespèce humaine et qu'elle a largement contribué a

Fentretien des anciens peuples. Il y a quelques mois seule-

ment que Monsieur Ie Professeur sïeenstrijp a eu l'obligeance

de me montrer, au Musée de VUniversité de Copenhague, un

squelette èntier de ce boeuf aiusi que beaucoup d ossements

détachés, qui ont été trouvés dans les tourbières du Danne-

marck. Ces restes y sont accompagnés de ceux de l'Elan,

Cervus Alces, du Sanglier, du Castor et del'Ours, Ursus Arctos.

Les anciens habitants de ces contrées ont eu Thabitude de

briser les os des animaux dont ils se nourrissaient pour

en sucer la graisse, absolument de la même maniere que

cela se pratique encore aujourd^hui parmi les Samojèdes et

les Esquimaux. Le Musée de Copenhague possède une quan-

tité innombrable de ces os brisés, qu*on a recueilli en Dan-

nemarck, dans des lieux qui ont été habités par les peu-

plades des anciens temps. Ces os brisés proviennent : du

Bos primigenius, du Bos longifrons qui, selon Monsieur

STEENSïRUP, est Findividu femelle d'une variété du Bos

taurus , du Cerf, du Chevreuil et d^un Chien domestique.

On trouve pareillement dans ces depots des os du Chat

domestique, du Lynx et de la Baleine; et des os, quelqfie-

fois rongés par les chiens, de l'Alca impennis et de pla-

sieurs Oiseaux aquatiques. On nV trouve que des outils en

pierre et en os, et jamais des armes ou des outils de bronse

OU de fer.

Les gisements du boeuf a front aplati dans la Neêrlande,

ne nous donnent aucune preuve indubitable qu'il ait vécu

en même temps que le Mammouth et les autres Mammifè-

res de Tépoque quaternaire. A ce qu'on sait jusqu'a présent
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ce boeuf ne se distingue du Bison fossile, que par la forme du

crane; et partout, oü Ton n'a rencontre que des ossements

de boeuf sans trouver de crane, on peut les attribuer tout

aussi bien a Tune qu'a Tautre des deux espèces. Quoique

persuadé qu'ils appartiennent a Fépoque actuelle, j'ai indi-

qué, dans la liste des ossements diluviens qui va suivre,

pareillement les gisements du boeuf a front aplati.

Les couches dans lesquelles ces ossements ont été recueillis

en Néerlande appartiennent aux sjslèmes diluvien et moderne.

Le DUuvium ardennais, que j'ai indiqué dans la liste

qui va suivre, par la lettre m, et que j'ai rcconnu pour la

plus ancienne de nos couches de Tépoque diluvienne repose

toujours immédiatement sur des terrains tertiaires, secon-

daires ou primaires. Cette subdivision du systèrae diluvien

néerlandais est formée d\in mélange de sable, de gravier,

de bloes erratiques et de bancs d'argile, qui proviennent du

Condroz et des Ardennes. EUe peut être observée avec fa-

cilité le long de la vallée de la Meusedepuis Liége jusqu^a

Oosterliout et Grave dans le Brabant septentrional. Dans

le Limbourg le gravier ardennais est constamment recouvert

par le Limon hesbayen, le loss des Allemands.

Le Dilivium rhénan [X), contemporain du Diluvium ar-

dennais, est formé de sable, d^argile et de cailloux origi-

naires de roches des bords du Ehin. Il est a découvert le

long de la vallée creusée par cette rivière et se présente

sans mélange jusqu'aux frontières de la Néerlande. La, non

loin des bords de la Meuse, il se rencontre avec le Dilu-

vium ardennais et alors il devient tres difficile d'indiquer

les justes limites de chacun de ces depots, a raison de

l'identité parfaite de la plupart des roches dont se com-

pose le gravier.

Le Diluvium mixte (g) de la Néerlande se rencontre au

Nord du Ehin et du Lek et au Sud de la rivière la Yecht

dans la province d'Overijssel. Il est formé d'un mélange
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(Ie sable, de gravier, de bloes erratiques ei d^argile d'ori-

gine septentrionale, oriëntale et meridionale. 0'est un dé-

tritus des roches siluriennes et plutoniennes de la Suède,

des roches sécondaires du Danemarck et des confins de la

Mer baltique, de la chaine de montagnes du Weser et du

Teutoburgerwald, melange avec celui du Diluvium rhénan.

Le mélange est tellement confus que jusqu' a présent il m'a

été impossible de découvrir quelque règle de superposition

dans les parties constituantes.

Le Diluvium scandinave (S) non mélange est 'a décou-

vert dans les Provinces septentrionales au Nord de la Vecht.

La plus récente des couches diluviennes de la Néerlande

est le Sable campinien (Z). En 1844 j'ai distingué ce sa-

ble sous le nom de Broeken, et plus tard sous celui de

Zanddiluvium ; ainsi avant Tépoque a laquelle le savant

géologue beige dumont Tavait indiqué en Belgique. Ce de-

pot doit être consid.éréj a ce qu^il me semble, comme une

formation d'eau douce. Il est composé presque exclusive-

ment de sable pur qui parait être le détritus des couches

diluviennes plus anciennes. Eécemment Mr. van der marck

h également reconnu dans le bassin de Munster, que ce

sable est le dépót le plus recent du Diluvium ^) et Mr.

le Professeur forchhammeii Ta indiqué dans 1'ile de Fü-

nen et ailleurs en Danemarck. La, de même qu'en Néerlan-

de, il se distingué tres souvent par une mince couche de

gres ferrugineux qui se rencontre a peu de distance de la

surface. Ce gres est formé de sable rendu coherent et durci

par l'action de l'oxide de fer hydraté qui provient des

végétaux decomposés de la couche superficielle.

En Néerlande, toutes les couches formées pendant Fépo-

que moderne : telles que les atterissements marins (z)
,

les sables des dunes maritimes (d), les atterissements ri-

Verhand. des Vereines f. Rheml. tv. Wesph., XV. 28.
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vulcains {b) ou fluviatiles (r) ou les tourbières (/), dans

lesquels on a trouvc des ossements de Tépoque diluvienne,

Ie sable campinien forme constamment Ie sons-sol et la

couche moderne n'a qu'une faible épaisseur.

Dans la liste des ossements fossiles qai va suivre, j'ai

range ces derniers par ordre de localité. Je terminerai mon
aper^u par quelques reflexions sur Ie giseraent de ces os, et

sur les conclusions que Fon en peut tirer, par rapport aux

espèces d^animaux dont ils proviennent et a Tépoque géo-

logique, durant laqiielle ces grands mammifères .ont habii«

nos contrées.

1. üne molaire de Maramouth, pêchée en 1848 dans la

mer du Nord, vis-a-vis du village de Katwijk. Elle est

conservée au Musée d^Histoire naturelle de Leide.

2. Une maclioire inférieure de Mammouth, pêchée sur

Ie Doggersbank. Algemeene Konst- en Letterbode, 1840,

II. 380.

3. Un féraur de Mammouth, pêche vis-u-vis de Zand-

voort. Il est conservé dans la collection de Mr. van breda

a Harlem.

4. Une molaire de Mammouth, trouvée sur Tile d'Ame-

land. Le sol de cette ile se compose de sable campinien

recouvert de sables des danes, mais il est assez vraisam-

blable que cette dent provient encore de la mer comme les

précédentes. Elle est conservée dans la collection de i' Over^

ijsselsche Vereeniging ter bevordering van provinciale wel-

vaart a Zwolle.

5. Un fémur de Mammouth, découvert en A.vril 1841,

dans le Zeerijp, sur le littoral de la province de Gronin-

gue. Il était enfoui a la profondeur de 1.25 mêtre dans

le depot argileux des atterrissements maritimes; de sorte

que eet os pourrait bien appartenir a, la même categorie

que les précédents. 11 est conservé au Musée do TUniversité

VERSL. EK MED. AFD. NATÜDRK. DEEL XII 18
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de Groningue. Stuart, Nederlandsche Jaarboeken. 1821.

II. 20].

6. Une defeiise de Mammouth, ayaiit 2.5 mêtres de

loiigueur. Süivant picakdt, Cronyxken der stad Coevordeii,

pag 298, elle a été trouvée, eu Juiliet 1650, entre Coe-

verdeu et Hardenberg et n'était recouverte que par la terre

végetale.

7. Un fémur de Mammouth qui a été recueilli en 1843

dans ]e Yecht, entre Hardenberg et Ommen. 11 est con-

servé par ^Ir. Ie Professeur c, mulder, a Groningue.

8. Un fragment d'un éuorme bois de Cerf, peut-être du

Cerf fossile. Il a été rencontre en 1853 en creusant un

canal dans Ie liameau de Daarle pres de den Ham dans la

Province d'Overijssel. Il est conservé dans la collection du

Pavillon de Harlem, \\\ 1800.

9. Une molaire de Mammouth trouvée pres de Hellen-

doorn et conservée dans la collection de Zwolle.

10. Dans la même collection il se trouve un fragment

du novau d\me corne de bdeuf qui a été recueilli dans

la Regge, prés de Hangkotte dans la commune de Hellen-

doorn. Je suis disposé a croire qu'il appartient au Bison

fossile.

Il existe dans la même collection des restes de trois in-

dividus du Boeuf a front aplati. Elle les a re^us d^Olden-

denzaal en 1858 sans indication du lieu de provenance. Ce

sont des noyaux osseux d^une corne droite et d'une corne

gauche, qui ont appartenu a deux individus différents, et

los frontal avec les deux noyaux des cornes d'un troisième

individu. Celui ei se distingue par une dimension plus

petite et une forme plus allongée que celle des individus

ordinaires de la même espèce, mais la forme de la crête

qui réunit la base des cornes et la forme des cornes elles

mêmes, s'accorde parfaiteraeut avec celle qui caractérise la
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tête du Bos primigenius. Cet os frontal parait donc prove-

iiir plutut d'une jeune vache que d'uii taureau adulte de

cette espèce.

La même collection possède en outre de tres beaux res-

tes d'un individu du même boeuf, trouvcs en 1844 a

Nieuwstad, bameau de la Commune de Weerselo, par Mr.

STORK de Weerselo. Sauf la machoire inférieure Ie crane

est presque complet. Il a été trouvé accompagnc de quel-

ques vertèbres cervicales et dorsales, de deux omoplates,

du bassin, et de quelques fragments de os des pieds. La

tête est enorme en comparaison de celle d'une vaclie ordi-

naire ; tandis que les omoplates ne sont pas plus grandes

que celles d'une vache de Tespèce actuelle de la hauteur

de 1.35 mêtre au poitrail. Ce Boeuf était donc de la

taille de uos boeufs modernes, mais il avait la tête d''une

grosseur demésurée.

11. Le 8 Septembre 1855 Mr. sïork a de même de-

couvert pres du Spikkersbrug, également dans la Commune

de Weerselo, deux molaires de Mammouth avec une quan-

tité de fragments de cotes, du bassin, des pieds, etc. Tous

ces restes sont encore conserves dans la collection de Zwolle.

12. Dans la même collection, ainsi que dans celle du

Pavillon de Harlem, n-^. 11114, et dans le Museede TUni-

versité de Groningue, se trouvent des lames de molaires de

Mammouth qui ont été découvertes dans les environs de

Hengelo dans la Province d'Overijssel.

13. Un noyau de la corne droite du bison fossile a été

trouvé dans le Eulerbroek pres de Delden. 11 est conscrvé

dans la collection du pavillon de Harlem, n". 1491.

1 4. Un humérus de Mammouth et des dents d'Ours fos-

sile ont été trouvés dans les environs d'Ahans tout pres

des frontières de la Néerlande. Us sont conservés par

Mons. le juge ziegeler a Ahaus.
18*
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Le 5 Février 18:25, il a été trouvé a Génemuiden un

os frontal avec les noyaux des cornes du Boeuf a front

aplati. Cette pièce qui avait été mise a découvert par la

rupture de la digue se trouve au Musée de Leide. Voyez:

Verhand. Koninld. iVed, Instit, 9^" reeks, III, 1.90, PI.

III, et HENGEVELD, dans le Tijdschrift voor Nijverheid, XV.

(185S) p. 185. PI. I, fig. 12.

Le inême jour il a été mis u découvert, par la rup-

ture d'une digue au Bloklaudspolder pres d'Einmenes, le

noyau d'une corne gauche de la même espèce de boeuf.

Il se trouvait, a ce qu^on croit, dans le sable campinien,

qui est couvert, dans cette localité, d'une couche de tour-

be d'un mêtre d'épaisseur, renferinant des troncs de chêne

et de pin, et qui est recouverte a son tour de trois

décimêtres de limon marin. Ce noyau se trouve au

Musée de FUniversité d'Utrecht. Il a été décrit dans les

Verhand, Kon, Ned. Instit, 2'^« reeks. III, 1. 73—82.

Planche I.

15. A riiötel de ville de Deventer on conserve le noyau

d'une corne du Bison fossile qu'on a trouvé en 1839,

avec des clioses qui avaient appartenues a la direc-

tion d'une digue. Apparemment ce noyau a été déterré

par la rupture d'une digue dans les environs de De-

venter.

16. Une molaire de Mammouth trouvée en 1841 dans

FIJssel vis-a-vis le village de Wilp pres de Deventer, sui-

vant le Deventer Courant 1841. N^ 27.

17. LuLOFs, Beschrijving des Aardkloots, ^ 430, raconte

qu'on a trouvé, en 1738, une molaire de Mammouth at-

tachée a un fragment de la machoire, sur le bord de

riJssel pres du village de Brumraen a 4. 5 mêtres de pro-

fondeur.

18. Plempius, Bijvoegsels op de Anatomie van Cahro-
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Uns, fait mention cFun fémur de Mammouth, de la loiigueur

d'uii inétre et pesant 28.16 kilogrammes quW avait re-

tiré de TlJssel pres de Doesborgh en 1629.

19. Daus la collectiou de Mons. Ie professeur lith de

jEUüE a Utrecht, se trouve un fragment du bassin d'un Khi-

nocéros provenant de la même localité.

20. Dans ITJssel, prés du Fraterwaard, dans Ie voisi-

nage de Doesborgh, ont été trouve en Novembre 1857

une moitic droite du bassin d'un Mammouth, 1'iléon, Tis-

chion et Ie pubis.

21. Pres de la même ville, dans l'Ouden-lJssel, on a

trouve, en même temps, los frontal avec les noyaux des

cornes et les arcades orbitaires assez bien conservces d^uu

Bison fossile. Dans la cavité de Tos frontal se trouvait

un des osselets du tarse du pied droit. Ces os sont con-

servés dans la collection du Pavillon de Harlem, n". 10934.

22. La moitié du bassin d'un Mammouth trouvée en

Novembre 1839 dans Ie Nieuwen-IJssel, prés de la même

ville. Verhand. Kt N. Instit,, 1841, p. 321, avec figure. 11

est conservo, si je ne me trompe, a Utrecht.

23. Un iléon gauche de Mammouth a été trouve prés

de la même ville vis-a-vis de Drempt dans rOuden-IJssel.

Get os se trouve dans la collection du Pavillon de Har-

lem, n°. 14S9.

Dans la même collection, n'*. 1488, est conservé Tos

frontal avec les noyaux des cornes d^un Bison, trouve dans

la même localité.

Ainsi donc on a déja trouve dans les cnvirons de Does-

borgh les ossements de quatre Mammouths, d'un Rhinocéros

et de deux Bisons.

24. Deux molaires de Mammouth trouvées en 1851 dans

Ic Rhin pres de Iluissen et conservées au Pavillon de Har-

lem, iY\ 1473* et 1474.
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25. En élargissant la coupure du chemin de fer prés de

Belle-Vue a Arnhem, on a rencontre en 1856 des laraes

de molaire d'un Mamraouth. Ces lames sont conservées au

Pavillon de Harlem, n". 9899.

26. En Novembre 1855 on a découvert pres de Maarn,

en élargissant la coupure du chemin de fer, a une profon-

deur de seize mêtres, deux molaires de Mammouth avec des

fragmcnts d'un atlas et probablement aussi du sternum

;

ainsi que des fragments d^un tres grand bois de cerf. Voyez :

Verslagen en Mcdedeelingen der Koninklijke Akademie van

Wetenschappen., 1856, pag. 282. Ces ossements se trou-

vent dans la coUection du Sécrétaire de rAcadcmie, Mons.

Ie Professeur vrolik. Par suite de la maniere dont on élar-

gissait ces coupures, en faisant ébouler la terre d'en haut,

il nous a été impossiblc de savoir a quelle profondeur les

ossements se trouvaient enfouis, et il est possible qu'ils

gisaient tout prés de la surface.

27. Une lame de molaire de Mammouth a été trouvée

par moi en 1856 dans Ie gravier sur la pente de la collinc

diluvienne de Beek pres de Nimègue. Cette lame est conser-

vée dans la collection du Pavillon de Harlem, n^. 11552.

28. Une molaire de la même espèce trouvce en 1840,

dans Ie Waal en amont de Nimègue, est dans la posses-

sion du Dr. vermeer a Arnhem.

29. Une molaire semblable est conservée dans la collec-

tion du Pavillon, n**. 9288. Elle a été trouvée dans la

Langstraat faisant partie du poldre de TOoy prés de Nimègue.

30. Une molaire et deux fémurs de Mammouth mis a

découvert par des ruptures de digues en 1794 et en 1799

a Weurt prés de la même ville, ont été conservés par feu Ie

médecin de man, selon van hasselt, IJijdragen voor de

llurght van Ngniegen. Lc même auteur fj^it en outre men-

tion d\ine omoplate que Ton a trouvé dans Tüoy. Dans Ie
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Musée de Leide se trouve une molaire déterrée presquc a

la mêmc place, a Weurt, par la ruptiire de la diguc en

1805. Voyez: Natuurk. Ver/iand. der Holland. Maatschappij

van Wetenschappen te Haarlem, XIII. 265.

ol. Le 13 Janvier 1809 la rupture de la digue sur la

rivc droite du Waal a Oosterhout pres de Loenen, vis-a-vis

le village de Weurt, a inis au jour uu bassin et la partic

supérieure d'un fëuiur de Mammouth. Ces os se trouvent

au Musée de Leide. lis ont etc figurés par cüvier, Os-

semenls fossiles, I. 118^ Pi. X, fig. 1 et 2. Une molaire

(n^ 11145), plusieurs fragments de molaires (n°. 11146)

un iléon (n'. 11147) et une tête de fcmur (n^. 11148) de

Maminouth; un os frontal, un noyau de corne (n^. 1 Ui.'))

deux fémurs et une rotule (n~^. 11144) du Bison fossile

ont été déterrés par la même catastroplie et se trouvent

dans la collection du Pavillon de Harlem. Yoyez : Verhand.

Instit., 2'^'^ ïeeks, III, 1. 83, et van ewijk, Geschiedkund'Kj

verslag der dijkbreuken van 1809, I. 84., PI. I et II.

32. Par suite de la rupture d'une digue de la rivière

la Linge, pres 'de Heukelom, en Janvier 1820, il s'est

formé un gouffre de seize mêtres de profoudeur et plu-

sieurs restes de Mammouth ont été mis a découvert. Un

crune, auquel il ne manque que la machoire inférieure et les

défenses,- se trouve dans la collection de la Hollandsche Maat-

schappij van Wetenschappen a Harlem. Il a été décrit et figurc

dans les Nat. Verhand. d. Uoll. M. v. IF., XIII. 159, PI. I

et II, fig. 1. Une molaire a été transporlée en Angleterre; tan-

dis qu'un fémur est conservé au Pavillon de Harlem, n''. 2598.

33. En 1809 une molaire et un fémur ont été déterrés

d'un goufre de la même profondeur a Kédichem vis-a-vis

de la localité précédente. lis se trouvent dans la collection

du Pavillon de Harlem, n^ 2596 et 2597.

34. La partie autcrieure d'une omoplate du cólé gauclie
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de Mamraouth a etc trouvée u i'occasioii d\ine riipture

de digue du Tliielerwaard ; et,

35. on 1835 on a reucontré dans Ie Waal près de Zalt-

Bommel, un Immériis avee deux cótes. Ces os ont etc décrits

dans les Verhand, Ned. Insiit, 2*^ reeks, YIII, 191 et 193.

lis se trouvaient dans la collection de feu Ie Professeur de

FREMERY a Utrecht.

36. IJue molaire avec une partie des alvéoles, trouvées

en 1768 a Well dans Ie Bommelerwaard, décrites et figu-

rées dans les Verhand. d. HolL M. v. IK, XII, 373,

sont conservées dans la collection de camper au Musée

de Groningue.

37. Dans la même collection il se trouve un fémur droit

et une vertèbre dorsale d un jeune animal, mis a découvert

par une rupture de digue en 1757 a Hedel dans Ie même

Bommelerwaard. Voyez : Verhand. d, HolL M. v. W., XII.

IS, avec fig.

38 Dans la collection de camper il se trouve également

un iléon et une molaire de Mammouth trouvés en 1766 et

3 769 près du Marensclie Molen dans Ie Maasland, ou Ton

avait rencontre en même temps un crane avec les molai-

res, et auparavant encore une omoplate. Ces restes prove-

naient d^un goufre qui s'était produit par suite de la rup-

ture d'une digue en 1747. Voyez Verhand. HolL M. v. W.,

XXIII. 54, avec figures,

39. Le Musée de Leide possède deux cótes, romoplate.

Tos du rayon, la moitié du bassin, le tibia et le péronné

du cóté gauche d'un Mammouth, qui ont ëté déterrés par

la rupture de la digue de Dreumel en Maas-en-Waal le 8

Pévrier 1855.

40. Un bois de Renne a été trouve en 1829 dans le

Waal, près du Middelwaard, vis-a-vis de Heerewaarden. Il

a eté décrit et liguré dans les Verh. Ned. Inslii.y 2'' reeks,
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Vin. 186, et se trouvait dans la coUection de feu Ie Pro-

fesseur de feemery a Utrecht. On a rencontre de mêine

des bois de renne fossile dans la Lippe en Westphalie.

En ] 822 en creusant Ie Zuid-Willemsvaart pres de

Bois-le-Duc, on a trouvé, a la profondeur de seize déci-

mêtres, un os frontal avec les noyaux des cornes d'un Boeuf

a front aplati. Il est conservé au Musée de Leide.

41-i_43. Le même Musée possède des bois de Cerf, pcut-

être du Cerf fossile, trouvés en 1822 k la même occasion,

dans le Bossche-veld, prés du fossé de Bois-le-Duc, a seizc

décimêtres de profondeur; prés de la rivière FAa, et aussi

a Aarle prés de Helmont.

44. Sept molaires et trente laraes de molaires, unc de-

fense, un fragment de machoire inférieure, des fragments

du crane, un fragment de humérus, dix-huit fragments de

cótes et cent vingt fragments d'os indéterminables de Mara-

mouth ont été trouvés, en xloüt 1842, h deux mètres de

profondeur, dans une fosse a argile au hatneau 'Steenoven

pres d^Oosterhout dans le Brabant septentrional. lis sont

conservés dans la colleclion du Provinciaal Genootschap in

Noord- Brahaïit a Bois-le-Duc. lis ont été mentionnés dans

les Mémoires de cette société, 1842, II, 111.251. Ce gi-

sement dans un banc d^argile a beaucoup d^analogie avec

ceux d^une

45. extrémité antérieure de défense, n". 4295, rencon-

trëe dans une fosse a argile de Hulsel pres de Bladel ; et

46. du condyle droit de la machoire inférieure, n".

5738—5740, de rextrémitc supérieure du rayon, n\ 429;3,

et du second osselet de la première rangée du carpe, n''.

4292, du pied droit, et un premier osselet de la première

rangée du carpe du pied gauche d'un Mammouth énorme.

Ces os sont d'un quart plus grands que ceux du grand élc-

phant de Sumatra du Musée de Leide. L'animal doit avoir
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eu, au moins, quatre mêtres de hauteur. Ces os soiit coii-

servcs, avec Ie . precedent, au Pavillon de Ilarlem et ont

été trouves dans une fosse a argile pres du chemin de

Riethoven a Steensel.

47. La même collection conserve une tête de fémur

droit de Boeuf ou de Bison fossile, n^ 5741, et plusieurs

os de Rhiuocéros: deux vertèbres dorsales, cinq vertèbres

lombaires, des fragments d'humérus, de cubitus, de rayon

et des os du carpe, du métacarpe et de la première plia-

lange des deux extrémités antérieures, n\ 5742— 5753.

Ces os ont été rencontres dans une autre fosse lï. argile,

pres de Fécole de Westerhoven. Tous ces restes de Rhinocé-

ros et de Maramouth (n\ 44— 47) appartiennent au Pro-

vinciaal Genootschap du Brabant septentrional.

48. Deux molaires de Mammouth ont cté trouvées, eu

1830, a Vierlingsbeek, probablement dans la Meuse. Elles

sont conservées a Dordrecht et ont étd mentionnées dans

les IHjdragen voor de Natuurkundige Wetenschappen. V. 1 9.

49. Une énorme défense de Mammouth a été trouvée

en 1857 dans la Meuse a Bruggenum, en aval de Roer-

nioiide. EUe est conservée au Musee de Leide. Quelque

tenips avant cette époque on a trouvc dans Ie niéme gise-

ment, un fragment du crane et une pmoplate qui sont dans

la possession de Mons. schipperman a Maaseyk.

50. Mons. GuiLLON a Roermonde possède une défense et

deux molaires de Mammouth trouvées en 1854 h. Ooi, dans

la Meuse, en amont de cette ville.

51. Il se trouve une description détaillée par crahay

dans Ie Bulletin de l'Académie royale de Bruxelles, III,

1836, 43 du gisement remarquable de Smeermaas pres de

Maastricht, qui a été mis a découvert en creusant Ie Zuid-

Willemsvaart en 1823. Il se trouve au Musée de Leide

un dessin de la coupure, avec Tindication des points ou
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Ton a rencontre les osseinents; et ce gisement est mentionné

également dans les Verhand, d. Holt. M. v. W., XIII, 264.

La plupart de ces ossements sont conservés a Leide; la cüI-

lection de FAthenee de Maastricht en possède parcillement

quelques-uns, et d\autres se trouvent au Pavillon de Harlem.

Il y a a Leide une machoire inférieure, cinq défenses, quatorze

niolaires, cinq vertébres dorsales, deux omoplates, un fragment

d\in bassin et d^un fcmur,une rotulc et plusieurs fragmcnts

d'ossements de Mammoutli ; douze molaires et des fragmenls

des os des extrémités deClieval; des bois de Cerf; deux noyaux

osseux de cornes, sept molaires, un fragment d'une machoire

inférieure, trois vertébres, Pos sacré et des fragments d'os

du Bison fossile. A Maastricht on trouve plusieurs molai-

res, une défense et une omoplate de Mamraouth ; deux era-

nes de cheval et des restes de Cerf. A Harlem des molaires,

n\ 5773, 11S79. des fragments de défenses, n". 5774,

11880, et une vertèbre, n^ 11878, de Mammouth. Ces

os faisaient partie d'une tres grande quantité d'ossements

de Mammouth, qui pour la plupart etaient changés en ter-

reau et tombaient en poussière aussitót qu ils furent mis a

jour. Les défenses et surtout les molaires y prédominaient

fortement en comparaison de la quantité des autres ossements,

sans doute parce qu'ils se conservent mieux.

52. Sur Ie Kaberg on a rencontre en 1815, dans Ie

gravier diluvien, a deux mêtres sous la superficie du limon

hesbayen, lors de la construction du fort Guillaume, des

ossements de Mammouth et d'autres Mammifères. Dans Ie

Musée de Leide il y a une molaire de Mammouth, avec

une molaire, des fragments de cubitus, de rayon et d'un

bassin de Ehinocéros et des cornes de Cerf (cuvier, Ossem.

fossil., IV. 100, et Nov. Acia Academ. Curiosor., X. 2.

483); au Pavillon de Harlem, une molaire de Mammouth,

n^ 3295, des molaires de Cheval, n". 11881— 11901,
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uil fragment de bois de Cerf, iis. 3626; chez Mons. van

BREDA a Harlern, uiie maclioire inférieure de Mammoutli

{Algememe K,- e. Letterbode, 1840. II. 380); dans Ie Mu-

sée de rUniversité de Liège une défense de Mainmouih;

dans la collection de FAthénée de Maastricht enfin se trouve

un crane de TOurs des cavernes du Kaberg, et une vertè-

bre cervicale du raême aniraal qui a été déterrée du bassin

de la ville. On a aussi trouve dans Ie Kaberg des dents

d'Hippopotame, mais je n^ai pas pu découvrir ou ils soni

conservés.

53. Mons. UBAGHS de Fauquemont a rassemblé, dans

une fosse a, gravier a Wijlre prés de Galloppe, une collec-

tion tres remarquable d^ossements diluviens, de Mammouth,

de Rhinocéros, de Cheval, de Bison fossile, de Cerf et de

1'Ours des cavernes. Il a décrit ce gisement dans ses Beo-

bachtungen, 1859, pag. 10.

54. Mons. DEBEY a x\ix-la-CIiapelle a décrit un gise-

ment d'ossements fossiles des mêmes espèces de mammifères

que les précédentes_, sauf du Rhinocéros et de TOurs, au Lous •

berg prés de cette ville. Ils sont mêlés avec des os de

Putois, de plusieurs espèces de Souris, de Grenouille, et

avec une grande quantité d'ossements de Marmotte, rArc-

tomys Marmotta de schreber, qui n^avait été rencontrée

jusqu'ici dans Ie diluvium que pres de Wiesbaden a Mosbacli,

a Küstricli pres de Maience, et a Canstadt dans Ie Wurttem-

berg. Voyez ; Verhand. d. Verein. f. Rheinpr. u Westphalen,

1851, 569, et leonhard und brown, Jahrbuch, 1847. 183.

Les ossements de Bison fossilc des gisements n". 51, 53

et 54 ont été attribués, probablement a tort, au Boeuf l\

front aplati. Quand il serait bien certainement prouvé que

ce sont des os de Boeuf, et non de Bison, on aurait une

preuve indubitable de la coexistcnce de ce Boeuf avec Ie

Mammouth a Tépoque quaternaire.
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55. A Neerepeii prés de Tongres Mons. BOsquET a

trouvé dans Ie gravier du diluvium ardennais une défense

de Mammoatli, enfoncée en partie dans la couche de limon

liesbayen, qui recouvre ce gravier. Mons. bosqüet en a

conservé des fragments. Neerepen est une des localités irès

rares en Belgique dans lesquelles Ie limon liesbayen con-

tient des coquilles de mollusques terrestres. Elles ont ete

meutionnées dans Ie Bodem van Nederland, II. 108.

Dans nos collections on rencontre souvent des ossemenls

fossiles sans indication de la localité d'oü ils proviennent.

Le Musée de Leide possède ainsi plusiers vertèbres, deux

humcrus, des fémurs et d'autres ossements de Mammouth,

ainsi que trois frontaux avec les noyaux des cornes du Bi-

son fossile, qui proviennent probablement de gisements en

de^a des frontières de la Néerlande. Au Musée de Tcyler

a Harlem se trouve un tres- beau frontal du Bison et trois

molaires de Mammouth sans indication d'origine.

J'ai déja raentionné les gisements d'ossements diluviens

pres des frontières de la Néerlande: u Ahaus, a Aix-la-

Chapelle et u Neerepen. La plupart des autres gisements

de la continuation du terrain quaternaire de la Néerlande,

dans la Prusse rhénane et la Westphalie sont énumerés par

VON DECHEN dans sa belle description du Siebengebirge.

Verhand. Verein. ƒ. FJieinl. u. WestpL, 1852, IX. 545.

56. Pres d'Emmerich on a trouvé des restes de Mam-

mouth
;

57. en 1809 pres de Wesel une molaire du même ani-

mal, et

58. en 1746, Ti Lippenheira prés de cette ville, une

grande quantité d'ossements. Cuvier, Ossem. foss., I. 117.

59. Dans la Lippe on a trouvé: en 1823 une défense

de 2.5 mêtres et un fémur de Mammouth (cuvier, Ossem.

foss.j V. II. 494)^ un fémur de Rhinocéros qui est conservé
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dans la collection de Steiiifiirth ; des bois de Cerf conserves

au Miisée de Leide, des restes de Remie {Verein f. lihelnl.

u. Westph., 1855, XII. pag. LXXII); dans

60. cette mêrae rivière pres de Schermbeek, des os de

Rhinocéros (cuvier, Ossem., I. 117);

61. pres de Haltern un os de Mammouth exposé a la

maison de ville de cette ville (de luc, Lettres physiques,

V. 20);

62. pres de Dalü, des noyaux de cornes de Bison fossile

conserves au Musée de Leide;

68. prés de Lippstadt un crane de Rhinocéros (cuvier,

Ossem , II, I. 47) qui se trouvait dans la collection de

CAMPER

;

64 dans Ie Pader pres de Paderborn une molaire de

Mammouth conservée au Musée de Leide.

65. On a trouvé pres de Duisbourg des os de Mammouth;

66. en 1823 une molaire du même animal a Laufen

prés de Mülheim (cuv , Ossem., V, IL 464); et

67. une molaire de Rhinocéros dans Ie Ruhr [Nov. Act.

Acad. Cur, XI, II. 486, tab. LYII, fig. 1, et XII. 723);

et dans la même rivière une molaire de rElephas priscus

GOLüF. , une espèce qui se rapproche, par la structure de

ses molaires, de TEléphant d'Afrique, et dont les restes se

rencontrent plus généralement dans FEurope meridionale.

OwEN Ie croit d'une époque plus ancienne, que VElephas

primigenius.

68. Dans Ie Rhin prés de Dusseldorf on a rencontre

une défense et six molaires de Mammouth (cuv , Ossem., I.

117, et VON SCHLOTHEIM, Pelrefactenkuude, p. 5);

69. a Königsdorf a deux lieues a Test de Cologne, des

restes de Rhinocéros tychorrhimes

;

70. a Cologne, selon von üechen, des restes d'Elephas

priscus
',

pres du Hahnenthor de cette ville en 1819, un
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craue, des bois et des vertèbres de cerf (Nov. Act. Acad.

Cwios., X, ir. 475. tab. XLIII, f. ]) et des restes de

Boeuf fossile; et dans Ie Rhin prés de cette mem e vil Ie des

os de Rhinocéros. Cuvier {Ossem , IJ, I. 47) les a rencon-

tres dans la Collection de camper.

71. Prés de Brühl on a trouvé des restes de Mammouth

;

72. pres de Neuss des restes de Cerf;

73 a Liedberg au sud-est de Gladbacli des restes de

Mammouth

;

74. au pied de la colline Ie Hülserberg prés de Crv-

feld, des restes de Mammouth, un fragment de crane aveo

les no)'aux des cornes, les dents et la machoire inférieure,

un humeras et des cötes du Boeuf fossile. {Nieuwe Verh.

Kon. Instit., III, I. 85.)

75. Dans la collection de Tecole polytechnique de Cré

feld, se trouvent plusiers molaires de Mammouth des en-

virons de cette ville, un fragment de crane du Boeuf fossile

d^Osterrade; un petit crane d'Hippopotame de ces envi-

rons; et

7G. une machoire supérieure bien remarquable d'un éta-

lon adulte de la taille d'un ponev, trouvé a Hombourg vis-

II vis de Ruhrorth. Selon Mons. nauck, Ie Directeur de 1 ecole

de Créfeld, les ossements fossiles de ces environs se trou-

vent dans la couche de gravier, et* aussi dans Targile

qui lui est superposée, dont se compose Ie lerrain dilu-

vien de cette contree. Plusieurs parties du même squelette

se trouvent souvent ensemble, et les os ne sont jamais

roulés.

77. Enfin, pres de Xanten, on a trouvé, selon VON de-

CHEN, des restes du Mammouth et du Cheval fossile.

En Belgique on a souvent rencontre des ossomcnts fossi-

les de Mammouth et d'autres grands Mammifères de lepoque

diluvienne. Dans ce pays-ci ils se trouvent enfouis, sans
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exception, u ce qu'il me semble dans Ie sable campinien.

78. BuRTiN a anoncé en 1787 qu'il possédait des os de

Mammouth découverts dans Ie Brabant, et

79. un grand crane retiré d'ane rivière a deux lieues de

Louvain. Verhand. HaarL JJaatsch. v. VK, XXIV. — Cu-

viER, Ossem., I. p. 111. — Mémoires de l Académie de

Bruxelles, I. 410.

80. CuviER, 1.1. , mentionne d'après van gorp, les os de

deux Mainmouths trouvés a Vilvorde; et

81. MORREN, Revue de dècouvertes d'ossements fossües

faite dans Ie Brabant, Gand, 1828 et Bulletin deVAcad.

royaL d. Sciences, 1835, I. 152, mentionne la dL'cou verte

d'uiie molaire de Mammouth et d'une vertèbre lombaire de

Hippopotame a Meisbroek pres de la même ville.

82. Mons. scoHY {Bulletin de l'Acad. royale de Belg.,

2^ série, IX. n". 3) a décrit et figuré une belle collection

d'ossements diluviens découverts, Ie 28 février 1859, pres

de Lierre. A savoir : une défense de Mammouth, quatre

molaires, des fragments de cótes, deux humérus droits et un

humérus gauche, un radius, un os de la carpe, uu iléon et

une tête de fémur du lihinocéros megarldnus : une molaire et

des fragments d'humérus, Le R. megarldnus est, selon bronn,

la même espèce que le B. leptorhinus ou l"Aceroterium

incisivum, une espèce tertiaire. Le Rhinocéros de Lierre

sera donc probablement le B. ticJwrInnus, Tespèce fort ré-

pandue de Tépoque quaternaire. Ces os de Mammouth et de

ühinocéros de Lierre étaient accompagnés d'une molaire de

Cheval, de Tavant-bras d'un Cerf et de deux dents de Chien.

83. Mons. le professeur van beneden u Louvain possède

un crane bieu conservé de Rhinocéros qu'on vient de trou-

ver dans Ie Rupel pres de Boom.

84. MORREN, 1.1., mentione des restes de Mammouth de

Niel, vis-^-vis de Rupelmonde;
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85. et crun crane entier trouvé h Tamise pres de cette ville.

S6. Dans les environs crAnvers, on a rencontre u plu-

sieurs reprises des os de Mamraouth ; de meine que

87. dans les Plandres [Mémoir. de l'Acad. d. BriixelL,

I. 410). Pres de Bruges on a trouvé en 1G4-3 un sque-

lette entier (cuyier, Ossem., I, pag. lil), et

88. prés d'Ostende des restes de Mainmouth.

En résumant tous ces gisements on peut en dóduire la

liste qui va suivre. L^'explication des signes Z, r, h, etc.

se trouvé ti la pag. 259 suiv.

VER3L. EN MKDEI). AFD. NATÜOUK. DEEL XII. 19
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En dega des froutières de la Néerlande, et au dela de

ces froutières dans la continuatioii da niême terrain dilu-

vien, il existe quatre-vingt-huit localités qui ont offert des

ossements des grands raainniifères qui ont habités ces con-

trées au temps quaternaire, et sept gisements de restes

du Boeuf c\ front aplati, Ie Bos primigenius, qu'on a con-

sidéré a tort^ a ce qu'il me semble, comme uiie cspècc

qui a vecu a cette même époque.

Ou a trouvc des os

:

de Mammoutli dans 68 localités difiérentes

de l'ELephas priscus //
•2

II //

de Rhinocéros
// 12 1/ II

d'IIippopotame
// 3 if II

de Clieval
// 5 y II

de Cerf
// 13 II II

de Renne // 2 II II

de Bison fossile // II II II

de rOurs des cavernes rt 3 II II

de Chicn ff
2 II II

On rencontre tres souvent des dents de Clieval et des

bois de Cerf, dans des gisements analogues a ceux oü se

trouvent les ossements fossiles; mais comme il est trcs-

difTicile, sinon impossible, de distinguer Ie Clieval et Ie Cerf

fossile des espèces modernes, on négligé souvent de conser-

ver ces dépouilles.

Deux localités du Diluvium mixte (g) ont offert des

restes de Mammouth, et dans Tune des deux ces derniers

étaient accompagnés d'ossements de Cerf.

Dans les bancs d'argile du Diluvium ardennais (m) du

Brabant septentrional on a trouvc dans trois localités des

restes de Mammouth, et dans uue quatricme des ossements

de Rhinocéros et de Bison.

Nous connaissons cinq gisements d'ossements fossiles dans
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Ie Diluvium ardennais (m) da Limbourg, qui est si bieu

caractérisé par la superposiiioii d'uiie couche de limon lies-

bayen ou de loss. Tous ces giseinents ont offert des ossc-

meiits de Mammouth. Dans quatre ces restes étaieiit accom-

pagnés d'os de Cerf, dans trois d^os de Clieval et de Bison

fossile, dans deux de Rliiuocéros et d'Ours, dans deux d'Hip-

popotame et de Cliien.

On connait ainsi douze localités dans lesquelles Ie di-

luvium a gravier et a cailloux roulés a offert de ces osse-

nients diluviens. A celles -ei il faudra p.eut-être eu réunir

quelques autres au dela des frontiures de la Ncerlande dans

la Prussc rhénane et en VVesplialic.

La couche supérieure du sol de soixante-deux autres

localités se compose d'atterrissements de Tépoque moderne

;

mais partout on y rencontre, a peu de profondeur, soit Ie

sable campinien, soit Ie diluvium a cailloux roulés. Dans

trente-sept localités, les trois septièmes de toutes les locali-

tés prises ensemble, ce sont des fonds ou des bords de grandes

rivières, oü les eaux ont déterré ces ossements a de grandes

profondeurs. Dans trente-six localités cMtaient des ossements

de Mammouth, dans trois de Rhinocéros, dans six de Bison

fossile, et dans deux de ces localités les restes de Mam-

mouth étaient accompagnés de ceux de Bison.

On a pêche trois ou quatre fois des restes de Mam-

mouth, dans la mer du Nord, a peu de distance des cotes

de la Hollande. Il est évident que cc giseinent fait partie

du grand dépót qui se trouve au fond de cette mer, et

dont on a retiré sur lees cotes de TAngleterre des milliers

de molaires. Il est tres probable que Ie fond de la Mer

du Nord se compose de sable campinien plus ou moins

remanié.

Pour bien juger de ces ossements de Fépoque diluvienne,

il ne faut pas perdre de vue que leur gisement est en rap-

port avec celui des cavernes a ossements des Ardeunes,
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si bien explorées par smerling, et des cavernes de la West-

phalie. Les os de ces mêmes espèces d'aniraaux soiit ac-

compagnés dans les cavernes, de ceux de grands carnivo-

res et de plusieurs espèces d'animaux plus petits.

De la liste prëcédente il ine serable que Ton peut con-

clure que c'est Ie sable campiuien ainsi que Ie diluvium

ardennais, qui doivent être considérés comme les plus ri-

clies en ossements de l'époque diluvienne. Le gisement dans

quelques endroits isolés, dans le diluvium rhénan et mixte,

s'explique peut-être en adraettant, que les os ne s^étant

trouvés que dans les couches superficielles, il se pourrait

bien qu^ils y eussent été Iransportés du sable campinien.

Mais ce que Fon sait jusqu'ici de Tintérieur de nos colli-

nes diluviennes a cailloux roules et a gravier, est si peu de

chose, que Ton n'en peut déduire des conclusions bien cer-

taines. Les coupures de peu de profondeur de quelques

chaussées, celle du chemin de fer d^Utrecht a Arnhem, celle

du canal de Hilversum, quelques puits creusés au Veluwe

a. une profondeur tout au plus de quatre-vingt mêtres, ne

nous ont pas encore pu apprendre beaucoup sur la consti-

tution intérieure de ce diluvium ; et il se peut qu'il recèle

des mjlliers d'individus de ces grands quadrupèdes sans

que nous en apprendrons jamais la présence. Mais ceci

est très-improbable. Les diluvium a cailloux roules, mixte

et scandinave sont de formation maritime. Les sables, le

gravier et les bloes erratiques, dont ils sont composés, ont

été apportés, selon toute probabilité, par des glaces flottan-

tes; et ainsi ces animaux terrestres n'ont pu habiter nos

contrées, qu'après Fémersion du fond de cette mer dilu-

vienne.

Les ossements du diluvium neêrlandais ne sont jamais

roules; et souvent on trouve ensemble les os d\in même

individu, ou plusieurs os de la même partie du corps. A
Weerselo, n". 11, on a déterré les molaires d'üii Mammouth
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et en même temps des cotes et des os da bassin et des

extrémités.

A Dreumel, n'^. 43, c'étaient les cotes d'un Mammouth

avec ime partie des os des extrémités antérieures et posté-

rieures. A Westerhoven, n^. 51, on a trouvé des vertèbres

et des os des deux extrémités antérieures d'un Ehinocéros

etc. xiinsi il est évident que ces ossements n'ont pas été

transportés de loin au gisement dans lequel on les trouve

enfouis aujourd'hui, et qu^au moment de leur immersion

les parties osseuses des cadavres étaient encore retenues en-

semble par les muscles, les tendons et les ligaments. Ces

animaux ont donc vécu et ont péri presque sur les mêmes

licux oü nous trouvons a present leurs dépouilles.

Le diluvium ardennais est Tétage Ie plus ancien du ter-

rain diluvien de la Néerlande; comme le sable campinien

en est Fétage le plus recent. Ces deux étages recèlent des

ossements de grands Mammifères qui ontvécu pendant le

temps de la forma tion de ce dépót; et il est évident éga-

lement que, pendant toute Tépoque diluvienn^, depuis le

commencement jusqu'a la fin, ces contrées ont été habitées

par les mêmes espèces d'animaux.
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GEWONE VERGADERING
DER AFDEELING

WIS EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEiN 29sten junij isei.

Tegemooordig de Heeren: g. simons, w. vrolik,

H. C. VAN HALL, J. VAN DER HOEVEN, P. HARTING,

P. M. BRUTEL DE LA RIVIÈRE, A. W. M. VAN HASSELT,

J. W. L. VAN OORDT, V. S. M. VAN DER WILLIGEN,

J. G. S. VAN BREDA, G. E. VOORHELM SCHNEEVOOGT,

A. H. VAN DER BOON MESCH, C. A. J. A. OUDEMANS,

E. H. VON BAUMHAUER, F. J. STAMKART, .T. VAN GEÜNS,

F. C. DONDERS.

Het Proces 'Verbaal der gewone Vergadering van

den 25^^^^ Mei j.1. wordt gelezen, goedgekeurd en

vastgesteld.

Worden gelezen brieven van de H.H. van den

BOSCH, MATTHES, ROSÉ, VAN DER KUN, BUYS BALLOT,

STORM BUYSiNG en scHROEDER VAN DER KOLK, strek-

kende ter verontschuldiging over het niet bijwonen

dezer Vergadering. Aangenomen voor berigt.

Worden gelezen brieven ten geleide van boekge-

schenken van de volgende H.H. : 1°. Minister van

VERSL. EN MEDED. AFD. NATÜURK. DEEL XII. 20
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Oorlog ('s Graveiihage, 6 Junij 1861, N^. 62 B)

;

2^. H. w. BLOEM en j. TER GOUW (Amsterdam, 24

Junij 1861); S^. j. VAN royen en ali cohen. Voor-

zitter en Secretaris der Commissie voor de Statisti-

sche beschrijving der provincie Groningen (Gronin-

gen, 10 Junij 1861); 4^. h. w. de graaf, Secre-

taris van het Entomologisch Genootschap te Leiden

(Leiden, Junij 1861); 5^. d. e. kieser, Voorzitter

der Kaiserliche Leopold.-Carol. Deutsche Academie

der Naturforscher (Jena, 18 Maart 1861); 6<^. james

CARPENT1ER voor deu Astronomer Royal (Royal ob-

servatory Greenwich, Junij 1861).

Wordt tot plaatsing in de boekerij en tot schrif-

telijke dankzegging besloten.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken van de volgende H.H.: 1^.

VAN PANHUYS CU A. VAN DER LAAN, Voorzit-

ter en Secretaris der Gedeputeerde Staten van Fries-

land (Leeuwarden, 10 Junij 1861); 2°. hermans,

Bibliothecaris van het Provinciaal Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant ('s Her-

togenbosch, 1 Junij 1861); 3^. a. n. godefroy, Se-

cretaris der maatschappij ter bevordering der Bouw-

kunst (Amsterdam, Mei 1861, N«. 135/1047); 4^.

renard, Secretaris der Société Impériale des Natu-

ralistes de Moscou (Moscou, 15-^^ 1861); 5^. mul-
11 Jumj

ler. Secretaris der Kaiserliche Leopold.-Carol. Deut-

sche Academie d. Naturforscher (Jena, 3 October 1860);

6®. Secretaris der Société Dunkerquoise pour Tencou-
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ragement des Sciences, des Lettres et des Arts (Dun-

kerqiie, 31 Mei 1861).

Aangenomen voor berigt.

Op verzoek der Commissie van de Koninklijke

Akademie van Wetenschappen voor de overblijfsels

der oude Vaderlandsclie Kunst, wordt door den Se-

cretaris berigt, dat zij, sedert hare laatste mededee-

ling in de Vergadering der Letterkundige Afdeeling

van den lO^^'^ Julij j.L, nog opgaven ontvangen heeft

van den Heer a. c. bon, Opzigter van het Kapitaal-

Kustlicht op de Westzijde van Schouwen; van den

Heer j. a. alberdingk thijm te Amsterdam; van

den Heer a. berntun te Beek; van den Heer james

DE FREMERY te 's Graveuzandc; van den Heer No-

taris EOONZAJER te Gorinchem; Dr. j. a. van dis-

sel te Hattem; van den Heer a. a. schaepkens te

Maastricht. — Zij heeft van de haar verstrekte wen-

ken en aanwijzingen een dankbaar gebruik gemaakt.

Wordt i^elezeu een brief van den Heer j, a. van

DISSEL, Lz., (Hattem, 31 Mei 1861), waarin de

Akademie beleefdelijk wordt verzocht de ingezonden

en in de notulen der vorige Vergadering vermelde

voorwerpen in bewaring te willen houden. Hiertoe

wordt besloten.

Wordt gelezen een brief van den Heer bleeker

(Leiden, 12 Junij 1861), ten geleide cener Verhan-

deling onder den titel van : lefs over de geslachten
20*
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der Scaroïden en hunne Indisch-Archipelagische soor-

ten, aangeboden voor de Verslagen en Mededeelhigen

.

Verzonden tot de Commissie van Redactie.

Wordt gelezen een brief van den Heer j. p. del-

prat ('s Gravenhage, 27 Junij 1861), ten geleide van

eene Verhandeling Over eene benaderde fonmde tot

het herehenen van den ivaterafvoer in hanalen en wa-

terleidingen.

Vermits de Heer delprat de vrijheid laat, om dit

stuk voor de Verslagen en Mededeelingen aan te bie-

den, wordt daartoe besloten en de Verhandeling \'er-

zonden tot de Commissie van Redactie.

De Secretaris berigt van den Heer p. van der

STERR ontvangen te hebben Tabellen van waargeno-

men waterhoogten, welke hij der Commissie over

de daling van den bodem in Nederland ter hand

heeft gesteld.

De Secretaris deelt mede, dat de Verhandelingen,

door de H.H. schroeder van der kolk en oude-

mans aangeboden, aangenomen zijn door de Com-

missie van Redactie der Verslagen en Mededeelhigen,

Worden ingebragt brieven van den Minister van

Binnenlandsche Zaken ('s Gravenhage, 19 Junij 1861

en 27 Junij 1861, 9^ Afdeeling, medische politie, N^.

210 en N«. 191) strekkende ten geleide van de vol-

gende brieven, als bijlagen: 1. van de Provinciale
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Commissiën van Geneeskundig Onderzoek en Toc-

voorzigt te Utrecht; 2. te Zwolle; 3. te Arnhem; 4.

te Amsterdam; 5. te Middelburg; 6. te Groningen;

7. te 's Hertogenbosch ; 8. te Haarlem; 9. te 'sGra-

venhage; 10. te Leeuwarden; 11. te Assen; 12. van

de geneeskundige faculteiten der Hoogenschool te

Utrecht; 13. te Leiden. Onder toezending dezer bij-

lagen noodigt de Minister de Afdeeling uit, Zijne

Excellentie van antwoord te dienen op de volgende

vragen

:

1^. of, en, zoo ja, in hoeverre het gebruik van

vleesch van runderen, welke aan de besmettelijke

longziekte geleden hebben, en dientengevolge geslagt

of gestorven zijn, schadelijk moet geacht worden voor

de gezondheid;

2^. in hoeverre dit laatste geldt van andere ziek-

ten der runderen;

3^. in hoeverre toezigt op, of verbod van het ver-

koopen van genoemd vleesch noodig, en zoo ja, hoe

dit uitvoerbaar is.

Wordt besloten den brief des Ministers met zijne

bijlagen in handen te stellen van de H.H. donders,

VAN HASSELT CU VAN GEUNS mct bclcefd vcrzock

om daarop in de Vergadering van September e. k.

te willen dienen van berigt, voorlichting en ont-

werp-antwoord.

De Heer von baümhauer draagt het verslag voor

ran de door hem bewerkte analysen van zeewater, voor-

namelijk door den Heer van gogh in de Straat van

Gibraltar verzameld en door de Afdeeling in zijne

handen gesteld. — Dit Verslag wordt door eenc
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graphische afbeelding toegelicht. — De conclusiën

daarvan zijn, dat aan de H.H. buys ballot en van

üOGH de dank der Afdeeling worde gebragt voor

de ijverige pogingen, welke zij hebben aangewend,

om de voor de wetenschap belangrijke vraag over

het al of niet bestaan van een onderstroom in de

Straat van Gibraltar op te lossen, en tot hen het ver-

zoek te rigten, om, door toezending van meer

monsters water uit de genoemde Straat en ook op

verschillende plaatsen der Middellandsche Zee, zoo-

wel aan de oppervlakte,, als ook uit de diepte, de

Afdeeling in staat te stellen, om die vraag afdoende

te kunnen beantwoorden.

De Vergadering vereenigt zich met deze conclusiën

en besluit dientengevolge tot het schrijven in dien

geest aan de H.H. van gogh en büys ballot, en

tot het opnemen van het Verslag van den Heer von

BAUMHAUEii mct dc daarbij behoorende graphische

voorstelling in de Verslagen en Mededeelingen.

De Heer hartin g draagt het volgende Verslag voor:

In de Vergadering van Maart j.1. zijn in handen van de

H.H. VON BAUMHAUER, J. VAN DER HOEVEN en Vau Ulij

gesteld eenige flesschen met zeewater, geput omstreeks de

Straat van Gibraltar, en eenige gronden van daar uit de

diepte opgebragt, het een en ander verzameld door ons ge.

acht medelid den Heer Kapitein-Luitenant ter zee j. van

GOGH, kommandant van Z. M. schroefstoomschip het Loo.

Mij meer in het bijzonder belast hebbende met het on-

derzoek der uit de diepte opgebragte gronden, heb ik de

eer het volgende daaromtrent aan de Akademie mede te

deelen

.
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Het getal der verzamelde gronden bedraagt acht. Blij-

kens het opschrift eener door den Heer van gogii overgezon-

den tabel, die daarbij gevoegd is, zijn deze gronden verzameld

op plaatsen, die gelegen zijn tusschen ^5' 58|'— 35^ 58'

N.B. en 5^ 38'— 6" 8' W.L., derhalve op betrekkelijk ge-

ringen afstand van elkander. Ook zijn in diezelfde tabel

de diepten opgeteekend, doch tot ons leedwezen op eene

wijze, die, zonder nadere inlichting van den Heer van gogh

zelven, bezwaarlijk kan doen weten welke de ware diepte

is. Het schijnt overbodig dit in bijzonderheden aan te

toonen, en daarom zij het voldoende hier aan te stippen,

dat de grootste in de tabel vermelde diepte, van waar

grond is opgebragt, 750 ellen bedraagt, maar dat deze ver-

moedelijk veel geringer is geweest, en, naar het schijnt,

niet op veel meer dan 500 ellen kan geschat worden.

Eene uitvoerige uiteenzetting van de redenen, die plei-

ten voor het aannemen van dit laatste cijfer, is echter daarom

hier te minder nopdig, omdat de uitkomsten van het on-

derzoek der gronden zelve weinig belang opleveren. In de

pakjes, waarin deze gronden bevat zijn, zijn door mij slechts

gevonden eenige, meerendeels zeer kleine fragmenten van

schelpen en van poljparien. Om deze terug te brengen tot

de soorten, die in en om de Straat van Gibraltar leven,

zoude eene naauwkeurige vergelijking met vollediger exem-

plaren een vereischte zijn. Tot zulk eene vergelijking ont-

breken mij de hulpmiddelen. Doch al konde ik daarover

beschikken, dan acht ik het meer dan twijfelachtig, of zulk

eene vergelijking den daaraan besteden tijd en moeite be-

loonen zoude. Vermoedelijk toch zoude men daaruit niet

anders leeren, dan hetgeen men sedert lang weet, dat na-

melijk fragmenten van dieren, die oorspronkelijk meer nabij

de kust geleefd hebben, door de zee tot op eenigen afstand

van daar kunnen worden medegevoerd, totdat zij eindelijk

op eene plaats gekomen zijn, waar de golfslag zich nicl
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meer doet gevoelen en ook de invloed der stroomen slechts

gering is.

Uit het gezegde volgt tevens, dat van den eigenlijk ge-

zegden grond door den Heer van gogh geene stalen ver-

zameld zijn. Alleenlijk kan als zoodanig aangemerkt wor-

den een der door filtrering uit het zeewater afgescheiden

bezinksels, mij door den Heer voN baumhauer toegezon-

den. Terwijl namelijk al de overige bezinksels nagenoeg

uitsluitend uit ijzeroxyde bleken te bestaan, is dat verkre-

gen uit de flesch gemerkt No 20, gevuld op 36« 2' N.B.

en 6^ 48' W.L, op eene diepte van 450 ellen, eene grij-

ze, zeer fijne klei, grootendeels zamengesteld uit moleculair

gruis met eenige grootere kristalfragmenten. Daartusschen

liggen . talrijke Spongolithen, een aantal Globigenen en

brokstukken van andere Toraminiferen, eenige weinige

fragmenten van Polycijstenen, waaronder alleen eene Flus-

trella goed herkenbaar is en eindelijk eenige stukjes van

kalkgeraamte van Echinodermen-larven.

De Heer j. van der hoeven draagt het volgende

advies voor:

In de Vergadering van de Natuurkundige Afdeeling der

Koninklijke Akademie van Wetenschappen van 30 Maart

1.1. werd door ons medelid den Heer p. harting een voor-

stel ingediend, waaromtrent de Vergadering besloot ons uit

te noodigen haar te dienen van berigt, voorlichting en

raad. Het voorstel strekt daarheen, dat de Afdeeling zich

zou wenden tot de Ministers van Oorlog en van Marine,

opdat door de officieren van gezondheid metingen zouden

worden verrigt van de hoofden der manschappen, die ge-

boortig zijn van de eilanden in de Zuiderzee en langs de

Noord-kust van ons vaderland.

Gaarne erken ik de loffelijke bedoeling van den Voorstel-
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Ier, gelijk ik mij ook met de motiveii en consideratiën,

waarop het voorstel rust, over 't geheel zeer wel kan ver-

eenigen. Ik acht het althans niet noodig bij bijzonderheden,

waaromtrent ik misschien anders zou denken, thans afzon-

derlijk stil te staan. Ik mag echter niet ontveinzen, dat-

er zich tegen dit voorstel zelven bij mij bedenkingen voor-

doen, die, zoo ze niet kunnen worden opgeheven, mij zou-

den doen betwijfelen, of ik aan de Afdeeling de uitvoering

van dit voorstel wel mag aanraden.

De eerste bedenking, die ontstaat, is deze: of men zich

op de genomen maten wel genoegzaam zal kunnen verla-

ten. Elk, die zich met schedelafmetingen heeft bezig ge-

houden, weet dat deze, hoe eenvoudig schijnbaar, zeer tijd-

roovend zijn, en dat, wanneer men ze naauwkeurig verri"-

ten wil, hierbij veel behoedzaamheid moet worden in acht

genomen. En is dit reeds waar bij in verzamelingen be-

waarde schedels, die men in de hand nemen en naar wil-

lekeur wenden en draaijen kan, hoe veel meer zal het gel-

den van hoofden, die, aan het levend ligchaam verbonden,

zulke manupilatiën niet gedoogen.

Eene tweede bedenking betreft de nuttigheid dezer af-

metingen, al vooronderstellen wij, dat zij, door verschillende

personen genomen, alle mogelijke waarborgen van getrouw-

heid opleveren. Het is bekend, dat er een groot verschil

is tusschen afmetingen op het hoofd van een levend indi-

vidu genomen en tusschen afmetingen op eenen van huid

en haar en van alle weeke deelen ontdanen schedel. Om
nu niet te spreken van de meer of min spaarzame haar-

bedekkiug, die bij een en hetzelfde individu op onderschei-

dene tijden zeer ongelijke uitkomsten van dezelfde afmetin-

gen geven zou. Maar er is eene andere bedenking van

meer algemeenen aard De afmetingen, waarvan de ethno-

graphen zich ter onderscheiding van nationale schedels be-

dienen, zijn genomen op schedels, gelijk die in ontleedkun-
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dige verzamelingen bewaard worden. Met deze afmeiingen

nu kunnen andere afmetingen dan alleen vergeleken Avor-

den, als zij op dezelfde wijze, d. i. ook op schedels, zijn

genomen. Er zijn maten in den schedel, die men op hefc

levende hoofd in ^t geheel niet bepalen kan, en die, welke

men ook daarop bepalen kan, zullen geene uitkomsten op-

leveren, die met hetsreen men tot nos^ toe van andere vol-

ken kent, vergelijkbaar zijn.

Het zijn deze bedenkingen, die, terwijl ik volkome hulde

doe aan de loffelijke bedoeling des Voorstellers, mij voor

als nog terughouden, daaraan mijne toestemming te geven.

Ik meen dus, dat de Afdeeling verdere inlichtingen moet

afwachten, voor dat zij besluite zich tot meergemelde Mi-

nisters met haar verzoek te wenden.

De Heer w. vrolik leest, in eigen naam en in

dien van den Heer donders, hetvolsfende advies voor:

In de gewone Vergadering van de Natuurkundige i\.f-

deeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen van

30 Maart j.1. werd door ons medelid p. hakting een voor-

stel ingediend, waaromtrent de Vergadering besloot ons uit

te noodigen haar te dienen van berigt, voorlichting en raad.

Het voorstel strekt daarheen, dat de Afdeeling zich zal

wenden tot de Ministers van Oorlog en van Marine^ op-

dat door de Officieren van gezondheid metingen zouden

worden verrigt van de hoofden der manschappen, die ge-

boortig zijn van de eilanden in de Zuiderzee en langs de

Noord-kust van ons vaderland. — In de jongste Vergade-

ring werd daaraan de kennisneming gevoegd van een werk-

tuig, uitgedacht om eene graphische voorstelling te geven van

de hoogte, de breedte en de welving van het menschelijk

hoofd. Ons medelid gaf daaraan den naam van Cepha-

loyraplie. Hel hoofddenkbeeld, waarop het ontwerp tot
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vervaardiging van dit werktuig rust, is de bekende toestel,

waarop de hoedenmakers de bepaling gronden der afmetin-

gen van de door iien te vervaardigen hoofddeksels. —
Het werktuig werd in de Vergadering aangetoond, het ge-

bruik daarvan werd toegelicht, zelfs door het geven eener

graphische voorstelling. Maar de toestel zelve werd ons

niet in handen gegeven, noch ook eenige afbeelding of

beschrijving daarvan. Wij moeten ons derhalve met de

eenvoudige opgaaf vergenoegen, dat genoemd werktuig aan

diengene onzer, die in de jongste Vergadering tegenwoordig

w-as, doeltreffend voorkwam. Van beoordeeling in meer-

dere of mindere bijzonderheden moeten w^ij ons uit den aard

der zaak onthouden.

Wat nu het voorstel zelve van ons medelid betreft,

verklaren wij gaarne, dat de kennis van den typischen sche-

delvorm van onzen landaard ons allezins w^nschelijk voor-

kom.t. Doeltreffend schijnt het ook, dien vorm te gaan

zoeken bij de inwoners der eilanden van de Zuiderzee, bij

wie zich de minste verbastering laat vermoeden. Wij

juichen derhalve het* denkbeeld toe, dat ook hier te lande

pogingen worden in het werk gesteld gelijkstaande met die

van MORTON in Amerika, van joseph baknard davis en

JOHN THIJRNAM in Groot-Brittanje, van VON baer in Kus-

land, van carus in Saksen. Maar w-ij kunnen ons min-

der véreenigen met het voorstel, om buiten de Akademie

de gevorderde nasporingen, metingen en afbeeldingen aan

officieren van gezondheid te doen opdragen. Wij betwijfelen

geenszins noch hunne geschiktheid noch hunnen ijver. Maar

bedriegen wij ons niet ten eenenmale, dan kan eene wetenschap-

pelijke onderneming, gelijk aan deze, niet dan door diengene

worden ten uitvoer gebragt, welke haar met voorliefde ont-

wierp. Als aanhangsel van het zoo lastig en in vele

opzigten zoo verdrietig bedrijf der keuring van lotelingen

en van plaatsvervangers zouden* wij daarvan geen gunsti-
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gen uitslag durven verwachten. •— Wij zouden derhalve

wenschen, dat de Voorsteller, geholpen door een tweede lid

der Akademie, die zich daartoe met hem zoude willen ver-

staan, zich met deze taak belastte. — De aanschaffing van

het hierboven genoemd werktuig zoude daarbij een volstrekt

vereischte weezen, even gelijk het verblijf op de eilanden

der Zuiderzee gedurende eenige dagen.

Hiertoe wordt geldelijke ondersteuning gevorderd; waar-

omtrent wij het opmaken eener vermoedelijke begrooting

van kosten, en daarna verzending daarvan aan het Bestuur

der Akademie zouden verlangen, opdat blijke, of de kas eene

dergelijke uitgave toelaat.

Uwe Vergadering beslisse, of zij zich met deze voorstellen

kan vereenigen.

Na eenige discussie vereenigt de Vergadering zich

met 11 stemmen tegen 5, en 1 buiten advies, met

de conclusiën van het Verslag van de H.H. vrolik

en DONDERS en besluit dienovereenkomstig tot de

verzending van het voorstel van den Heer harting

en van genoemd advies naar het Bestuur der Aka-

demie.

De Heer van hall draagt eene Bijdrage voor

tot de Organographie der playiten^ inzonderheid over

Stipulae en Bracteae, welke hij door afbeeldingen toe-

licht. — Zij wordt voor de Verslagen en Mededee-

lingen aangeboden en in handen gesteld der Com-

missie van Redactie.

De Heer stamkart biedt voor de boekerij een

boekwerk aan, getiteld : de regeling van ko)U2)assen
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aan boord van ijzeren en hovien schepen. Het wordt

in dank aangenomen.

De Heer von baumhauer biedt de door hem en

door den Heer f. ii. van moorsel bewerkte Tafels

aan ter bepaling van het alkoholgehalte van menc/sels

van alkohol en toater, door middel va7i den honderd-

deeligen areometer en thermometer.

Op voorstel van den Heer vrolik wordt besloten

deze Tafels in handen te stellen van de H.H. van

REES en BUYS BALLOT, met beleefd verzoek om te

willen beantwoorden de vraag, of het welligt niet

gepast zoude wezen bij 's Lands regering den wensch

uit te drukken, dat voortaan de belasting op bet

gedestilleerd naar de regelmaat dezer tafels worde

geheven.

De Heer von baumhauer biedt voor de Versla-

gen en Mededeelingen eene Verhandeling aan, geti-

teld : over het badzout in de moederloog verkregen uit

hetjodiumhoudend loater van de dessa moelong op Java.

Zij wordt in handen gesteld der Commissie van Re-

dactie.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

Vergadering w^ordt gesloten.



B IJ D R A G E

OVER HET

EIGENAARDIG MAAKSEL

VAN DE

LEVER BIJ DEN OLIFANT
IN VERBAND TOT HET GEMIS EEN ER GALBLAAS.

DOOR

J. li. €. 8CHROEDER VAIV DER KOLK.

Wanneer wij de structuur en den vorm van verschillende

organen in het Dierenrijk onderling vergelijken, treffen wij

oveial meerdere of mindere verscheidenheden aan, die met

de leefwijze en het maaksel van het dier te zamenhangen,

en daardoor het physiologisch nut dezer afwijkingen dui-

delijk genoeg aantooneu. — Dit is b. v. het geval vooral

met den verschillenden vorm der tanden; zoo zijn eveneens

de spieren van het ligchaam zeer verschillende in grootte,

waarvan het meestal niet moeijelijk is, volgens eenvoudige

mechanische wetten en regels het nut voldoende te ver-

klaren.

Niet zoo gemakkelijk is het altoos reden te geven van af-

wijkingen, die in organen voorkomen, meer inwendig in het

ligchaam gelegen, en die meer tot het onderhoud van het

leven in betrekking staan. — Zoo vinden wij b. v. in de
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verdeeling van de longen en van de lever in meer of min-

der kwabben eene groole verscheidenheid, zonder dat wij

altijd in staat zijn door de meerdere bewegelijkheid en

slankheid van het dier, waardoor deze kwabben gemakke-

lijker over elkander kunnen schuiven, zoo als ïiedemann

vermoedde ^), reden dezer verscheidenheid te geven. .

Niet minder moeijelijk is het eenige verklaring te geven

van de aanwezigheid of het gemis van eene galblaas, waarin

/zich buiten den tijd der digestie de gal ophoopt, die bij

den doorgang der spijzen door het duodeuum alsdan in

dat ingewand wordt uitc^estort.

Vergelijken wij in dit opzigt de dieren onderling, dan

vinden wij het gemis van eene galblaas zoo zonderling on-

der de verschillende dieren verspreid, dat zich hiervoor

volstrekt geene physiologische reden of verklaring laat af-

leiden. Nu eens vinden wij eene galblaas, en dan weder

ontbreekt die in zoo na aanverwante species, die in leef-

wijze en vorm zoo zeer overeenstemmen, dat het den schijn

verkrijgt, of met de aanwezigheid of het gemis eener gal-

blaas de natuur een luimig spel heeft gedreven.

Zoo vinden wij de galblaas met enkele uitzonderingen

bestendig bij de Visschen f); in de Eeptiliën ontbreekt die

slechts nu en dan in eenige individuen §) ; onder de vo-

gels wordt de galblaas niet aangetroffen bij eenige ge-

slachten, als bij de Ramphastos, bij de meeste papegaaijen, echter

niet bij alle, bij de duiven, bij de Struthio Camelus en

*) TiEDEMANN, Zoologie, B. I. S. 260. Zoo heeft onder de buideldie-

ren de Coala een kort compact en dus geenszins slank of vlug lig-

chaam, terwijl zijn lever volgens owen in niet minder dan 30 tot 40

kwabben is verdeeld. Zie Ci/clopaedia of Anat. and Phi/sioL, in voce

Marsupialia, pag. 305, Fig. 130.

t) Stannics, Lehrb. der vergl. Anat., Abth. 2, lift. 1, 1845, pag 97;

2<?. Ausg. pag. 203.

§) Stanmus, L c. 1«. Ausg., Abth. 2, Hft. 2, pag. 212
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llhea "^j, zonder dat men voor dat gemis eenige duidelijke

reden of nut kan aangeven, daar de galblaas ontbreekt of

aanwezig is bij dezelfde natuurlijke genera en onder dezelfde

omstandigheden van voedsel en klimaat.

Onder de zoogdieren is de galblaas nog onbestendiger,

zonder eenige betrekking zelfs op na verwante species.

Gaan wij hier, vooral op het geleide van meckel f),

de verschillende orden door, dan ontbreekt de galblaas al-

gemeen bij de eigenlijke Balaenae, bij den Delphinus en

Monodon, ook bij den Hyperoodon §). Onder de plant-

etende Cetacea wordt de galblaas weder gevonden bij den

Manaius en den Dugong, maar ontbreekt zij bij den Stellera,

Onder de herkaauwende dieren ontbreekt de galblaas bij

de Herten, en bij den Kameel ; in een exemplaar der Giraffe

door OWEN onderzocht was de galblaas afwezig, bij een an-

der exemplaar dubbel ^^). Bij de Eenhoevigen ontbreekt

de galblaas algemeen. — Onder de Pachydermata is zij

niet aanwezig bij den Olifant, Rhinoceros, Daman, Tapir,

Pecarij terwijl die weder bij de zwijnen zeer aanzienlijk is.

Bij de Monotremata is de galblaas zeer groot, maar on-

der de tandeloozen ontbreekt zij bij den Bradypus ; bij den

Unau wordt die weder gevonden en is zij bij de Myrme-

cophaga, Dasypus en Manis zelfs zeer groot.

Nog veel zonderlinger is de verspreiding der galblaas

bij de Knaagdieren ; zij ontbreekt namelijk, behalve bij eenige

andere, bij vele muissoorten, als de Mus agrarius, minutuSj

decumanus, musculus, sylvatkus, en raitus, en is integen-

deel weder aanwezig bij de Mus lagurus, socialisj oecono-

mus, rutilus en andere. Zoo komt de galblaas ook voor bij

*) Stannius, /. c. pag. 804.

t) J. F. Meckel, Si/stem der Vergl. Anat., Th. IV.

§. Zie W. Vrolik, Nat. Verh. der llolL Maatsch. v. Wet.: over den

Hyperoodon. 5e. D. Ie, st. pag. 94.

**) Cyclopaed. of Anat., voce Lever, vol III. pag. 176.
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Hystrix cristata, maar wordt gemist bij Hystrix dorsata en

prehensilis, hoe na verwant deze dieren ook zijn mogen.

Bij de overige zoogdieren, de Carnivora en Quadrumana

is weder de galblaas algemeen aanwezig, zonder dat men

hiervoor eenige voldoende verklaring geven kan.

TiEDEMANN meende van dit zonderlins; verschil van al

of niet aanwezigheid eener galblaas bij de dieren ecne

physologische bedoeling of nuttigheid te kunnen aangeven.

-De galblaas moet namelijk als eene vergaderplaats van gal

beschouwd worden, die dan bij den doorgang van de chy-

mus door het duodenum meer op eens wordt uitgestort,

terwijl bij gemis van eene galblaas de gal meer aanhou-

dend in het darmkanaal zoude blijven vloeijen.

Hiermede overeenkomstig zoude de galblaas gevonden

worden bij die dieren, die eene meer periodisch afgebrokene

digestie hebben," en die hunne voeding niet overal besten-

dig vinden, maar deze moeten zoeken ; bij deze dieren vv^ordt

dan de gal in de galblaas bewaard, tot zij zich voedsel

hebben bemagtigd.

• De meeste plantëtende dieren, die steeds voedsel ver-

krijgen kunnen en bij wie de vertering lang duurt, ja

bijna altijd onafgebroken voortgaat, zouden daarom geene

galblaas bezitten, zoodat de gal aanhoudend in het darm-

kanaal zoude blijven vloeijen '^).

Hoe vernuftig deze gissing ook moge zijn, kunnen wij

er echter niet mede instemmen. Immers zijn er zoo vele

Herbivora, als het Schaap onder de herkaauwende en de

Haas en het Konijn onder de knaagdieren, bij wie men

de maag nimmer ledig vindt, waaruit zelfs na eenige da-

gen vasten zich niet alle spijs laat verwijderen. Hier schijnt

dus de digestie wel aanhoudend te zijn, en toch hebben deze

dieren eene galblaas, zonder dat wij nog willen herinneren, dat

*) TiÉDEMANN, Zoölogie^ Bd. I. pag. 261.

YEKSL. EN MEDED. AFD. NATUURK. DEEL XII. 21
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de digestie bij een Rund, dat eene galblaas bezit, wel naau-

welijks meer periodisch of afgebroken zal zijn dan bij liet

Hert, waar de galblaas ontbreekt. Dezelfde schrijver houdt

dan ook in het tweede deel van zijn Handboek over de

vogelen deze gissing terug en zegt, dat de meeste vogelen

eene galblaas bezitten, maar dat deze bij vele onbestendig

schijnt te zijn. — Zoo ontbreekt de galblaas, behalve bij

den Struis, de Duif en den Papegaai, bij den Scolopax arcu-

atüj terwijl tiedemann die vond bij den Scolopax Galli-

nago. Baetholinus vond geene galblaas bij den Kraan»

vogel, SNEIDEES Wel ; COMMELIN voud haar niet bij den Eoer-

domp, MUEALDO wel; volgens collin ontbreekt zij bij den

Koekoek, volgens tiedemann is zij daar aanwezig ; volgens

BAETHOLiN zoudc zij bij dc Paauw niet voorkomen, waar

TIEDEMANN haar wel vond. — Zoo vond ook perrault on-

der zes Arduae virgines slechts viermaal eene galblaas, en

onder tien Parelhoenders werd die tweemaal gemist ^).

Wij herinneren hierbij aan het bovenvermelde van owen,

die bij ééne Giraffe geene galblaas en bij eene andere twee

aantrof.

Hieruit schijnt wel te blijken, dat het al of niet aanwe-

zig zijn van eene galblaas eene zeer ondergeschikte zaak

is, die voor de functie der digestie niet zooveel gewigt

schijnt te hebben. — In gewigtige organen, waarvan het

gemis nadeelige gevolgen zoude hebben, veroorlooft de na-

tuur zich dergelijke spelingen niet.

Geheel onverschillig zullen wij dit echter niet noemen

;

de vraag is namelijk, of dit gemis van eene galblaas door

iets anders kan worden vergoed.

Eenige onderzoekingen schenen mij dit te bevestigen,

hetgeen mij aanleiding gaf om over dit punt de aandacht

der Akademie eenige oogenblikken bezig te houden.

*) Tiedemann, Zoölogie, Bd. II. pag. 506
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Door de welwillendheid namelijk van mijnen hoogge-

schatten vriend, den hoogleeraar w. vrolik, ontving ik de

versche ingewanden van eenen zeer jongen, nog geen ander-

half el van de kruin des hoofd's tot op den grond hoogen

Olifant, zoodat ik in staat was hiervan verscheidene zeer fraai

geïnjiciëerde praeparaten te kunnen vervaardigen; onder deze

behoorde ook de lever.

Het is bekend, dat bij den Olifant geene galblaas wordt

aangetroffen, maar dat voor de intrede van de galbuis in

het ingewand eene zakvormige en in cellen verdeelde ver-

wijding aanwezig is, reeds door onzen camper afgebeeld en

beschreven ^), die men als eene plaatsvervangster der galblaas

heeft beschouwd, maar die dan toch, hoezeer verschillende

afdeelingen bevattende, door haren geringeu omvang niet

evenredig is aan de grootte der galblaas, zoo als die bij an-

dere dieren voorkomt.

Ik vulde nu de vena portarum hoogst gelukkig met

blaauwe, de galbuizen met gele stof op; door toeval mis-

lukte de. opvulling der slagaderen.

Hierop de lever onderzoekende, was ik verbaasd over

de colossale grootte en wijdte der galbuizen door de ge-

heele lever, zoo als die, mijns wetens, bij geen enkel ander

dier voorkomen. — Deze galbuizen hebben namelijk eene

wijdte, dat men er gemakkelijk een duim in kan steken,

en zonder nu in omvang bijzonder af te nemen, vertakken

zij zich door de geheele lever -f), en eindigen plotseling

als blinde buizen niet ver, meest IJ- a 2 centimeters, van

de oppervlakte §). In alle mij bekende dieren, waarvan ik de

lever heb onderzocht, worden de galbuizen, die de takken

der vena portarum vergezellen, dunner en eindigen als

) P. CAMPER, Description anatom. d'un Elevhant male. Par. 1802.

pag. 39. PI. IV. Tig. I, II, HL IV.

t) Fig. I. a, b, b, b, b.

§) Fig. I c: Fig. 11 c
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haarbuisjes. — Hier blijven zij integendeel nagenoeg even

wijd tot aan het eind.

Deze galbuizen worden door eenen zeer dikken rok van

bindweefsel omgeven^ de zoogenoemde capsiila Glissonii "^j,

die overal eenen begeleidenden tak van de vena portaram

insluit, en echter naauwelijks een vierde of vijfde beslaat

van de doorsnede der galbuis f) ' iets dat in de levers

van andere dieren juist omgekeerd het geval is.

Zoowel uit de wanden der galbuizen als uit het blinde

einde ontspiingt eene menigte dunnere fijne takken, waar-

van de mondingen zich als vele kleine openingen in het

slijmvlies van de galbuis vertoonen, die eerst een eind wegs in

de capsula verloopen, om zich hier in verscheidene kleinere

takken te verdeelen, die door een fijn net van aderen wor-

den omsponnen §), welke uit de aangrenzende takken der

venae portarum ontspringen. — Deze capsula, die vrij dik

is, bestaat hoofdzakelijk uit bindweefsel, doch heb ik ge-

meend ook ongestreepte spiervezelen, althans zeer lange

spindelvormige cellen te ontdekken.

Inwendig is het slijmvlies dezer galbuizen bedekt met

een conisch epithelium ^^), dat meer van boven gezien zich

op vele plaatsen als in rijen geschaard vertoont ft)^ op an-

dere plaatsen onregelmatig is §§). Menigvuldig komen hier

tusschen deze epitheliaalcellen mondingen voor van zeer

kleine slijmkliertjes, met slijm zoo het scheen gevuld, waarom

zich het epithelium als een gebroken ring schaart ^'^^). —
De cellen zijn overal sterk gekorreld en met kernen voor-

*) Fig. II f. f.

t) Fig. ir g.

§) Fig. III d, (i, d.

**) Fig. IV a.

tt) Fig. IV b.

§^) Fig. IV c.

*»*) Fig. IV d.
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zien. Deze laag van epitheliaalcellen is vrij clik, de die-

pere zijn raeer langrond of ovaal en rond. Onder het epi-

theliaalvlies dezer raucosa is een zeer fijn net van capil-

lairvaten, hetwelk in de praeparaten van den Olifant zich

zeer fraai als een blaauw net van geïnjiciëerdc venulae

vertoonde. In de galbuizen van een Paard, waar ook de

slagaderen met rood waren opgevuld, vond ik hetzelfde net

rood gekleurd. Dit net zal das wel het intermediair capil-

lairnet tusschen aderen en slagaderen zijn, daar een net van

veneuse capillairvaten in de wanden der grootere galbui-

zen wel niet tot voeding of afscheiding van slijm zoude

kunnen dienen. De takjes, die uit de wijdere galbuis ont-

springen en zich in kleinere takken verdeelen, begeven

zich dan in het leverweefsel.

Het is mij hier gelukt den directen overgang der gal-

buisjes in het leverweefsel en hunnen ouderlingen zamen-

hang op eene voortreffelijke wijze te kunnen nagaan, zoo-

als dit in Eig, V zoo getrouw mogelijk naar de natuur is

afgebeeld. Men ziet bij a een takje van eene galbuis bij

eene 170-malige vergrooting; deze tak heeft in het mid-

den eene holte met zeer kleine epitheliaalcellen bedekt b,

en uit dit takje komen ter zijde verscheidene dunnere takjes

te voorschijn, die zich in het leverweefsel verspreiden cc,

of liever dit leverweefsel vormen, hetwelk door een net

van zeer fraai blaauw gekleurde aderen wordt omsponnen

d d. — Beale is de eerste geweest, die in zijne uitmuntende

verhandeling over het laatste verloop der galbuizen den on-

middelijken zamenhang met de levercellen op eene over-

tuigende wijze heeft aangetoond, hetgeen men wel vermoed

maar niet met zekerheid gezien had *). Volgens beale

worden de galbuizen bij de intrede van de leversubstantie

eerst vernaauwd om zich dan in het wijdere eigenlijke

*) L. s. BEALE, On the ultimate arrangemmt of ihe biliary Ducts etc.

Phü. Transact., 1856, pag. 375.



( 306 )

capillairnet der levercellen te verliezen ^). In den Olifant

schijnt dit niet plaats te hebben. Hier gaan uit de fijnste

galbuisjes zijdelings eene menigte takjes uit, die terstond

zonder vernaauwing in het leverweefsel overgaan, of dit

helpen zaraenstellen; bij eene 5 40 -raalige vergrooting bleek

het mij echter duidelijk, dat de kleine epitheliaalcellen van

de galbuis zich zijdelings tot in het begin van deze tak-

jes lieten vervolgen f), waarop dan de grootere levercellen,

die echter in den Olifant zeer klein zijn, volgden en de

verdere leverbuisjes vulden, manr voor de intrede in de le-

vercellen scheen het lumen veel naauwer, zooverre het de

kleine epitheliaalcellen bevatte, die bij den overgang in de

leverbuis zich snel verwijdden. Op verscheidene plaatsen

zag ik overtuigend, dat deze takjes of leverbuisjes een eigen

rok of vlies bezitten, onafhankelijk en afgescheiden van den

rok der aderen, hetgeen ik reeds in 1845 heb aangegeven §),

doch hetgeen later door sommigen is betwijfeld, totdat dit

door BEALE buiten alle bedenking is bewezen. Op sommige

plaatsen kon ik dit vlies van het galbuisje tot vrij verre

in het levemet duidelijk vervolgen ^^). Overigens was de

afdeelin? van lobuH of acini in de lever van den Olifant

niet duidelijk en schenen de levergangen overal zamen te

hangen. Ook de kleine zakvormige verwijdingen in de

galbuizen, door beale beschreven ff), komen in de fijnere

galbuizen van den Olifant voor §§), vrij gelijk aan die,

welke door beale uit het Paard zijn afgebeeld *"^"^;.

*j IlEALE, /. c. pag. 389, PI. XIV, XV, Fig. 11, 16, 18.

t) Fig. V, bij e.

§) C. L. BACKER, iJiss. de structura hepatis, Traj. ad Rhen. 1845

^

pag. 45

**) Fig. V, e,c,c.

tt) l c. pag. 386. Fig. PI. XIII 1, 7, 8, 9.

§§) Fig. III, c -

**•)
/. c. Fig. PI. XIII I, C.C.C.
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Wenden wij nu na deze anatomische beschrijving onzen

blik terug op deze zoo ongemeen wijde galbuizen bij den

Olifant, dan valt het in het oog, dat hierdoor veel meer

aan het gemis van eene galblaas wordt te gemoet geko-

men, dan door de zakvormige verwijding van den ductus

hepaticus in de wanden van het duodenum, die toch al-

tijd kleiner is, dan de galblazen van andere grootere die-

ren. Bovendien komt eene dergelijke verwijding, hoezeer

minder sterk ontwikkeld, bij dieren voor, die wel eene gal-

blaas bezitten, zoo als bij vele Koofdieren, den Hond, de Kat,

den Otter, de Phoca, den Trichechus en Delphinus delphis "^).

De zoo wijde galbuizen door de groote lever des Olifants

verspreid, moeten oneindig meer gal kunnen bevatten, dan

eene eenvoudige, hoezeer ruime galblaas, en waar, zoo als bij

vele dieren, de galblaas geheel door leversubstantie is om-

ringd, wordt de analogie nog grooter. Het was dus niet

zonder eenig belang na te gaan, of ook in andere dieren

op deze wijze in het gemis van eene galblaas Avas voor-

zien. Daar echter injectiën der galbuizen zeer zeldzaam

door vergelijkende anatomen zijn in het werk gesteld, en zij

naar mijne overtuiging in het algemeen veel te veel wor-

den verwaarloosd, zoo zijn de waarnemingen hieromtrent

in het werk gesteld, althans voor een gedeelte, zeer twijfel-

achtig en met elkander in strijd, daar zij zich alleen be-

palen tot de wijdte van den ductus hepaticus na zijnen uit-

gang uit de lever.

Zoo zegt MECKEL, dat hünter de galbuizen bij den Wal-

visch, die geene galblaas heeft, wijd vond, meckel daaren-

tegen vond die bij den Delphinus phocaena eng f). Bij de

Stellera merkt meckel aan, dat de galblaas ontbreekt, maar

dat de galbuis zeer wijd is §). Bij den Kameel vond meckel

*) Stanniüs, Lehrb. d. Verg. Anat.y Abth II, Hft. 2, pag. 432. Not. 10.

t) Syst. d. Verg. Anat., Th. IV, pag. 530.

§) L c. pag. 540.
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den ductus hepaticus om de helft kleiner dan bij het schaap,

welk laatste dier een galblaas bezit, die aan den Kameel ont-

breekt *). Daar echter meckel de galbuizen in de lever zelve

niet schijnt te hebben onderzocht, kunnen wij dit zonder

nadere bevestiging niet als eene wederlegging aannemen, te

minder, doordien meckel ook zegt, dat, volgens cuviér, de

ductus hepaticus bij het Paard wijd zoude zijn, maar dat hij

dit naar evenredigheid der andere deelen niet vond f).

Om dit nu nader te onderzoeken, voor zoo veel zich mij

hiertoe de gelegenheid aanbood, vulde ik de galbuizen van

het Paard met gele, de vena portarum met blaauwe, de

arterie met roode, en de vena hepatica met witte stof; en

hieruit bleek mij, dat de ductus hepatici in de lever ge-

makkelijk een vinger toelaten en zeer wijd zijn, zoodat zij

het lumen van de hen vergezellende takken der vena por-

tarum evenaren ; zij eindigen echter niet stomp, zoo als bij

den Olifant, maar verdeden zich al voortgaande in kleinere

takken. De overgang echter van de fijnste galbuizen in de

leversubstantie heb ik nergens wijder aangetroffen, zoodat

op vele plaatsen de leversubstantie geheel met geel was

aangevuld, hetgeen hier en daar door het fijne net van

blaauwe venulae zeer fraai werd omsponnen ; en bij mi-

kroskopisch onderzoek bleek de gele stof uit de ductus

biliferi in de levercelgangen te zijn overgegaan, en die zelfs

volledig te hebben gevuld. De zuivere gele kleur hier-

van waarborgde mij, dat er geen extravasaat had plaats

gehad, daar dit het blaauw der venulae terstond groen

zoude gemaakt hebben.

Hiermede de lever van een Kalf vergelijkende, was vooral

het groote verschil zeer in het oogloopende, daar hier kort

voor deii uitgang uit de lever de doorsnede der galbuizen

*) i- c, pag 5G2.

t^ L c. pag. 568.
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naauwelijks meer dan 2 millimeters, tegen die van den.

vergezellenden tak der vena portarum van meer dan een

centimeter grootelijks afstak. Hieruit blijkt dus duidelijk,

dat de wijdere galbuizen bij het Paard eene vergoeding ge-

ven voor het gemis eener galblaas. Ook bij de Duif, waar

de galblaas ontbreekt, vond ik de galbuizen betrekkelijk

zeer wijd, nadat deze door gele stof waren opgevuld, die

op verscheidene plaatsen in het levernet was ingedrongen.

TiEüEMANN zegt, dat die vogels, welke geen galblaas

bezitten, meestal twee of drie galbuizen hebben; ::oo

heeft volgens hem de Duif drie galbuizen ^). Zoo vond

COMMELIN bij den Roerdomp geene galblaas, maar twee

galbuizen, hoezeer muralto bij een ander exemplaar wel

eene galblaas aantrof f). Ook bij den Papegaai, die geene

galblaas heeft, zijn twee leverbuizen, de eene gaat regt toe

naar het darmkanaal, de andere, die daarvan in het ge-

heele beloop gescheiden is, ontspringt met twee wortels,

die zich vereenigen door een dwarsen gang, doch verder

weder gescheiden verloopen, en op de helft tusschen lever

en ingewand onder een spitsen hoek te zamenvloeijen, zijnde,

volgens MECKEL, eene aanduiding van eene galblaas §).

Indien wij nu ook het denkbeeld van tiedemann van

het mechanisch nut der galblaas, om den inhoud bij den

doorgang der spijzen in het duodenum uit te storten, willen

toelaten, zoo dwaalde tiedemann in de meening, dat in

de lever de galsecretie altijd gelijkmatig voortging. Het

is uit de onderzoekingen van bidder en schmidt ^^) en van

onderscheidene latere schrijvers overtuigend gebleken, dat de

werkzaamheid van de lever na den maaltijd zeer klimt, en

zich van het 2^e tot het 14*^e uuj ^a dien tijd voort-

*) Zoölogie, l. c. pag. 505.

t) Zoölogie, l. c. pag, 506.

§) Syst. d. Vergl. Anat, Th. IV, pag. 476.

*•) Die Verdauungssafte, Mitau 1852, pag. 166 sqq.
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zet *). Dus zal ook bij dieren, die geene galblaas bezit-

ten om dien tijd de gal rijkelijker in het darmkanaal af-

vloeijen, terwijl bij opvulling der ingewanden door spijs en

grootere drukking op de lever de gal rijkelijk uit de zoo

wijde galbuizen zal worden geperst, zoodat hierdoor het

bijzondere nut voor dit oogmerk wegvalt.

Wij gelooven dus niet, dat hierin het voornaamste nut

van eene galblaas bestaat; de galblaas zondert namelijk

zeer rijkelijk slijm af, dat zich, zoo als bekend is, met de

gal vermengt, en deze kleviger en lijmeriger maakt.

Dat slijm wordt, zoo als reeds ebbrle voor vele jaren

heeft aangetoond, bij zijne vermenging met zuren chymus ge-

praecipiteerd, tegelijk met nog andere bestanddeelen der gal

;

dat nu dikker en taaijer geworden slijm vereenigt zich

met de onopgeloste en onoplosbare vezels en overblijfselen

der spijs, verbindt die te zamen, scheidt zoo den meer vloei-

baren chym van het onoplosbare gedeelte en geeft zoo aan-

leiding tot de eerste faecaalformatie f). Dat slijm wordt

echter niet afgezonderd door het eigenlijke leverweefsel, maar

door de wanden zoowel der galblaas, als van de galbuizen;

zoo vonden wij dan ook rijkelijke, hoewel zeer kleine cryp-

tae mucosae in de wijde galbuizen van den Olifant §).

Doordien nu de dieren, aan welke eene galblaas ontbreekt,

hiervoor zoo veel wijdere galbuizen schijnen te bezitten,

wordt op deze wijze even volkomen aan de behoefte om

de gal met slijm te vermengen voorzien, hetgeen dus bij

dieren zonder galblaas maar met zeer ruime galbuizen,

zoo als bij den Olifant, nog rijkelijker kan plaats hebben,

dan bij aanwezigheid eener galblaas. Uit anatomische gron-

den zoude zich dus moeijelijk laten afleiden, of bij dieren

) LüDWicii, Phi/sioL, 2<^ Ausg. VA. II. Abth. 2, S. 326.

t) J. N. EBERLE, Phys''oJ, dar Verdamng, 1834, pag. 215.

§) Fig. IV. d.
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meer slijm aan de gal wordt toegevoegd, bij aanwezig-

heid of gemis van eene galblaas, daar de relative ruimte

der galbuizen zich zoo naauwkeiirig niet laat bepalen, het-

geen dus door onderzoek en vergelijking der gal zelve zoude

moeten worden uitgemaakt, waardoor misschien het nut van

dat slijm nog nader zoude kunnen worden bepaald. Ge-

noeg dat wij meenen met waarschijnlijkheid te hebben aan-

getoond, dat bij gemis van eene galblaas een equivalent in

de wijdere galbuizen en hierin verhoogde slijmafscheiding

gevonden wordt, die, behalve het bovengemelde nut, ook

de omzetting der stoffen in het darmkanaal zeer schijnt te

bevorderen.

VEEKLARING DER FIGUREN.

Fiff. I.

Schets van een gedeelte van de galbuizen in de lever

van den Olifant in natuurlijke grootte.

a. Stam der galbuis nabij den uitgang uit de lever.

b, b, bj b. Afgesneden einden van galbuizen, die in haar

verloop door de lever even wijd blijven.

c. Blind einde van eene galbuis nabij de oppervlakte der

lever bij e.

d, d, d, d. Doorgesneden takken der venae portarum in de

capsula en hunne verhouding tot de wijdte der gal-

buizen.

Fig. II.

Gedeelte van de lever des Olifants met eene geopende

stomp eindigende galbuis.
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a,bfC,d. Een gedeelte der lever; b^d geeft de oppervlakte

en daardoor den afstand der wijde galbuis van de le-

ver aan.

e.' Geopende galbuis van binnen, vele mondjes van klei-

nere galbuizen vertoonende.

ƒ,/. Capsula Glissonii, die hier vrij dik is en de galbuis

bekleedt, waardoor men verscheidene takjes uit de gal-

buis ziet verloopen.

(/. Tak der vena portarum en relative doorsnede tot de

wijdte der galbuis; deze is ook in de capsula Glissonii

ingesloten.

Fig. III.

Een dwars doorgesneden takje der galbuis in de capsula

Glissonii bij öOmalige vergrooting.

a, a. Hoofdtakje.

h, b. Kleinere takken, die hieruit ontspringen, en zich in ver-

scheidene, onderling ook zaraenhangende, takjes verdeelen.

c. Kleine zakvormige uitpuilingen, die aan deze takjes op

verscheidene plaatsen voorkomen.

c/, d, d, d. Pijn net van aderen uit takken der vena portarum,

waardoor deze galbuizen worden omsponneji. •

Fig. IV.

Gedeelte van het epithelium der galbuizen bij 54ü-ma-

lige vergrooting.

a. Conische cellen op den rand gezien.

b. Cellen van boven gezien en als in rijen geplaatst.

c. Cellen meer onregelmatig verspreid.

d. Zeer kleine crypta mucosa door epitheliaalcellen om-'

ringd en, zoo het scheen, met verdikt slijm gevuld.
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Fig. V.

Einde der galbuizen ]70-malige vergrooting.

a. Eene dunne galbuis, die door de fijne snede juist bij

toeval overlangs is gekliefd, waardoor men de epithe-

liaalcellen en de holte der buis zeer fraai zien kan.

6. Kleine epitlieliaalcellen, die de galbuis van binnen be-

kleeden.

c, c'. Buizen voor de levercellen, zoo als zij uit de hoofdbuis

a, b te voorschijn komen.

d, d, d. Net van fijne aderen, die de leverbuizen omspinnen.

e, Kleine epitheliaalcellen, die men duidelijk uit de holte

door den wand tot aan de levercellen in het begin

der leverbuizen vervolgen kan; tevens kan men met

genoegzame zekerheid onderscheiden, dat bij e het om-

hullend vlies van de galbuis op het leverbuisje over-

gaat, en dit bekleedt.



VERSLAG
DER

CHEMISCHE ANALYSEN VAN ZEEWATER

UIT DE STRAAT VAN GIBRALTAR.

DOOR

E. H. VOIV BAVMHAVER.

In hare Vergadering van den 27^*®° April j.1. benoemde

de Afdeeling den ondergeteekende tot het doen van een

scheikundig onderzoek van 25 flesschen zeewater, van welke

21 door ons geacht medelid van gogh aan boord van

Z. M. schroefstoomschip het Loo in de maand October 1859

in de straat van Gibraltar op verschillende lengten, breed-

ten en diepten waren gevuld, terwijl de 4 andere, insge-

lijks door genoemd lid toegezonden, de volgende etiquetten

droegen

:

^O"

1. N^ I 21 ? ^. 1858. Water uit eene diepte van? ^) va-

demen, temperatuur 14^, 4, areometer 1030. Water van

de oppervlakte, temperatuur 14°, 4, areometer 1030;

temperatuur der dampkringslucht 12°, 7; 39° N. B.

6^ 59' O. L,

2. N\ IL Water van 75 vademen diepte op 38^ 12' 40"

N. B. en O" 30' W. L. ; water van de oppervlakte,

temperatuur 25°, 8, soort. gew. 1026, 5; water van de

*} Deze beide aanwijzingen waren onleesbaar geworden.
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diepte van 75 vademen, temperatuur 17", 6,^soort. gew.

1030. — U Julij 1858.

8. Peiling: Europa punt, vuurtoren W-N Ceuta ZZWiW.
z

Water opgehaald op 90 vademen diepte, bevonden

soort. gew. 1030,0, temperatuur 14^ 5 C.

Aan de oppervlakte 15° temperatuur, 1030.5 soort,

gew. Aan boord Z. M. Fregat de Euyter, 13 Maart 1858.

4. Peiling : Europa punt Noorden, Hoek Tariffa W. t. Z.

Water opgehaald van 130 vademen diepte; bevonden

soort. gew. 1030,5, temp. 14°, 2 C. Aan de opper-

vlakte 15^ temp., 1031,5 soort. gew. Aan boord

Z. M. Fregat de Ruyter 13 Maart 1858.

Daarbij was gevoegd eene door ons medelid opgemaakte

lijst van diepzee-loodingen, gedurende de maand October

1859 volbragt in de straat van Gibraltar, uit welke bleek

op welke lengten, breedten en diepten de bovengenoemde

21 watersoorten waren verzameld, terwijl tevens daarin was

aangegeven de temperatuur en de door den areometer op het

schip zelf gevondene digtheid der wateren, zoowel uit de

diepte als ook van het water op hetzelfde oogenblik aan

de oppervlakte der zee; eveneens, wanneer de diepzeekoker

den bodem der zee had bereikt, de soort van grond, die door

den koker was medegebragfc. De door den Heer van gogh

gebruikte diepzeekokers waren de zoodanige, welke, door

het breken van glazen plaatjes op eene zékere diepte, met

water van die diepte moeten worden gevuld ; over de mate

van zekerheid, welke men bij het gebruik dezer instrumen-

ten verkrijgt over de diepte, op welke de koker zich met

water heeft gevuld, heeft ons geacht medelid p. harting de

Afdeeling in hare vorige vergadering reeds onderhouden ; de

ondergeteekende vereenigt zich volkomen met zijne zienswijze

dat die zekerheid niet zeer groot is, doch ter beantwoor-
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ding der vraag, welke, naar het oordeel des ondergeteeken-

den, ons medelid van gogh bij de toezending der flesschen

heeft gesteld, namelijk, of door de densiteit en de zamen-

stelling van het zeewater op verschillende diepten de han-

gende kwestie van het al of niet bestaan van den onder-

stroom in de straat van Gibraltar kan worden opgelost, is

het niet onontbeerlijk, dat de diepte, waaruit het water is

genomen, met de grootste naauwkeurigheid is bepaald.

Yan de 25 watersoorten nu is door mij de digtheid bij

] 5° C door middel van de glazen peer naauwkeurig be-

paald, en uitgedrukt in water bij zijne grootste digtheid

als éénheid j daarenboven is de hoeveelheid vaste bestand-

deelen van het water bepaald, leder die zich met zulke be-

palingen heeft bezig gehouden, weet hoe moeijelijk het is

om bij twee proeven van hetzelfde water overeenkomende re-

sultaten te verkrijgen ; het kristalliseren van het keukenzout

met ingesloten ruimten, die met de moederloog gevuld blij-

ven, het knetteren van deze kristallen, wanneer zij boven de

100° C verhit worden, het ontleed worden van het chloor-

magnesium en het sterk hygroscopisch zijn van het residu zijn

alle aanleidingen tot fouten. Ik heb deze oorzaken van fouten

ten minste voor een gedeelte trachten w^eg te nemen door het

gebruik der zandfiltra, zoo als ik die vroeger bij het onderzoek

der Nederlandsche melksoorten heb beschreven, en ook in dit

onderzoek het doelmatige dezer wijze van werken ondervon-

den. Voor iedere watersoort zijn steeds twee proeven geno-

men, en deze zoolang in het luchtbad gedroogd tot dat zij

bij een e herhaalde weging niet meer verloren. Gaven de

twee proeven, zoo als op de 25 watersoorten drie keer ge-

beurde, resultaten, die om meer dan 3 a 4 milligrammen

verschilden, zoo werden de proeven herhaald. Op ieder zand-

filtrum werden 20 C.C. van 15° C gedroogd, en wel om

het gebruik van te veel zand en dus van te zware zand-

filtra te voorkomen, telkens 5 C.C. zeewater op het filtrum
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gebragt, waarna de filtra tot bijua droogiiig werden verwarmd,

als wanneer op nieuw 5 C.C. zeewater er op werden gebragt.

Daarenboven is door middel van eene getitreerdc zilver-

oplossing en chroomzure potassa uit 5 C.C. zoutwater het

chloorgehalte bepaald. Van al de 25 watersoorten zijn

ook de hoofdbestanddeelen : keukenzout, zwavelzure kalk,

zwavelzure magnesia en chloormagncsium quantitatief on-

derzocht. Daar echter deze bepalingen over de vraag of

in de straat van Gibraltar een onderstroom al of niet be-

staat geen licht kunnen verspreiden, en alleen waarde

hebben ter beantwoording der vraag, of de verhouding tus-

schen de bestanddeelen van het zeewater overal dezelfde is,

wier behandeling hier niet te huis hoort *), zal ik de

mededeeling dezer analysen achterwege laten.

De resultaten van mijn onderzoek heb ik in eene tabel

vereenigd met aanwijzing der gegevens uit de tabel van

den Heer van gogh, terwijl ik, om voor U M. H. de zaak

aanschouwelijker voor te stellen, de plaatsen," waar de waters

genomen zijn, op eene kaart heb voorgesteld.

In de kolommen 2— 16 zijn de aanwijzingen, door den

Heer van gogh verstrekt, in de kolommen 17 en 21 het

door mij gevonden soortelijk gewigt bij 15" C (water bij

4^ C == 1) aangegeven; de correctie voor de weging in de

lucht is niet aangebragt, daar zij hier van geene beteekenis is.

In de kolommen 18 en 22 is dat soortelijk gewigt herleid

tot de temperaturen vermeld in de kolommen 13 en 15,

welke het water had op het oogenblik der looding. Tot die

herleiding heb ik de tafel gebruikt, door ons geacht mede-

*) Verg. hierover Het zeeivater en het zout, in verband lot nijverheid

en icetyeoing beschomcd door G. J. mulder, Scheik. Onderz., VI. Mdz. 128

en volg., en het voor de zamenstelling van het zeewater op de ver-

schillende plaatsen van den aardbol hoogst gewigtigc Averk van o.

FORCHiiAMMER, Om Sövandets Bestanddele og deres FordeUng i Havet

Kjöbenhavn 1859.

VERSL, EN MEDED, AFD. NATUURK. DEEL XII. 22
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lid G. J, MULDER vervaardigd ^). In de kolommen 19 en

23 zijn opgenomen de hoeveelheden vaste stoffen, die op 1000

C.C. bij 15" C zijn gevonden, en in de kolommen 20 en

24 het gevonden chloorgehalte insgelijks op 1000 C.C. bij

15" C. Ofschoon de gevondene hoeveelheden vaste stoffen

en chloor in groote trekken bevestigen de gevondene soor-

telijke gewigten, kunnen zij echter niet strekken ter beves-

tiging der meening, dat de zamenstelling van het zeewa-

ter constant zoude zijn.

Gaan wij nu na wat de medegedeelde onderzoekingen

ons leeren ten opzigte van het al of niet bestaan van een

onderstroom in de straat van Gibraltar van de Middel-

landsche zee naar den Atlantischen Oceaan. Het bestaan

van dien onderstroom wordt verondersteld, dewijl de Mid-

dellandsche zee voortdurend een zeer aanzienlijken toevoer

van zout water uit den Atlantischen Oceaan krijgt, die den

bekenden bovenstroom in deze straat vormt; daarenboven

worden door verschillende rivieren, zoowel in de Middel-

landsche zee als ook in de Z\^'ïirte en Azof-zeeën, groote

hoeveelheden water aangebragt. Door de sterke verdam-

ping aan de oppervlakte zoude langzamerhand het zout-

gehalte der Middellandsche zee aanzienlijk moeten zijn toe-

genomen, en, hoewel het blijkt uit verscheidene bepalingen,

dat het water der Middellandsche zee eenigzins zoutrijker is

dan dat van den Atlantischen Oceaan, ongeveer in reden

van 37 : 36 t), is dat verschil niet in verhouding met de

groote massaas zout, die jaarlijks door den bovenstroom in

deze kom worden gebragt. Door deze redenering geleid, heeft

men aangenomen dat door de straat van Gibraltar steeds

een zeer zoutrijk water naar den Atlantischen Oceaan moet

*) üet zeeioaier enz., bldz. 113.

t) Verg. FORCHHAMMER, 611 Onderzoekingen met den Zee-ihermometer

,

uit<j;egeven door het Kon. Ned. Meteor. Instituut, 1861, bldz. 181 in

de tweede tafel.
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worden uitgevoerd. De bewijzen echter voor dezen onder-

stroom, die men tot nu toe heeft kunnen aanbrengen, zijn

van weinig gewigt, de twee hoofdbewijzen zijn 1°. eene

waarneming gedaan in J712, dat een hollandsch schip,

hetwellc door het engelsche schip Phoenix in het midden

van den zeeboezem tusscheu Tariiïa en Tanger werd aange-

varen en onmiddellijk zonk, eenige dagen later met zijne

lading brandewijn en olie op de kust van Tanger direct

tegen den bovenstroom op naar boven kwam, welke plaats

ten minste vier fransche mijlen ten Westen van de plaats,

waar het schip zonk, gelegen is. 2°. Eene bepaling door

woLLASTON van de digtheid van zeewater uit eene diepte

van 670 vademen op 86« N.B. en 4^° 40' W.L. opge-

schept, en door kaptein smyth medegebragt voor Dr. mar-

CEï, die echter voor de ontvangst was gestorven, zoodat

het water langen tijd was blijven liggen eer wollaston

het ontving. De densiteit van dat water werd gevonden

1,1288(1), doch kaptein smyth zelf betwijfelt de echtheid

van dat monster.

De verdere onderzoekingen, zoo als die van erman ^),

die het zoutgehalte vond :

in den grooten Oceaan ...... 368

// de Middel. Zee 382

aan den mond der Middelt. Zee. 363

en van Dr. J. w^ gunning f) van eenige wateren uit de

straat van Gibraltar, verspreiden over de kwestie geen licht.

Wij hebben dus alle reden ons te verheugen, dat door

de ijverige pogingen van ons geacht medelid buys ballot

de Minister van Marine aan ons geacht medelid j. van

GOGH aan boord van Z. M. schroefstoomschip het Loo de

gelegenheid heeft verschaft om in de straat van Gibraltar

*) PoGG., Annol.f Cl, S. 577.

t) Onderzoekingen met (Jen zte-thermometer, bldz. 172.

22
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loodiiigen fe doen, waarbij op de bepaling van de tempe-

ratuur in de diepte vooral acht is geslagen. Van de 87

door ZEd. Gestr. op verschillende plaatsen bij en in de

straat van Gibraltar gedane loodingen zijn 1 7 Watersoorten uit

de diepte en 4 op de oppervlakte ter onderzoek aan onze

Afdeeling gezonden en door mij onderzocht; van alle deze

wateren w-as door den Heer van gogh de temperatuur en

de densiteit reeds aan boord bepaald, terwijl door ZEd.

Gestr. nog daarenboven eenige bepalingen geschied zijn van

waters uit de diepte en aan de oppervlakte, w^aarvan echter

geen monsters door hem zijn overgezonden. De bepalingen

echter der densiteit, door den Heer van gogh met den

densimeter gedaan en door ZEd. Gestr. opgegeven als her-

leid tot IS"" C, komen, zoo als uit de tabel blijkt, geenszins

overeen met de door mij gevondene, waaruit ik moet op-

maken, dat of toevallig de indeeling van den densimeter

door hem gebruikt onjuist is geweest of dat er eene an-

dere oorzaak is geweest, waardoor de aanwijzingen te hoog

zijn uitgevallen; het valt toch aan boord door de sterke

schommelingen moeijelijk, om naauwkeurige areometrische

waarnemingen te doen. De rigting in zijne resultaten ech-

ter komt geheel en al met de mijne overeen, met uitzon-

dering van N". :31, w^aar in het manuscript w^aarschijnlijk

eene schrijffout is ingeslopen. Wat de densimeter nu be-

treft, weten wij dat op de juiste indeeling der aan onze ijverige

zee- officieren medesces^even instrumenten 2:roote acht w'ordt

geslagen, om aan hunne waarnemingen niet alleen eene be-

trekkelijke maar tevens ook eene absolute ' waarde te geven,

zoodat zij bij latere onderzoekingen mede kunnen dienen

tot beslechting van vraagpunten.

De w ijze door den Heer van gogh gevolgd, om het w^ater

in goed gesloten ilesschen over te zenden, met bijvoeging

der temperatuur van het water uit de diepte en aan de

oppci vlakte, zal altijd de meest verkieselijke zijn, terwijl de
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digtheidsbepaliiig aanboord steeds aan' den onderzoeker op

het vaste land een waarborg zal geven, dat het door hem

onderzochte water geene noemenswaardige verandering heeft

ondergaan, en tevens de zekerheid dat geene vergissingen

of verruilingen hebben plaats gevonden.

Om dit rapport te bekorten en tevens om de verschillen

in densiteit van het water aan de oppervlakte en van het

water uit de diepte aanschouwelijk voor te stellen, heb ik

op de kaart deze verschillen graphisch voorgesteld, waarbij

ik moet opmerken, dat ik de densiteiten niet heb opgege-

ven, zoo als ik ze gevonden heb bij 15^ C, maar uitgerekend

op de temperatuur, welke zij hadden op het oogenblik der

looding, volgens de opgave van den Heer van gogh.

Van de densiteit van het water aan de oppervlakte heb

ik slechts vier bepalingen kunnen doen, die op de kaart

door het teeken O zijn aangeduid; deze vier bepalingen

toonen geen noemenswaardig verschil, en ook uit de vele

bepalingen van den Heer van gogh blijkt het, dat de

digtheid van het water aan de oppervlakte tusschen

6^ 48' en 5° 40' W. L. vrij constant is, maar meer oost-

waarts toeneemt, hetgeen overeenkomt met het straks reeds

gezegde, dat het Avater in de Middellandsche zee eene groo-

tere digtheid heeft dan het water van den Atlantischen Oce-

aan. Het is daarom jammer dat ik niet in de gelegen-

heid ben gesteld geworden om de digtheid van het water

aan de oppervlakte beoosten b"" 40 W. L. te controle-

ren. Wat daarentegen het water uit de diepte aangaat,

moeten wij opmerken, dat, hoewel op dezelfde lengte en

bijna op dezelfde breedte geschept, het daarom niet juist

hetzelfde soort, gewigt heeft aangetoond, hoewel het wa-

ter volgens de breekkracht der glazen plaatjes en ook vol-

gens de uitgeloopen lijn, uit schier dezelfde diepte scheen ge-

schept te zijn; doch onze zekerheid over de diepte' is door

deze twee bepalingswijzen niet zeer groot, en het is daarom
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dat ik de grootste waarde hecht aan de digtheden van die

wateren, die met den diepzeekoker zijn opgebragt te gelijk

luet grond, schelpen en koralen, omdat wij daar bijna de

zekerheid hebben, dat wij met water te doen hebben van

den bodem der zee. Daarom heb ik in de graphische voor-

stelling die densiteiten aangetoond door -\- en de andere,

waar de diepzeekoker niet op den bodem der zee is gekomen,

door een stip. Alleen door de -f- teekens is de lijn getrok-

ken, die de toeneming der densiteiten naar het Oosten aantoont.

Wat nu aangaat het water uit de diepte, blijkt uit mijne be-

palingen, dat tusschen 6^ 48' en 5^ 59' W. L. dit water slechts

weinig digter is dan het water aan de oppervlakte, doch van

dat punt af zien wij eene stijging in de densiteit tot 5^ 38'.

Tusschen b° 42' en 5" 38' hebben wij verscheidene bepa-

lingen, die wel is waar niet geheel met elkander overeenkomen,

maar toch alle aanwijzen, dat de densiteitsverschillen tusschen

het boven- en onderwater op deze plaats de grootste zijn, en

juist hier is het naauwe gedeelte van de straat van Gi-

braltar. Jammer is het dat wij tusschen 5" 38' en 5° 25'

geen e bepalingen bezitten, daar het naauwste punt gelegen

is tusschen punt Tariffa en het punt Cirer. De bepaling

op 5' 25' toont nog zeer weinig verschil aan met de zoo

even besprokene, doch van daar af begint het verschil in

densiteit tusschen het boven- en onderwater te verminde-

ren, vooral indien wij uit de bepalingen van den Heer van

GOGH mogen besluiten, dat de densiteit van het boveuwater

hier begint te vermeerderen, "^j Doch wij mogen niet onop-

gemerkt laten, dat juist op deze lengte de diepte der zee

aanzienlijk grooter is, en dat het onderzochte vvater hier wel uit

eene groote diepte is geschept, maiir toch op een zeer aanzien-

*) Dc'^e vermeerdering in dentiteit van het bovenwater van de Mid-

dollandschc zee ten Oosten van de Straat van Gibraltar blijkt daaren-

boven duidelijk uit het gemiddelde van cenige honderde densiteitsbe-

juilingen tusscben 30^ en 40^ N. B. van 10^ W. L. toi 80° O L. me-
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lijkeu afstand van den bodem. Om ook dit aanschouwelijk te

maken, heb ik op de kaart eene doorsnede voorgesteld van

de zee, waar als bodem der zee de gemiddelde diepte uit

kolom 5 der tabel is aangegeven. Op deze graphische voor-

stelling zijn tevens de diepten aangegeven, waarop de wa-

teren zijn geschept, uitgaande van de in kolom 8 aangege-

vene gemiddelde breekkracht der glazen plaatjes.

Als resultaat van mijn onderzoek, waarvan wij de bouw-

stoffen aan ons geacht medelid van gogh zijn verschuldigd,

blijkt, dat het water op den bodera der straat van Gibral-

tar eene eenigzins grootere digtheid heeft, dan het water aan

de oppervlakte, en dat dit verschil in de straat zelve groo-

ter is dan iets bewesten de straat, welke feiten eer voor

dan tegen het aannemen van een onderstroom in de straat

van Gibraltar, gaande van de Middellandsche zee naar den

Atlantischen Oceaan, pleiten, doch naar mijne meening dien

nog geenszins voldoende bewijzen.

Dit is echter zeker, dat, indien dis onderstroom bestaat^

het water van dien stroom, niet zoo als uit de vroeger ge-

noemde bepaling van wollaston zoude volgen, een zout-

gehalte heeft viermaal grooter dan dat van den bovenstroom

of het gewone zeewater uit den Atlantischen Oceaan, maar

een zoutgehalte, staande tot dat van den bovenstroom on-

geveer als 41 : 39.

degedeeld door den Heer k, f. k. andrau in de reedsgenoemde On-

derzoekingen met den Zee-thermometer, bldz. 181

:

Aantal waar- öoort. gew. herL
Lengte. nemingen. tot 15^ C.

lO^— 5^ W. 265 1,02904.

5-_ oo W. 302 1,02967.

0°— 5^ 0. 270 1.02987.

5^-10^ 0. 12Ü 1,02994.

10^—15^ 0, 166 1,02997.

15^—20'' 0. 80 1,03030.

20^-25^ 0. 161 1,03053.

25"— 30'^ O. 57 1,03071.
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De vier andere door den Heer van gogh 'overgezondene

monsters zeewater zijn niet geschikt om over deze vraag

eenig licht te verspreiden.

Van meer waarde zijn de verschillende waarnemingen

verrigt door de Officieren dienende aan boord van Zr. Ms.

schepen van oorlog, welke op verschillende tijden in de

Middellandsche Zee en in de Atlantischen Oceaan in de

nabijheid van de Straat van Gibraltar zijn gedaan, en door

den Heer andrau ^j zijn verzameld. Uit deze waarne-

mingen deel ik hier alleen mede die, waarbij het water

volgens de opgave uit eene diepte van minstens 50 vade-

men is opgebragt, ofschoon onze zekerheid over de ware

diepte om. de vroeger opgegevene redenen niet zeer groot is.

Noorder-
Lengte.

Soort. gew. herl.

tot Ï5° C
;pte

in
icn,waar-

et

water

gehaald.

Temperatuur.

Breedte.
Opper-
vlakte.

Diepte.
Die

vaden

uit

h
is

op Opper-
vlakte.

Diepte.

36055' 90 6' W. 1,0286 1,0290 50 150,0c 150,2c
36025' 5014' 305 299 90 150,0 140,5

360 5' 50 0' 282 300 100 160,0 150,1

360 5' 304I' 280 290 200 210,3 180,3
36017' 3028' 285 301 90 210,3 150,8
36032' 2057' 295 292 55 210,2 210,0
360 6' 20 6' 282 . 298 140 160,1 150,1
38013' 0030' 291 304 75 250,8 17^6
390 5' 304O' 0. 299 300 76 140,6 130,8
39015' • 3056' 300 308 73 140,9 130,7
390 0'

1

70 0' 299 299 55 140,4 140,4
43049'

1

904O' 295 304 75 150,0 140,7
43039'

1
904O' 295 301 90 150,0 150,3

38039'
\

11027' 301 305 110 150,3 150,0
35056' : 15055' 300 309 50 230,4 220,3
360 8' 22014' 317 306 66 220,2 210,7
32020'

1

26050' 297 315 80 160,3 170,5
32017' 270 0' 308 308 85 180,6 180,6

*) Onderzoekingen met den Zee-thermometer, bldz 181.
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De Heer andrau vestigt daarbij de aandacht op het feit,

dat ook eenige graden bewesten de Straat van Gibraltar

de densiteit van het water grooter is dan midden in den

Atlantischen Oceaan, daar zij op ongeveer 25° W. L. slechts

1,0281 bedraagt, en schrijft dit toe aan de vermenging

van het uit de Middellandsche Zee komende zoutere water

met het water van den Atlantischen Oceaan.

Ik heb ten slotte de eer aan de Afdeeling voor te stel-

len, dat aan onze geachte medeleden buys ballot en van gogh

de dank der Afdeeling worde gebragt voor de ijverige po-

gingen, welke zij hebben aangewend om de voor de weten-

schap belangrijke vraag over het al of niet bestaan van

een onderstroom in de Straat van Gibraltar op te lossen

en tot H. E. het verzoek te rigten, om door toezending

van meerdere monsters water uit de Straat van Gibraltar

en ook op de verschillende plaatsen der Middellandsche

zee, zoowel aan de oppervlakte als ook uit de diepte, de

Afdeeling in staat te stellen, die vraag afdoende te kunnen

beantwoorden.



OVER •
.

HET BADZOUÏ EN DE MOEDERLOOG

VERKREGEN CIT HET

JODIÜMHOUDEND WATER VAN DE DESSA MOLONG
OP JA VA.

DOOR

E. H. \0\ B.%UMH/iLlER.

In de dessa Molong, district Goetiong Kending, resi-

dentie Soerabaya op het eiland Java, komt eene bron voor,

waarvan het water wegens zijn jodiumgehalte tot medisch

gebruik naar Europa wordt gezonden. Op de plaats zelve

echter is er eene geregelde exploitatie van keukenzout en

jodium. Het water namelijk wordt op de gewone wijze door

gradeerwerken tot een bepaalden graad van concentratie

gebragt, en daarna in platte ijzeren ketels uitgedampt zoo-

lang er keukenzout uit kristalliseert. De overblijvende moe-

derloog wordt of als zoodanig in flesschen naar Europa

verzonden, of door uitdamping tot bijna droog zout ge-

bragt, hetwelk eveneens als badzou t in den handel komt,

of wel wordt uit de moederloog op de plaats zelve door

middel van bruinsteen en zwavelzuur jodium bereid, hetwelk

als groote schubvormige kristallen in den handel wordt ge-

bragt, en, op een spoor chloor na, scheikundig zuiver is.

Dewijl tot nu toe in ons vaderland bij het toedienen

van jodiumhoudende baden bijna uitsluitend is gebruik ge-

maakt van het Kreuznacher moederloogzout, wenschte ik
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(Ie aandacht onzer medici te vestigen op cene sterk jodiuin-

lioudende moederloog, welke uit onze Oost-Indische bezit-

tingen in den handel wordt gebragt.

Het water uit de bron der dessa Molong is reeds drie-

maal aan een scheikundig onderzoek onderworpen geworden,

in 1850 door den Heer p. J. maier te Batavia, in 1857

door den Heer l. j. j. michielsen van water in 1855 ge-

schept, en in 1858 door den Heer h. c. dibbits van water

in 1857 genomen; beide laatste onderzoekingen zijn in het

laboratorium der Utrechtsche Hooijeschool gedaan ^). Deze

onderzoekingen hebben aangetoond dat 1000 grammen van

dat water bevatten:

MAIER. MICHIELSEN. DIBBITS.

Koolzure potassa onbepaald onbepaald 0.0860 gram.

// soda 1.1291 0.0605 „

// kalk 0.7115 0.5807 0.6405 ,/

// magnesia 0.2476 0.3160 - 0.2962 „

Keukenzout 23.025 24.2967 24.0987 ,/

Jooduatrium 0.0934 0.1U40 0.0957 „

Chloorammonium 0.0713 niet bepaald ]liet bepaald ,/

Kiezelzuur 0.0023 0.0474 0.0440 „

Totaal 25.2802 25.3448 25.3216 gram,

MAIER. MICHIELSESr. DIBBITS.

Vrij en gehouden koolzuur 0.9053 1.4284 1.6656 gram,

Zwavelwaterstof sporen sporen sporen

Phosphorzuur sporen

Koolzuur ijzerosydule sporen

Zwavelzure kalk sporen sporen

Broomnatrium sporen

*) Scheikunch'g'. Verhandelingen en onderzoekingen, uitgegeven door
G. j. MULDER. Dl. II, st. 2, bladz. 173.
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In 1859 is door mij, op verzoek der Heeren hartsen

alhier, een onderzoek in het werk gesteld van liet drooge

badzout, hetwelk een vochtig wit geelachtig kristallijn zout

was, bij welk onderzoek gebleken is, dat op lOOOgewigts-

deelen van dat zout voorhanden waren:

Keukenzout 908.84

Koolzure soda 88.55

Zwavelzure soda 4.44

Joodmagnesium 2.28

Joodsodium i.on

Chloorpotassium 0.12

Broomsodium niet bepaald

Lithia spoor

Water 42.18

Organische stoffen en verlies 7.58

iOOO.00

In dit jaar eindelijk werd mij door de Heeren hartsen

het onderzoek opgedragen van de moederloog, welke als

eene heldere bruine vloeistof in gewone wijnflesschen wordt

aangevoerd mèt de étiquette: Exploitation des Eaux Miné-

rales. Eau mère jodurée de Molong. District Goenong Ken-

ding. Eésidence de Soerabaya. Ile de Java. In sommige

flesschen worden op den bodem gevonden scheef prismati-

sche kristallen van Cl Na -[- 4 HO. De digtheid van de loog,

vergeleken met water bij zijne grootste digtheid, is gevon-

den bij 15« C = 1.2832

Het scheikundig onderzoek, hetwelk ik gezamenlijk met

mijnen kundigen assistent Dr. f. seelheim heb verrigt,

heeft de volgende resultaten opgeleverd.

Tien cubiek centimeters der loog op zandfiltra uitgedampt

en gedroogd bij ISO"^ C, lieten bij twee proeven na 8.522
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en 3.530 wigtjes droog zout, dus op 1000 maatdeelen

352,6 géwigtsdeelen vaste bestanddeelen.

20 C.C. werden met water verdund tot 100 C.C. en

daarvan genomen 20 CC, die door salpeterzuur zuur ge-

maakt en door salpeterzuur zilveroxyd werden gepraecipi-

teerd; er werden aan gesmolten zilverhaloïd verbindingen

gevonden 2.9923; hiervan werden genomen 1.9674, die

door verandering in chloorzilver verloren 0.017, bij eene

andere proef verloren 1.635, 0,014.

40 CC der loog gaven aan palladium bij drie proeven

0.071, 0,072 en 0,076. Uit welke proeven door bereke-

ning in 1000 CC. der loos^ s:evonden worden:

Chloor 17.962 grammen.

Broom 0.593 „

Jodium 0.435 „

Uit 40 CC. werden gevonden aan SO^Ba 0,210, dus

aan SO, in 1000 CC 0,216.

20 CC der loog werden mei eene heldere oplossing

van chloorbaryum in ammonia bij afsluiting der lucht ge-

praecipiteerd ; dit praecipitaat afgefiltreerd en uitgespoeld

gaf bij titrering 0,1905 en 0,1892 koolzuur, waaruit

blijkt dat op 1000 CC gevonden zijn 1,294 gr. CO^.

Bij het onderzoek bleek verder dat er geen kalk en

slechts onweegbare sporen magnesia en ijzeroxyd aanwezig

waren, zoodat tot de bepaling der alkaliën 20 CC der

loog met zuiver zwavelzuur werden ingedampt, en later

het overvloedige zuur door hitte en carbonas ammoniae

werd verjaagd ,• aan zwavelzure potassa en soda werd ge-

vonden 8.3294 gr.

Eindelijk werden uit 20 CC. loog gevonden aan chlo-

ridum platini et potassii 0,7725, zoodat in 1000 CC. loog

gevonden zijn 13.044 gr. sodium en 0,620 gr. potassium.
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Daarenboven werd door de analyse door middel van het

spectrum met den goniometer van babinet, zoowel in de

moederloog als in het vroeger onderzochte badzont, zeer

duidelijk de aanwezigheid van lithium aangetoond ; de

quantitatieve analyse van de lithia gaf echter geene weeg-

bare hoeveelheden.

Uit genoemde resultaten volgt voor de zamenstelling der

moederloog :

Keukenzout

In 1 kilo

232.51

In 1 liter

286.73 gram.

Koolzure Soda 18.53 22.86 ,/

Chloorpotassium

Zwavelzure Soda

9.58

2.58

11.81 ,/

3.19 „

Joodsodium 4.17 5.14 „

Broomsodium 0.19 7.63 ,/

Soda gebonden aan

nische zuren

orga- 1
4.66 5.75 //

IJzeroxyd

Magnesia

Lithia

Organische stoffen en verlies

Totaal

spoor

spoor

spoor

7.70

spoor

spoor

spoor

9.49 „

285,92 352,60 gram
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Monsieur eichard ówen ^) vient de publier un mé-

moire sur les caractères auatomiques du cerveau de riiomme

et des siiiges. Préoccupé de la quesiion remise sur Ie tapis

par les auteurs des Vestiges of Creaiion et de la Natural

Selection, et animé peut-être par la poléinique, qui en a

été Ie résultat, eet eminent naturaliste a voulu prouver

par des faits anatomiques, que respèce llomme n'a pas pu

provenir de Tespèce Singe, — Cherchant ces faits princi-

palement dans la structure du cerveau, notre lionorable con-

frère a cru de son devoir de reproduire les dessins de feu

TiEDEMANN pour Ie cerveaU d'un nègre t) et les iióires

pour Ie cerveau du Chimpansé §), afin de faire voir qu'il

*j R. owEN. On the cerebral Characters of man and tho Ape in

Ann. a. magzine of natural history, 3;! Series, Vol. VII. N^. 42, Julij

1861, p. 456.

t) T. TiEDEMANN. On thc Brain of the negro compared with that of

the European and the Oraug-oetan in Philosophic. Trans, year 1836.

§) scuROEDER VAN DER KOLK cn w. VROLIK. Ontlecdkundige Ver-

handeling over de gedaante en het maaksel der hersenen van den

Chimpansé, in Verh. der Eerste Klasse van liet Koninklijk Nederl. In-

stituut, 3e Reeks. Eerste Deel, bl. 263. Amsterdam 1849.

VERSL. EN MEDED. AFD. NATUURK. DEEL XIII. 1
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y a une différence prononcée entre Fencéphale de riiomme

Ie moins développé et celui de ces singes supérieurs^ que Fon

nomme anthropomorphes. — Ces faits, ajoute-t-il, gagnent

en importance, si 1'ou considère qu'ils ont été publiés bieu

avant que la transmutation des espèces fut devenue une

question scientifique, par conséquent sans y avoir égard,

et probablement aussi sans que les auteurs aient songé a la

possibilité qu'une telle hypothese put être émise un jour.

Monsieur owex nous fait Thonneur d'y joindre quelques

paroles bienveillantes sur Texactitude de nos dessins, qu^il

a pu apprécier en les comparant avec les dissections qu'il

a faites du cerveau du Chimpansé, de 1'Orang-outang et du

Gorille; Ie cervelet du Gorille, que nous n^avons pas dissé-

qué, lui parait proportionellement plus grand que celui

des deux autres anthropomorphes, et il en déduit l'éton-

nante force musculaire de eet aniraal.

Jusque la nous n'avons qu'a nous féliciter d'un accord

scientifique, dont nous sommes heureux et fiers. Malheu-

reusement uu peu plus loin, notre illustre confrère paraït

s'être laissé entrainer par son désir de combattre la theo-

rie de M. DARwiN, et, si nous ne nous trompons fortement,

il s^est fourvoyé. -— Pour prouver que Ie cerveau du nè-

gre s'élève sans transition et d^une maniere brusque au-

dessus de celui des singes anthropomorphes, M. ovven af-

firme que Ie lobe postérieur de l^hémisphère, la corne pos-

térieure du ventricule latéral, et dans celle-ci Téminence,

que Fon nomme pes Hippocampi minor, qui existent tous

dans Ie cerveau du nègre, manquent chez ces singes. — Il

ajoute que Tabsence de ces parties ofi*re un caractère bien

tranche et même des plus importants, pour distinguer Ie cer-

veau des quadrumanes de celui de Thomme. Afin de bien

préciser, il se sert des paroles suivantes, que nous avons

cru devoir traduire.

//Pour les définitions concises, dont on se sert dans les
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systèmes zoologiques pour caractériser les groupes, il est

avant tout nécessaire de bieu définir les termes. - J'ai eu

soin de Ie faire dans mon mémoire sur la classification pri-

maire des mammifères *) d après les différences spéciales

du cerveau. — Le terme de lobe postérieur y avait pri-

mitivement un sens un peu vague. Avec M.M. ceuveilhier,

TODD et d'autres, je ne reconnaissais pas de limite natu-

relle entre le lobe moven ou temporal et le lobe postérieur

OU occipital de rhémisplière du cerveau humain. Par con-

séquent, je me vis forcé de prendre mon point de départ

taut de la structure interne, que de la position relative des

parties. — D^après cela j 'ai nommé lobe postérieur celui

qui recouvre le tiers postérieur du cervelet et se prolonge

au dela de celui-ci."

Suivant ce raisonnement nous serions coupables d'une

fausse interprétation, en nommant lobe postérieur une par-

tie du cerveau, qui ne se prolonge pas autant et qui ne

contiendrait pas de corne ventriculaire postérieure.

M. OWEN le dit d'une maniere implicite, en ajoutant:

//uéanmoins je n'ai aucun doute, que mes confrères failli-

//bles n'aient dit la vérité, telle quHls Veniendmt, en affir-

//mant que les singes dun ordre supérieur ont un lobe

//postérieur a Thémisphère de leur cerveau, une corne pos-

//térieure dans leur veutricule latéral et dans celle-ci un

,/pes Hippocampi minor; mais de mon cóté, je crois aussi

//prononcer une vérité strictement scientifique d'accord avec

// les définitions de ces parties, en affirmant qu'elles ne

//sont propres (peculïar) qu^a Tespèce humaine.^^

Ces paroles, publiées au mois de Juin 1861, paraissent

être une réponse a un mémoire, publié au mois de Janvier

*) V. On the characters, principles of division and primary groups

of the class mammalia in Journal of the Froceedings of the Linnaean

Society, Vol. II. N-'. 5, Jnnij 21, A°. 1857.

1*
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de la mem e année, par M. huxley "^j. Ce savant, qui

nous fait riionneur de nommer iiotre travail de 1849,

0726 of the most valiiable memoirs on the cerebral organi-

sation of the Jiigher Apes tJiat lias heen yet written, dé-

duit de nos observaiions et de nos planclies justement Ie

contraire de ce que M. owen y a vu.

M. JOHN MARSHALL, qui vieut après M.M. huxley et

OWEN, insiste sur cette singuliere controverse, en citant nos

planclies f/so differently interpreted just noWj heing equally

,/quoted to show the presence and the absence in the

ff
quadrumanous hrain, of the -same parts viz. the posterior

fflohes, the posterior cornu and the hippocampus minor.'' —
Il fait quelques reflexions sur nos dessins, sur lesquelles

nous reviendrons plus tard, mais il y reconnait toutes les

parties, dont M. owen nie Texistence chez les singes. Outre

cela, il donne une belle photographie du cerveau du Chim-

pansé, dans laquelle il les montre toutes.

Nous devons encore citer M. george rolleston §), venu

après M. huxley et avant M. marshall, qui reconnait

ces parties et les décrit chez FOrang-outang.

Il parait que l'année 1861 a été funeste en Angleterre

aux Chimpansés et aux Orangs, et que la question même

de leur organisation cerebrale a bien vivement ému les es-

prits. — L'accord d^opinion qui règne entre nous et ces

trois auteurs nous fiatte et nous honore. — Nous nous

réjouissons de la facilité qu'offirent les Jardins Zoölogiques

établis partout aujourd'liui, et de Fexcellent esprit qui anime

leurs directeurs. — Une erreur, qui" se serait perpétuée

autrefois, est maintenant bien vite éclaircie.

*) HUXLEY. On the zoological relations of man with the lower ani-

mals in Natural History Revieiv, N°. I, Januarij 1861, p. 69. London.

t) On the brain of a young Chimpansee. By john maksuall. In

Natural History Review, N°. 111, Julij 1861. London.

§) ü. ROLLESTON, On the affinities of the brain of the Orang-utan^

in Natural history review, N"?, 11, April 1861.
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En comparant les paroles de M. owen avec Fappui una-

niine doiine a nos travaux par trois hommes éminents, nous

ne nions pas que nous en sommes extrêmement frappes et

profondement affligés. D'après les louanges, données a Fex-

actitude de nos dessins, nous ne nous attendions pas au re-

proche d'avoir méconnu Ie caractère anatomique du cerveau

des singes supérieurs ou antliropomorphes. — Nous avons

représenté dans nos planches les parties que M. owen re-

fuse au cerveau du Chimpansé; nous les avons décrites dans

Ie texte de notre mémoire. M. owen nous loue de notre

exact itu de, et par une contradiction in adjecto, il nie chez

les singes Fexistence des parties mêmes, que, de sou aveUj

nous y aurions si bien décrites et si bien représentées, Si nous

avons bien compris la plirase, dans laquelle il enveloppe un

démenti un peu voile, c'est sur Finterprétation qu^il nous at-

taque. Il s'agit d^éclaircir celle-ci et de la défendre. Cette

défense est devenue d^une certaine importance, depuis que

la prétendue absence du lobe postérieur aux hémisphères

du cerveau des singes est devenue un des argument?, que

1'on oppose a Thypo these de la transformation des espèces,

theorie que Ton doit a M. darwin, et qui, quoique con-

nue seulement depuis environ deux ans, jette déja un éclat

plus vif que sa soeur ainée, vieillie sous Ie nom de vesti-

ges of creation. — H y a entre elles un trait de familie;

mais la cadette se glorifie d'un nom universellement res-

pecté, Fainée se cache sous Ie voile de Tanonyme. L^his-

toire nous apprend que de telles théories frappent et sé-

duisent surtout les esprits jeunes et pleins d'avenir. Elles

reparaissent de temps a autre et accompagnent presque tou-

jours les tourmentes politiques et religieuses.

Une fatalité, qui s'explique par la nature même de la

kitte, lui donne toujours un caractère d'animosité tres vive

et presque toujours personelle. Un désir trop ardent de

vaincre enlèvc aux antagonistes Tesprit calme, qui les di-
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rige dans leurs autres travaux. — lis ne se donnent pas

Ie temps de délier Ie noeud; leur impatience leur fait croire

qu'ils n'ont qu'a Ie couper. Une phrase tres forte, par la-

quelle M. agassiz définit la theorie Darwinienne en fait

preuve; il la nomme une erreur scientifique, fausse dans

les faits, non scientifique dans sa methode et pernicieuse

(mischievous) dans sa' tendance. M. darwin est un homme

trop eminent pour mériter une accusation telleraent formulée-

On peut regretter qu'une imagination trop vive, une faci-

lité de conception qui éblouit plutot qu^elle n'éclaire, en

Ie poussant dans Ie labyrinthe des hypotheses, lui ait fait

quitter Ie champ des observations oü Fon aimait tant a Ie

suivre, niais on ne lui contestera jamais un talent hors

de ligne, ni un savoir aassi profond quétendu.

Cette digression fait voir que nous ne sommes pas par-

tisans de la theorie qui porte Ie nom de son auteur. —
Mais s^il faut la combattre, nous désirons que ce soit

par des arguments a Fabri de tout reproche et par des faits

clairs, évidents, irrécusables. Sans cela on court risque de

faire tort an système même, que Ton veut défendre.

Nous craignons que M. owen ne soit tombe dans cette

faute. — Si nous avions commis une erreur, soit d'obser-

vation, soit d^interprétation, nous serions heureux de pou-

voir Tavouer, en cherchant notre excuse dans ce qu'il

nomme une faillibilité que nous admettons et reconnais-

sons en toute humilité, et nous trouverions en même temps

notre consolation dans Fidée, que cette erreur eüt procuré

un argument de plus contre une hypothese qui nous dé-

plait. — Mais, a notre regret, nous ne pouvons nous exé-

cuter avec cette bonne grace. Nous avons revu nos des-

sins et nos préparations de Fannée 1849. Nous recon-

naissons avec M. owen, que les dessins sont exacts. Non
t?atisfaits de cette approbation, nous avons repété, au mois

d'Aoüt dernier, la dissection d'un cerveau d'Orang-outang,
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mort au Jardin Zoologique d^Amsterdam , que nous devons

a la générosité de M. westerman et a la courtoisie de

notre coilègue M. yan geuns. Nous soumettons a votre

appréciation, messieurs, la dissection du ventricule latéral

gauche de ce cerveau, et nous osons espérer, que les ana-

tomistes qui assistent a cette séancof n'y méconnaitront ni

un lobe postérieur h. riiémisphère, ni une corne postérieure au

ventricule latéral, ni une éminence dans cette corne, éminence

que nons croyons avoir Ie droit de nommer un indice de pes

Hippocampi minor ^). Quant a la définition du lobe pos-

térieur, nous ne sommes pas d'aGCord avec notre honorable

confrère sur Fabsence de limite entre Ie lobe moyen et Ie

lobe postérieur de l'hémisphère. Nous trouvons entre ceux-ci

un sillon transversal, formant une ligne de démarcation,

tout aussi distincte cbez Ie Ctiimpansé et TOrang, que chez

riiomme. Pour voir ce sillon, il s'agit de bien enlever la

pie mère, ce qui n^est pas toujours facile.

A vrai dire, ce lobe postérieur ou occipital ne se pro-

longe pas autant que chez Fhomrae; il ne recouvre pas si

bien Ie cervelet, du moins il ne Ie cacbe pas complètement,

surtout vers les cotés; mais il n'y a rien la- dedans, qui

nous empêche de lui donner Ie nom qui lui est du. —
D'ailleurs il ne faut pas oublier, que lorsqu'on retire Ie

cerveau du crane, il ne garde pas ses proportions normales.

Il s'afPaisse par Ie poids des héraisphères qui, en s^écar-

tant, découvrent en partie Ie cervelet. M. gratiolet et les

*) En parcourant Ie proces-verbal de la séance du 28 Sept. 1861,

public dans nos Comptes rendus, on verra que la prcsence des parties

conteste'es y a été unirersellement reconnue par les anatomistes pre-

sents a la séance. Le seul doute, qui soit rcstc, se rapporte au pes Hip-

pocampi minor. La prcparation était déja conservée depuis deux mois

environ dans de l'esprit de vin et l'on sait que cette liqueur conser-

vatrice raccornit toujours la substance ce'rébrale.

A l'ctat frais l'indice du petit pied d'Hippocampe était plus prouoncc

que maintenant.
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auteurs Anglais, que nous venons de citer a la page 4,

font ce reproclie a nos planches de Tannée 1849. — Ce

reproche est mérité. On devrait maintenir ou remettre Ie

cerveau dans Ie crane, pour Ie dessiner et, en tout cas,. cor-

riger les proportions du dessin d'après un rnoule pris de

la surface interne du crfine, methode nouvelle, que nous

devons a M.M. wagner et lucae et dont nous nous servi-

rons a Favenir. Par rapport au développement du cer-

velet, nous ne croyons pas faire une chose inutile en rap-

pelant que, d^après les mesures que nous avons publiées en

1849, Ie cervelet du Chimpansé et de 1'Orang-outang est

proportionellement plus grand que celui de Fhomme. Cela doit

avoir une certaine influence sur la maniere dont il se trouve

pour une partie h. découvert chez ces animaux, qui ont les

lobes occipitaux moins étendus que ceux de Thoinme.

L'existence de ce lobe occipital cliez les singes n'est pas

une découverte nouvelle dont nous puissions nous attribuer

Ie mérite; Tiedemann Ta déja représenté en 1821 chez

Ie maimon (Macacus nemestrinus) ^), Cüvier dit que chez

les singes, les hémisphères se prolongent en arrière, comme

chez Thomme, pour y former les lobes postérieurs, qui po-

senb sur Ie cervelet. Nous avons indiqué un lobe posté-

rieur dans Ie cerveau presque lisse du Stenops f). D'ailleurs

ce lobe ne manque pas toujours chez d^autres mammifères.

Tiedemann décrit de petits lobes occipitaux chez Ie Phoque,

et, ce qui est plus frappant encore, il les indique et il les dé-

peint chez Ie Dauphin §), M. gratiolet, dont personne

*) Icones cerebri siraiarum et quorundam animaliiim rariorum. Hei-

delbergae 1821.

t) SCHROEDER VAN DER KOLK et w. VROLIK. Keclierchcs d'anatomic

comparc'e sur Ie genre Stenops d'iLLiGER, dans Bijdragen tot de Dier-

kunde, uitgegeven door het Koninklijk Genootschap Natura Artis Ma-
gistra, I D, Amsterdam, 1848—1854.

§) Untersuchungen 'über die Natur des Menschen, der Thiere und der

Pflanzen, B. II. S. 258. Darmstadt 1827-
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ne méconnaitra rautorité, dit ^): //que dans rhonime et

//dans les singes, se détache de la partie postérieure de

//l'arc du ventricule latéral, un prolongeraent un peu re-

//courbé en dedans, comme la corne d'un Rhinocéros ou

,/ comme une griffe. Ce prolongement est la corne posté-

//rieure ou occipitale du ventricule latéral. Ce prolonge-

//ment est fort remarquable; dans les singes, il a une gran-

//deur énorme, eu égard a Tensemble du ventricule latéral,

//'dont Tarc est fort petit/'

Ainsi il est évident, que nous ne sonnnes pas les seuls

qui attribuent un lobe postérieur aux hémisplières du cer-

veau des singes. Si dans Ie règne des faits Terreur ' est

possible, il est heureusement tout aussi facile de la réfu-

ter. Nous avons cru de notre devoir de défendre la science

contre une interprétation fausse, dont Finvasion la menagait

sous Ie patronage d'un nom justement célèbre. Mais que

Ton ne s^y trompe pas. — C'est a tort qu'on ira cber-

cher dans notre réfutation un argument pour la transmu-

tation des espèces. — H y a sans doute, avec une grande

diversité dans les détails, p. e. Tordre et la forme des cir-

convolutions, la proportion des hémisplières, la largeur des

lobes frontaux etc, il y a, disons-nous, une certaine con-

formité générale entre Thomme et les singes; leur cerveau

se rapproclie du cerveau humain; Thomme n'a rien dans

son encépbale qui manque absolument aux singes, mais en

tout cela nous ne voyons aucune raison pour nous faire

admettre que Thomme soit un singe perfectionné. Plus

nous étudious Torganisation des animaux et plus nous nous

sentons affermis dans notre conviction, qu'il y a parmi eux

des types fixes, représentés, quoique dans beaucoup de nu-

ances bien variées, par des animaux, qui se ressemblent sous

certains rapports.

*) Anatomie coinparée du si/stème mrveux, Tomé II, p. 74 et 75. Paris

1839-1857.
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Mais nous n'y trouvons jamais Fimage d'uiie echelle as-

cendante, continue, non interrompue, mais plutot celle d'uu

réseau. Nous ne connaissons aucune espèce de singe for-

mant une transition directe a Phomrae. — Si on voulait

h. toute force faire naitre Tespèce liomme de Tespèce singe,

il faudrait chercher sa tête clies ces petits singes, qui se

groupent autour des Sajous et des Ouistitis, sa main chez

Ie Chimpansé, son squelette chez Ie Siamang, son cerveau

chez rOrang. Si on n'a pas égard a la différence des dents,

il est évident que 1'aspect général du crane d^un Sajou,

d'un Ouistiti, ou de quelqu'autre espèce congénère ressem-

ble bien plus, quoique en miniature, au crane de Thomme,

que celui d^un Gorille, d^un Chimpansé ou d'un Orang

adultes; Ie carpe du Chimpansé a Ie même nombre d'os

que celui de Thomme, celui de TOrang au contraire se dis-

tingue par ce singulier os intermediaire, que Ton retrouve

chez tous les au tres singes; Ie squelette du Siamang par

Ie sternum, par la forrae du. thorax, par les cótes et Ie bassin,

ressemble bien plus au squelette humain, que celui du Gorille,

du Chimpansé et de TOrang ; nos recherches ont montré que

Ie cerveau de TOrang se rapproche plus du cerveau humain

que celui du Chimpansé. Il faudrait donc chercher les traits

de la familie humaine chez quatre Primates différents, dont

un d'Amérique, deux d'Afrique, un troisième de Bornéo,

un quatrième de Sumatra ; les parents primitifs de Fhomme

seraient par conséquent tellement dispersés, qu'il devientpar

la bien difficile de croire a une telle souche.

En terminant, nous prions PAcadémie de vouloir nous

accorder la faveur de publier dans ses comptes-rendus Ie

mémoire et la planche que nous avons eu Thonneur de lui

^oumettre.

Utrecht et Amsterdam,
Ie 28 Septembre 1861.
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GEWONE VERGADERING
DER AFDEELING •

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEiN 28sten SEPTEMBER 1861.

Tegenwoordig de Heeren: g. simons, w. vroljk,

E. H. VON BAUMHAUER, C. J. MATTHES, P. ELIAS,

D. J. STORM BUYSING, J. VaN DER HOEVEN, R. VAN REES,

J. W. L. VAN OORDT, C. A. J. A. OUDEMANS, R. LOBATTO,

E. J. STAMKART, A. H. VAN DER BOON MESCH, P. HARTING,

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

D. BIEREN S DE HAAN, M. C. VERLOREN, F. C. DONDERS,

H. J. HALBERTSMA, C. H. D. BUYS BALLOT, J. VAN GEUNS,

w. H. DE VRiESE,.en van de Letterkundige Afdeeling

J. C. G. BOOT.

Het Proces 'Verbaal der gewone Vergadering van

den 29^*^° Junij j.1. wordt gelezen, goedgekeurd en

vastgesteld.

De Voorzitter wenscht den Heer de vriese, voor

de eerste maal, sedert zijne terugkomst, ter verga-

dering tegenwoordig, geluk met zijne behouden te-

rugkeer in het vaderland, en hoopt, dat hij spoedig
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tot vorige ligchaamskracht moge terugkeeren, en in

wetenscliaplijke bearbeiding der door hem bijeenge-

bragte bouwstoffen troost en geestelijke opwekking

moge vinden, bij zoovee] gemoedslijden, als hem in

den jongsten tijd trof.

Worden gelezen brieven van de H.H. j. w. er-

MERINS, VOORHELM SCHNEEVOOGT, SCHLEGEL, VAN

DER WILLIGEN, strekkende tot verontschuldiging over

het niet bijwonen dezer Vergadering. — Aangenomen

voor berist.
'D'

Worden gelezen brieven ten geleide van ontvangen

boekgeschenken van de volgende Heeren: 1^. Mi-

nister van Binnenlandsche Zaken ('sGravenhage, 10

Julij 1861, 6^^ Afd., N«. 194; 31 Julij 1861, 5^^

Afd.,. N«. 173; 16 Augustus 1861, 5'^« Afd., N^ 136;

5 Sept. 1861, 6de Afd., N^ 219; 17 Sept. 1861, 3^^

Afd., 'No. 144; 27 Sept. 1861, 7^^ Afd., N^ 151;

27 Sept. 1861, ö^e Afd., N«. 132); 2^ Minister

van Buitenlandsche Zaken ('sGravenhage, 10 Sept.

1861, N^. 16); 3^. Commissaris des Konings in de

provincie Friesland (Leeuwarden, 19 Julij 1861, l^*'^

Afd., No. 185); 4*^. Secretaris van H.H. Curatoren

der Hooge School te Leiden (Leiden, 5 Junij 1861);

5®. Directeur van het Koninklijk Meteorologisch Li

-

stituut (Utrecht, 30 Julij 1861); 6°. j. de bosch

KEMPER, President der Vereeniging voor de Statistiek

(Amsterdam, 9 Julij 1861); 7^. candèze, Sécrétaire

général adjoint de la Société Royale des Sciences a

Liège (Luik, 25 Julij 1861); 8^ segers, Med. doctor

(St. Nicolas. Zonder dagteekening) ; 9". encke, Vooi-
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zittenden Secretaris der Königlicli-Preussische Aka-

demie der Wissenschaften (Berlijn, 28Februarij 1861);

10^. wÖHLER, Secretaris der Königliche Gesellschaft

der Wissenschaften zu Göttingen (Göttingen, 18

Julij 1861); 11*^. KRAüss, Secrctaris van het Verein

für Vaterlandische Natui^kunde in Württemburg (Stntt-

gart, 1 Julij 1861); 12°. r. caspary, Bibliothecaris

der Physic.-ökonoinische Gesellschaft zu Königs-

berg (Koningsbergen, 1 Mei 1861); 13^. w. scheller,

Secretaris van het Naturhistorischer Verein in Augs-

burg (Augsburg, 28 Julij 1861); 14°. bagge. Secre-

taris van de Senckenbergische Naturforschende Ge

sellschaft te Frankfort a/M (Frankfort, 22 Augustus

1861); 15"^. G. T. L. Hl RCHE, Secretaris der Oberlau-

sitzische Gesellschaft der Yvissenschaften (Görlitz, 29

Julij 1861); 16^. NEüMANN, Secretaris der Naturfor-

schende Gesellschaft zu Halle (Halle, 27 Julij 1861);

17^. A. MENGE, Secretaris der Naturforschende Ge-

sellschaft in Danzig (Dantzig, 19 Junij 1861); 18^.

j. PERTHES, in naam der jüstüs perthes' Geographi-

sche Anstalt te Gotha (Gotlia, 26 Junij 1861); 19^

E. H. WEBER, Secretaris der Mathem.-physicalischen

Classe der Königliche Sachsische Gesellschaft der

Wissenschaften te Leipzig (Leipzig, 30 Julij 1861);

20^. H. c. FLEiscHER, Secrctaris der Philosophisch-

historische Classe der Königliche Sachsische Gesell-

schaft der Wissenschaften (Leipzig, 9 Julij 1861);

21^. CHR. HOLST, Secretaris der Universiteit te Chris-

tiania (Christiania, 6 Julij 1861); 22°. renard. Pre-

mier Sécrétaire de la Société Impériale des Natura-

listes de Moscou (Moskau, 1/13 Jünij 1861); 23^.

E. reissner. Secretaris der Naturforscher Gesellschaft
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te Dorpat (Dorpat, 1/13 April 1861); 24o. v. flauti,

Secretaris der Reale Academia delle Scienze Borbo-

nica (Napels, 16 April 1860); 25°. luigi da via

(Bologna, 22 Mei 1858); 26^. henry e. roscoe.

Secretaris der lAtterary and Philosophical Society te

Manchester (Manchester, 15 Augustus 1861); 27^.

STEWARDSON, Sccrctaris van de Academy of Natural

Sciences te Philadelphia (Philadelphia, 21 Mei 1861);

28<*. KiRSCHBAüM, Secretaris van het Verein fürNa-

turkunde in Herzogthum Nassau (Wiesbaden, 1 Au-

gustus 1861); 29°. A. LiNEAViTCH, Sécrétaire de la

Commission Impériale Archéologique a St. Petersbourg

(St. Petersburg, 24 Mei 1861). — Wordt besloten tot

schriftelijke dankzegging en tot plaatsing der boek-

geschenken in de boekerij.

Gelijk besluit valt op de aanbieding der volgende,

door de H.H. donders, de vriese en bierens de

HAAN aangeboden boekgeschenken:

1^. Dr. voN TRÖLTSCH, Die Anatomie des Ohres

in ilirer Anwendung auf die Praxis und die Krank-

heiten des Gehörorganes, Würzburg, 1860.

2^. w. H. DE vriese, Haioa bekoehan(j als antidy-

sentericum (gebruikt op Samatras westkust.

3«. w. H. DE vriese, Javaansche en Maleische

vertaling van de Handleiding tot de teelt van de

Kakao.

4P. w. h. de vriese, Aanteekeningen betreffende

getah'pertja boomen {sapoteën) en getah-pertja van

Ztiid- Oostelijk Borneo, naar aanleiding van ontdek-

kingen van james motley.

5°. JAMES SMiTH, Letter to the chairman and mem-

ber:^ of the committee of the mathematical andphysi-
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cal secüoii of the britis/i associafion for the advance-

ment of science on the quadrature of the circle.

Wordt gelezen de volgende brief van Dr. otto

BUCHNER:

Hochgeehrter Herr.

ƒ/ Gestalteu Sie, dass ich anbei der Academie royale des

Sciences fiir die Bibliothek eiuen kleinen Beitrag übersende

mid zugleich noch zwei Exempiare beilege für deujenigen

Herren oder die boUandiscbe Bibliotbek, die am meisten

Interessen an Meteoriten nehmen. leb trage mit dieser

kleinen Gabe nur einen sehr kleinen Tbeil meiner Scbuld

der Dankbarkeit ab für Ibre so krafticre L'nterstützunj? bei

meiner neuen Arbeit über Meteoriten, über welche icb auf

der letzten Seite der Anla^e einis^e Worte wesacrt babe.

Sie seben, dass das Sammeln von Material langsam vor-

ausrebt : docb deuke icb bis zum Winter ziemlicb vorausce-

kommen zu sein."

// Sebr dankbar würe ich, wenn Sie gütigst vermitteln

wollten, dass Aenderungen und Yermebrungen der bollandi-

schen Meteoritensammlungen mir mitgetheilt würden, sowie

dass gedruckte Untersuchungen und Mittheilungen über

Meteoriten mir s^üticrst zu^esendet würden."

De Secretaris berigt een der beide exemplaren den

Heer von baumhauer gegeven te hebben, en noodigt

elk, die daartoe in staat is, hem nadere berigten te

doen toekomen over meteoriten, welke hij alsdan den

Heer buchxer zal mededeelen.

Worden gelezen brieven van dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken van de volgende Heeren: P.
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j. TiDEMAN, Secretaris van den raad van Bestuur

van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs ('sGra-

venhage, 1 Julij, 30 Aug. en 28 Sept. 1861); 2«.

Voorzitter en Griffier der Gedeputeerde Staten van

Friesland (Leeuwarden, 12 Aug. 1861); S^. d. f. van

DER PANT, Eersten Secretaris van het Bataafsch Ge-

nootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te

Rotterdam (Rotterdam, 16 Julij 1861); 4^. j. a.

GROTHE, Secretaris van het Historisch Genootschap

te Utrecht (Utrecht, 28 Mei 1861); 5^ w. c. backer,

Secretaris van H.H. Curatoren van het Athenaeum

illustre (Amsterdam, Julij 1861); 6^. candèze. Sécré-

taire général adjoint de la Société Royale des Sciences

a Liege (Luik, 7 Julij 1861); 7^. maier. Secretaris

der Naturforschende Gesellschaft te Frèiburg ;^Frei-

burg, 10 Julij 1861) ; S^. g. t. l. hirche, Secretaris der

Oberlansitzische Gesellschaft der Wissenschaften (Gör-

litz, 24 October 1860); 9^. neumann, Secretaris der

Naturforschende Gesellschaft in Halle (Halle, 27 Julij

1861); 10^. e. h. weber, Secretaris der Königlich

Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften (Leipzig,

1 Augustus 1861); 11®. w. H. MiLLER, Foreign Se-

crelary der Royal Society te Londen (London, 1 Julij

1861); 12®. R. KiPPisT, loco Secretaris der Linnean

Society (Londen, 1 Julij 1861); 13®. n. holmes,

Secretaris der Academy of Sciences te St. Louis (St.

Louis, State of Missouri U. S. A., 28 Mei en 22

Dcc. 1860) ; 14®. JOSEPH LOVERiNG, permanent Se-

cretary of the American Association for the Advan-

cement of Science (Cambridgc, 28 Mei 1861); lö^.

j. TiENRY, Secretaris der Smithsonian Institution at

AVashington (Washington, 23 Januarij 1861). —
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Wordt besloten deze brieven aan te nemen voor be-

rigt.

De Secretaris berigt van de H.H. c. en p. van

DE STERR (Helder en Amsterdam, 8 Julij, 20 Augus-

tus, 15 Julij, 9 Aug., 10 Sept. 1861) ontvangen te

hebben Tahellen van icaargenomen ioaterhoo(/ten, welke

hij der Commissie over de daling van den bodem
heeft ter hand gesteld.

De Secretaris berigt, dat de Verhandelingen, aan-

geboden door de H.H. bleeker, delprat en von

BAUMHAüER, aangenomen zijn door de Commissie van

redactie.

Wordt gelezen de volgende brief van den Minis-

ter van Binnenlandsche Zaken ('s Graven hage, 5

Augustus 1861, N^ 201, 3de Afd.).

Bij nevensgaand adres deelt zekere gresniet, zich noe-

mende architect te Amsterdam, mij mede dat hij een mid-

del tot wering van den paalworm heeft uitgevonden.

Ik verzoek UEdGeb. dit stuk ter kennis te willen

brengen van de Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke

Akademie van Wetenschappen, ten einde daaraan door

haar zoodanig gevolg worde gegeven als zij zal vermeenen

te bshooren.

Van dat gevolg zal ik gaarne te zijner tijd, met terug-

zending van het stuk, berigt ontvangen.

Het bijgaande adres van den Heer gresniet luidt

als volgt:

VERSL. EN MEDED. AFD. NATÜÜRK. DEEL XIII. 2
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Met verschuldigden eerbied neem ik de vrijheid, UEx.

omtrent de volgende zaak te schrijven, in de hoop der-

zelver belangrijkheid UEx. aandacht moge waardig zijn.

In de Dagbladen heb ik gelezen, als dat het, door den

Paalworm, zoo zeer geteisterde Havenhoofd te Enkhuizen

hersteld zal worden. — Daar nu ook de Staat in deze

onkosten zal deelen, zoo geloof ik verpligt te zijn, het

volgende Uwe Exc. mede te deelen, ten einde te verhinde-

ren, dat zooveel kosten en moeite niet te vergeefs zullen

zijn en men weder dezelfde klip zal aantreffen.

Door eene veeljarige ondervinding en voortdurende stu-

die is het mij gelukt, een middel te vinden, ter voorko-

ming van den Paalworm en alle soort schadelijke Insecten

niet alleen, maar tevens om deze nuttige bouwstoffen voor

alle bederf te vrijwaren. De uitvinding is beproefd en

steunt geheel op wetenschappelijke gronden, vooral op

chemie en Natuurkunde, en is volstrekt niet kostbaar. Ge-

loovende in deze mijn pligt, als burger van den Staat,

gedaan te hebben

heb ik de eer mij te noemen enz.

De Secretaris berigt, dat hij, na ruggespraak met

de Commissie over den Paalvv^orm, den Heer gees-

NiET schriftelijk heeft uitgenoodigd, om zijn middel

der Commissie bekend te maken, ten einde haar in

staat te stellen, om, zoo zij zulks voegzaam achtte,

daarmede proeven te nemen; dat hij daarna een ge-

sprek met den Heer gresniet heeft gevoerd, en dat

deze Heer hem gezegd heeft deze bekendmaking in

overweging te zullen nemen, maar dat de Secretaris

daarvan en wel sedert ongeveer twee maanden niets

verder heeft vernomen. — Wordt besloten den brief

en zijne bijlage in handen te stellen der Commissie
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over den Paalworm, opdat zij daarmede handele,

gelijk zij zal bevinden te behooren.

Wordt gelezen de volgende brief van den Minis-

ter van Biimenlandsche Zaken .('sGravenhage, 25

Sept. 1861, No. 145, S^e Afd.).

Ik heb de eer hiernevens aan de Afdeeling ter kennis-

neming te doen toekomen een ongeteekend schrijven, waarin

als voorbehoedmiddel tegen den paalworm, zekere houtsoort

wordt aanbevolen.

De daarbij gevoegde bijlage luidt als volgt:

Arnhem, 19 September 1861.

Meermalen heb ik vernomen dat er veel moeite is be-

steed om den ramp van ons vaderland uit te roeijen (de

paalworm) doch nog zonder gevolg.

Doch bekend geworden zijnde met een middel hetwelk

ik vertrouw en geloof ook voor dit lastige en rampzalige

Insect een tegenmiddel te zijn. — Dit middel is het Jary-

jaryhout uit West-Indiê. Dit hout heeft de eigenschap dat

wordt het in een kolk gesmeten dan doodt het alle visschen

en Insecten, wordt het in een rivier of in de zee gegooid,

dan verwijderen zich alle gedierten, visschen zoowel als

insecten 'op | uur afstand van de plaats waar slechts een

cub. palm hout ligt.

Dit dacht ik zou ook goed zijn wanneer men in eiken

paal 3 of 4 pennen van dat hout sloeg, dan zouden zich

alle insecten van den paal verwijderen.

Wanneer dit eens door Uwe Excell. in overweging werd

genomen, dan geloof ik zeker dat het niet dan Uwe goed-

keuring zal verwerven.

Dit hout zal wel bekend zijn aan de naturalisten van
2*
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ons land. Vertrouwende een goeden uitslag dan zal ik de

vrijheid nemen mijn naam later aan Uwe Exc. bekend te

maken.

Wordt besloten den brief en zijne bijlage in han-

den te stellen der Commissie over den Paalworm,

opdat deze daarmede handele, gelijk zij zal bevin-

den te behooren.

Wordt gelezen een brief van den Minister van

Binnenlandsche Zaken ('sGravenhage, 21 September

1861, No. 146, 3^e Afd., Waterstaat) van den vol-

genden inhoud:

Op uitnoodiging van den toenmaligen Minister van Bin-

nenlandsche Zaken, bij missieve van 17 Nov. 1857 N°. 28,

zijn door de Natuurkundige Afdeeling der Akademie twee

leden uit haar midden belast met het instellen van een

plaatselijk onderzoek naar de verzakkingen aan de zijde van

de Waal te Nijmegen. Het deswege uitgebragt verslag is

in de werken der Akademie opgenomen en ook door den

druk openbaar gemaakt.

Sedert is, blijkens de in de. Verslagen en Mededeelingen

voorkomende Eapporten, de aandacht der Afdeeling op

deze zaak gevestigd gebleven. Uit het laatste Verslag

deswege door de Heeren delprat en conrad aan de Af-

deeling gedaan, en waarvan mij door den Hr. conrad een

exemplaar is gezonden, scheen te blijken dat in deze ver-

zakking, gedurende den laatsten tijd, geene merkbare ver-

andering w'as ontstaan.

Het Gemeentebestuur van Nijmegen achtte dan ook den

tijd gekomen om den verzakten kaaimuur te herstellen en

de straat op te hoogen. Volgens nevensgaand schrijven

echter van Burgemeester en Wethouders dier Gemeente,
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ZOU de verzakking weder op onrustbarende wijze zijn toege-

nomen, hetgeen zoowel den gemeente-architect als Burge-

meester en Wethouders aanleiding geeft, om een vernieuwd

onderzoek van wege de Afdeeling door de Heeren delprat

en CONRAD te verzoeken, ten einde omtrent de middelen

tot herstel en voorkoming van verdere verzakkingen nader

te raadplegen.

Ik heb de eer nevensgaande stukken aan de Natuur-

kundige Afdeeling der iikademie te doen toekomen, met

verzoek mij zoo noodig, na het instellen van het verlangd

nader plaatselijk onderzoek, omtrent de zaak van raad te

dienen.

Het zal mij aangenaam zijn de bijgaande stukken, na

gemaakt gebruik, terug te ontvangen.

Het adres van Burgemeester en Wethouderen der

gemeente Nijmegen, d.d. 13 Septemb., N^. 80, luidt

als volgt:

De geringe plaatselijke verzakking van gronden, aan den

Waaloever voor deze Gemeente, in de laatste twee jaren

waargenomen, heeft het Bestuur dezer Gemeente doen be-

sluiten herstellingen daar te stellen aan het verzakte ge-

deelte van den Kademuur, met ophooging van den voor

openbare dienst bestemden grond, aan welk des Eaads be-

sluit thans uitvoering wordt gegeven.

De thans zoo zeer lage rivierstand van 1.47 El Nij-

meegsche peil, 7.69 A. P., heeft op onrustbarende wijze

de plaats hebbende verzakking doen toenemen, waaruit wij

aanleiding hebben vermeend te moeten nemen. Uwe Excel-,

lentie daarvan niet onkundig te mogen laten, en voegen

daartoe hierbij een gewaarmerkt afschrift van het aan ons

uiigebragt rapport van den Heer Gemeente -architect p. van

DER KEMP, en nemen eerbiedig de vrijheid Uwe Excellentie
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te verzoekcD, om andermaal de Heeren conrad en del-

prat, Leden der Koninklijke Akademie, te willen uitnoo-

digen, eene plaatselijke in-oogenschouw-neming van het

verzakkende deel aan den Waaloever te willen bevorderen,

om met Hun Hoog Edel Gestr. te mogen beraadslagen,

welke middelen tot stuiting van den zoozeer verontrusten-

den toestand zouden kunnen beraamd en toegepast worden.

Het zal ons bijzonder aangenaam zijn, met Uwe Excel-

lenties te nemen beschikking in kennis te mogen gesteld

worden.

Hieraan is gevoegd het volgende rapport van den

Gemeente-Architect p. v. d. kemp, onder dagteeke-

ning van Nijmegen, 12 Sept. 1861.

Daar de toestand van de verzakking aan de Waalzijde,

sedert de laatste twee jaren geene belangrijke verandering

onderging, stelde de ondergeteekende aan UEdachtb. voor om
den Kademuur en de straat daar achter op te hoogen ten

einde de passage te vergemakkelijken. Dit voorstel bekwam

Uwe goedkeuring en de uitvoering erlangde een begin.

Bezig zijnde met die werken, is voor omtrent een tien-

tal dagen de stand van het water tot 2 El Nijmeegsche

peil gevallen, en alstoen bespeurde men weder eene geringe

werking in den grond. Na dien tijd is het water vallende

gebleven, en heeft de verzakking op eene waarlijk onrust-

wekkende wijze toegenomen, en blijft bij het dagelijksch

nog lager worden der rivier, waarvan de stand op heden

is 1.47 El Nijm. peil, nog toenemen, niet alleen in pak-

king maar tevens in vooruitschuiving.

Om op dit oogenblik juiste maten van de werking op

te geven, is niet mogelijk, aangezien door de uitvoering der

w-erken de vroegere merkteekenen zijn vervallen. Met eenige

zekerheid Lan men echter stellen, dat op sommige punten
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de grond wel 15 duim naar beneden is gezonken met eene

vooruitschuiving van ongeveer 8 duim.

Bij den tegenwoordigen stand der werken ontwaart het oog

verschijnselen, die luide roepen om tegen gegaan te worden.

Het is daarom dat de ondergeteekende, bovengenoemden

toestand onder Uwe aandacht brengende, vraagt of er geene

mogelijkheid zoude bestaan om de Commissie door de Ko-

ninklijke Akademie benoemd, bestaande uit de Heeren

CONRAD en DELPRAT, in deze oogenblikken uit te noodigen,

andermaal de verzakkingen te komen zien en te wdllen be-

oordeelen in hoeverre het raadzaam zoude zijn eenige wer-

ken in de rivier de Waal, tot tegenstand aan de verzak-

kingen, uit te voeren.

Een en ander hierboven genoemd aan UEdachtb. beter

weten onderwerpende heeft hij de eer te zijn.

Wordt besloten dezen brief met zijne bijlage in

handen te stellen van de H.H. conrad en del-

prat, met beleefd verzoek om, zoo spoedig moge-

lijk, den stand der zaak op te nemen, de middelen

daartegen te beramen met het Gemeentebestuur en

met den Gemeente-Architect van Nijmegen, en daarna

zoo mogelijk in de eerstkomende Vergadering de Af-

deeling te willen dienen van berigt en van ontwerp-

antwoord aan den Minister.

De Secretaris brengt ter tafel eene door den Heer

MAiER uit Batavia voor de Verslagen en Mededee-

lingen toegezonden verhandeling, over Sclteilmndig on-

derzoek van water van eenen artesischen put, geopend

bimien den ringmuur van het Roomsch-Katholijke ïoees-

huis te Samarang {Java). — Zij wordt in handen

gesteld der Commissie van redactie.
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De Secretaris meldt van den Heer van der wil-

ligen ontvangen te hebben eene verhandeling, aan-

geboden voor de Verslagen en Mededeelingen, onder

den titel • van de Comtanten van reflectie voor indigo. —
Zij wordt in handen gesteld der Commissie van re-

dactie.

De Heer donders verzoekt, in naam der Com-

missie over het gebruik als voedsel van vleesch van

dieren aan de besmettelijke longziekte gestorven, dat

zij diligent worde verklaard ; hij zet daarbij de raoei-

j elijkheid uiteen der taak, welke aan de Commissie

werd opgedragen; het is toch gebleken uit de aan-

dachtige lezing der vragen des Ministers, dat daarin

niet alleen spraak is van longziekte, maar ook van

andere ziekten der runderen, als ook van toezigt op,

of verbod van het verkoopen van genoemd vleesch

en van de uitvoerbaarheid van dit toezigt. Ten einde

grondig op genoemde vragen te kunnen antwoorden,

is gebleken, dat kennisneming noodig is van het

Rapport, opgemaakt door eene Commissie, bestaande

uit de H.II. Baron d'ablaing van giessenbürg.

Mr. cAZius en Professor numan, benoemd bij Ko-

ninklijk besluit van 18 Augustus 1844, N^. 87 en

uitgebragt in de maand Januarij van den jare 1845.

De Heer donders verzoekt, dat de Minister van Bin-

nenlandsche Zaken tot mededeeling van dit Rapport

worde uitgenoodigd. — Hiertoe wordt, op voordragt

van den Voorzitter, besloten.

De Heer van rees draagt in eigen naam en in
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dien van den Heer buys ballot het volgende rap-

port voor.

In de Vergadering der Afdeeling van Junij j.1. werden

door ons geacht medeHd den Heer von baumhauer aan-

geboden de door ZED. en den Heer van moorsel bere-

kende Tafels ter bepaling van het alkoholgelialte van mengsels

van alkohol en water^ door middel van den lionderddeeli-

gen Areometer en Thermometer. De ondergeteekenden, in

wier handen deze tafels door de Afdeeling gesteld zijn met

het verzoek, de vraag te beantwoorden, of het welligt niet

gepast zoude wezen, bij 's Lands Eegering den wensch uit

te drukken, dat voortaan de belasting op het gedestilleerd

naar de regelmaat dezer tafels worde geheven, heeft de eer

hieromtrent het navolgende te berigten.

Naauwelijks behoeft gezegd te worden, dat de thans

aangebodene tafels op de vroegere onderzoekingen van ons

medelid berusten, bevat in zijne door de Afdeeling in hare

werken opgenomen Verhandeling over de digtheid, de uit-

zetting enz. van alkohol en van alkoholische mengsels. Uit

het destijds omtrent deze Verhandeling bij de Afdeeling

uitgebragt advies is gebleken, dat de daarin gegevene bepa-

lingen uit een groot aantal van zorgvuldig ingestelde proe-

ven zijn ' afgeleid, terwijl hare overeenstemming met de

vroegere bepalingen van gilpin en gay-lussac ten waarborg

strekt, dat deze arbeid van, den Heer von baumhauer een

veiligen grondslag voor verdere toepassingen oplevert.

De tafels zijn ten getale van vijf. De eerste en meest

uitgebreide geeft voor eiken tienden graad van den hon-

derddeeligen areometer en voor eiken halven graad van

den honderddeeligen thermometer het getal kannen zuiveren

alkohol, welke in honderd kannen van het gedestilleerde

vocht bevat zouden zijn, indien dit vooraf gebragt ware tot

de temperatuur van 15° C, in deze tafels als normaal-tem-
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peratuur aangenomen. Twee andere tafels geven de her-

leiding voor het volume van het vocht en de correctie

wegens de uitzetting van den areometer, wanneer de peiling

en de bepaling der sterkte bij andere temperaturen dan de

normale hebbeu plaats gehad. De twee overige dienen tot

herleiding van de graden des thermometers van ï-ahrenheii

en REAUMUR tot graden van den honderddeeligen thermo-

meter.

Hetgeen de tafels van de Heeren von baümhauer en

VAN MOORSEL vooral gunstig onderscheidt van die, welke

tot hiertoe bij de administratie van ^s Eijks belastingen iu

gebruik zijn, is de doelmatige keuze der maatseenheden,

waarop de berekeningen berusten. Het mag toch in een

land, waarin sedert eene halve eeuw het tiendeelige stelsel

van maten en gewigten is ingevoerd, als een anomalie be-

schouwd worden, dat bij den accijns op het gedestilleerd,

voor de bepaling der temperaturen de Pahrenheitsche

thermometer, voor die der digtheden de Nederlandsche vocht-

w^eger gebruikt wordt, bij welken laatsten het getal 144

tot grondslag is genomen, terwijl als normaalvocht of

maatstaf voor den accijns volgens overoud gebruik eene

zoogenaamde groudlikeur dient, wier gehalte aan zuiveren

alkohol, ongeveer 50 1 pc. bedragende, niet in geheel ge-

tal kan worden uitgedrukt.

Het strekt ons tot bijzonder genoegen, op grond der

laatste mededeelingen van 's Lands Regering, ons geacht

medelid te kunnen gelukwenschen, dat de ijverige pogingen,

door hem ter verbetering van den bestaanden toestand aan-

gewend, niet zonder gevolg gebleven zijn. Nadat reeds

in het voorloopig Verslag van de Commissie van Eappor-

teurs over het ontwerp van wet op het binnenlandsch ge-

destilleerd met lof vermeld en op eene wijziging der wet

in zijnen geest aangedrongen wa?, heeft de Regering in

hare memorie van beantwoording eene nieuwe redactie van
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art. 1 der wet voorgesteld, volgens welke bij het heffen

der belasting als eenheid aangenomen wordt het vat ge-

destilleerd bij eene warmte van 15 graden van den hon-

derddeeligen thermometer, hetwelk 50 kannen zuiveren al-

kohol bevat. Voorts wordt in dezelfde memorie bij art. 3

opgemerkt, dat de bedoeling der liegering is, bij deze ver-

andering van den grondslag ter berekening van den accijns,

eenen anderen ' vochtweger, tot het verkrijgen van eene

juistere aanwijzing in onderscheidene deelen gesplitst, in te

vo»en. Men mag met gerustheid vertrouwen, dat deze vocht-

weger de honderddeelige zijn zal. Alsdan zal, wat ther-

mometer en vochtweger betreft, aan het herhaaldelijk geuite

verlangen naar toepassing van wetenschappelijke beginsels

in de wet voldaan zijn. En indien de Eegering nog oor-

deelt niet den zuiveren alkohol, maar het mengsel, dat bij

de temperatuur van 15 graden 50 volumen percenten

zuiveren alkohol bevat als maatstaf te moeten aannemen,

zoo kan ter verdediging dezer keus aangevoerd worden, dat

alleen in Frankrijk de zuivere alkohol, in Pruissen en Bel-

gië daarentegen, dus bij onze naaste buren, het mengsel

van 50 proct. als maatstaf dient. Buitendien verschilt het

gehalte van dit mengsel slechts weinig van dat- der vroe-

gere grondlikeur, waardoor de bezwaren aan de uitvoering

van een nieuwen maatstaf verbonden, aanmerkelijk worden

verminderd.

De ondergeteekenden zijn diensvolgens van oordeel, dat,

na deze belangrijke inwilligingen van 's Lands Eegering,

er voor de Afdeeling geene voldoende redenen bestaan ora

ten aanzien van dit onderwerp een adres bij de Eegering

in te dienen.

De Vergadering vereenigt zich met de conclusien

van dit rapport.
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De Secretaris leest eene bijdrage voor, ingezonden

door den Heer pruys van der hoeven, over de be-

hoefte aan kritiek, bij de wetenschappelijke studie der

geneeskunde.

De Heer vrolik draagt, in eigen naam en in dien

van den Heer schroeder van der kolk, eene in

de Fransclie taal gestelde Note voor sur Vencephale

de ïorang-oetan. Hij vermeldt daarin den strgd,

tussclien de H.H. owen en hüxley onstaan, over

de zamenstelling der hersenen van den menscli en

van de vierhandige zoogdieren, en de ontkenning van

den Heer owen van het bestaan bij deze van eene

achterkwab der halfronden van de groote hersenen,

van een' achtersten hoorn in de zijdelingsche hersen-

holte, en van een' vogelklaauw daarin, in welk ge-

mis de Heer owen een bepaald kenmerk zoekt der

bewerktuiging van de vierhandige zoogdieren, en een

verschil met den mensch. In verband met hetgene

in den jare 1849 daaromtrent door den Heer schroe-

der VAN DER KOLK en door hem over de hersenen

van den Chimpansé werd uitgegeven, als ook met de

tegenwoordige interpretatie door den Heer owen der

toenmalige afbeelding daarvan, doet hij de hersenen

zien van een' dezen zomer in den zoologischen tuin

te Amsterdam gestorven Orang-oetan, en leidt hij

met zijn' mede-arbeider daaruit de gevolgtrekking

af van het degelijk bestaan bij den Orang-oetan,

zoowel als bij den Chimpansé, van de deelen, w^elke

hun door den Heer owen ontzegd worden.

Bij de wetenschappelijke discussie hierover zegt

de Heer van der hoeven, dat hij de literatuur
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over dit onderwerp in Engeland heeft gevolgd, en

dat eene der photographisclie afbeeldingen, welke

hem door . den Heer rolleston was gezonden van

de hersenen van den Orang-oetan, zonder eenig ver-

der bijschrift, hem zoodanig had getroffen, dat hij

in zamenstemming niet den Spreker, ze in het eer-

ste oogenblik voor eene verkleinde voorstelling van de

hersenen van den mensch had gehouden. Hij her-

kent derhalve in de hersenen van Chimpansé en

Orang eene achterkwab in het halfrond, eenen ach-

sten hoorn in de zijdelingsche holligheid, en meent,

dat het verschil tusschen mensch en dier niet zoo zeer

gelegen is in de aanwezigheid of afwezigheid van een

of ander bijzonder deel, maar in den verschillenden

vorm en in wijzigingen van bijkans elk ligchaams-

deel.

De door de Heeren vrolik en schroeder van

DER KOLK in de voorgelezen Note vermelde meerdere

overeenkomst van den schedel der Ouistiti's met

dien vaa den mensch, dan bij Gorilla, Chimpansé

en Orang kan hij daarentegen niet toegeven. Hij

wijst daartoe op den verschillenden vorm der tan-

den, op de smalheid van het voorhoofdsbeen vooral

van boven, en op de zeer verlengde gedaante van

den schedel.

De Heer halbertsma herkent de meermalen ge-

noemde deelen in de ter tafel gebragte hersenen van

den Orang, maar meent dat de achterste hoorn van

de zijdelingsche hersenholligheid wat al te scherp-

puntig achterwaarts verlengd is voorgesteld in de

afbeelding. Hij meent verstaan te hebben, dat de

sprekers den kleinen vogelklaauw tegen den buiten-

wand des achtersten hoorns der zijdelingsche hersen-
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hoUigheid doen aanliggen, terwijl dit tegen den bin-

nenwand geschiedt.

De Heer donders stemt met de Heeren vrolik

en scHROEDER VAN DER KOLK zamen over de on-

twijfelbare aanwezigheid van de achterkwab des half-

ronds, als ook over die van den achtersten hoorn

der zijdelingsche holligheid. Kleine verhevenheden op

den binnenwand, die als kleine vogelklaauw zouden

kunnen gelden, zijn hem echter niet zoo duidelijk.

De Heer harting zegt, dat de groote verlenging

van de achterste kwab des halfronds bij Hapale

(Ouistiti) den schedel achterwaarts doet uitpuilen of

dolichocephalisch maakt. Hij herkent ook de ach-

terkwab en den achtersten hoorn in de hersenen

van den Orang-oetan.

De Heer van geuns zoude eene photographische

afbeelding der hersenen, als ook tot verdere verdui-

delijking eene horizontale doorsnede verlangen van

het in het praeparaat der hersenen gaaf gebleven

regter halfrond.

De Heer vrolik dankt, ook in naam van den Heer

SCHROEDER VAN DER KOLK, voordczc Welwillende wisse-

ling van gedachten, verheugt zich over de zamenstem-

ming met hunne ambtgenooten ; bespreekt nader de

verhouding van den kleinen vogelklaauw, Avelke eigen-

lijk noch tegen den binnen- noch tegen den buitenwand

van den achtersten hoorn aan ligt, erkent echter dat

de term ^^v^parois extérieure minder juist is; hij zal ook

het andere halfrond doorsnijden, maar doet opmerken

dat de punt achterwaarts van den achtersten hoorn

even zoo scherp is in de photographische afbeelding

van de hersenen door den Heer marshall, hoewel

hij erkent dat, zoo als nu het praeparaat zich voor-



( 31 )

doet, de punt wel wat al te scherp zich in de af-

beelding vertoont; oorspronkelijk echter zag hij haar

aldus. — Wat de overeenkomst met den Ouistiti's

betreft, heeft hij geene volkomene gelijkvormigheid

tusschen den schedel dezer aapsoort en dien van den

mensch bedoeld, maar slechts eenige meerdere over-

eenkomst in uitzigt, dan bij de volwassen Orang-

oetan, Chimpansé en Gorilla.

Genoemde Note, voor de Verslagen en- Mededeelin-

gen aangeboden, wordt in handen der Commissie van

redactie gesteld.

De Heer oüüemans biedt, ter plaatsing in de

werken in 4^. der Akademie eene Verhandeling aan,

onder den titel van Annotafiones criticae in Cupuli-

feras nonnullas Javanicas, versierd met twee-en-twin-

tig platen. — Zij wordt in handeu gesteld van de

H.H. MiQüEL en de vriese met beleefd verzoek om
der Afdeeling, omtrent het opnemen daarvan in hare

werken te dienen van berigt, voorlichting en raad.

De Heer stamkart spreekt over Horizontale in-

tensiteit van het aardmagnetisme, %caargenomen met

het intensiteitscompas aan boord van het schip Pe-

tronella Catharina, kapitein van der veen, op eène

reis van Batavia naar Macao en terug naar Bata-

via en verder naar Nederland in 1860 en 1861, en

biedt daarover eene Verhandeling aan voor de Ver-

slagen en Mededeelingen. Zij wordt in handen ge-

steld der Commissie van redactie.
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De Heer donders doet eene mededeeling over

verminderde gezigtssclierpte, ten gevolge van astigma-

tisme, en de correctie der asymmetrie door met cilin-

drische kromming geslepene glazen. Hij herinnert, dat

THOMAS YOUNG de eerste was, die het verschil in

brandpuntsafstand voor de verschillende meridianen

van het oog bij zich zelven beschreef; dat airy op

een zijner oogen dit verschil het eerst als oorzaak

der verminderde gezigtsscherpte erkende. Talrijke

onderzoekingen hebben later bewezen, dat schier in

alle oogen genoemde asymmetrie voorkomt, evenwel

in zoo geringen graad, dat, evenmin als bij young,

daaruit wezenlijke stoornis van 't zien voortvloeit.

Daarentegen vindt men slechts een paar zeldzame

gevallen vermeld, waarin 't gezigtsvermogen daaron-

der wezenlijk zou geleden hebben. — Opmerkende,

dat hypermetropen dikwijls minder scherp zien en

zich, ook bij kunstmatige mydriasis, vrij onverschil-

lig verhouden tegenover glazen van tamelijk uiteen-

loopenden bandpuntsafstand, kwam Spreker tot de

hypothese, dat deze beide verschijnselen van asym-

metrie der brekende vlakken zouden afhankelijk zijn. *)

Bij onderzoek werd deze hypothese in de drie eerste

gevallen, die hem voorkwamen, niet bevestigd. Hij

liet ze daarom varen. Maar later kwam hij er op

terug en overtuigde zich, dat werkelijk het astigrna-

tisme eene rol speelt in de verminderde gezigts-

scherpte van het meerendeel der hypermetropen. In

den regel is bij dezen de krommingsradius in den

horizontalen meridiaan veel te groot, waarvan 't ge-

*) Arch'iü f. Ophthalmologf'e, herausgegeben von arlt, donders und
V. GRAEFE, B. IV, Abth. 1. S. 324 u. 328.
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volg is, dat ze zonder glazen horizontale lijnen vrij

goed, verticale niet of naauwelijks onderscheiden.

Door cilindervormig geslepene glazen, die Spreker

liet vervaardigen, werd de anomalie gecorrigeerd en

de gezigtsscherpte hersteld: voor 't herkennen van

letters werd deze soms van
J-

op } gebragt. —
Op die wijze verdwijnt al weder een tal van ambly-

opiën, en is tevens het raadselachtige zien van vele

hypermetropen, hetgeen v. graefe de toevlugt deed

nemen tot een » zoogenoemd psychisch onderdruk-

ken der verstrooijingscirkels ", verklaard.

Spreker bepaalde den graad der asymmetrie, door

vaststelling van den brandpuntsafstand voor een klein

lichtpunt, in de twee meest uiteenloopende meridi-

anen van het oog, nadat door een mydriaticum het

accommodatie-vermogen was opgeheven. Hij vond

het verschil, in enkele gevallen, zoo groot, dat ci-

lindervormig geslepene glazen van 5 Par. duim brand-

puntsafstand tot correctie noodig waren. In de-

zelfde meridianen bepaalde hij den krommings-radius

der cornea. Het bleek, dat deze dikwijls voor 't groot-

ste gedeelte rekenschap gaf van het gevonden ver-

schil in brandpuntsafstand, terwijl de kristallens

het hare er bij voegde, in zeldzame gevallen ook

compenserend werkte, •— in elk geval ook op eigen-

aardige wijze (verg. ametrqpie en hare gevolcjeriy bl.

108 e. V.) compliceerde.

Ook bij niet-hypermetropen werd de beschrevene

asymmetrie, door whewell astigmatisme genoemd,

door Spreker enkele malen in dien graad gevonden,

dat de gezigtsscherpte er belangrijk onder leed, en

dat cilindervormig geslepene glazen het gezigts ver-

mogen herstelden. Niet altijd ook beantwoordde de

VERSL. EN MEDED. AFD. NATÜURK. DEEL XIII. 3
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grootste brandpuntsafstand aan den horizontalen me-

ridiaan.

Bij zijne uiteenzetting maakt Spreker gebruik van

een stel van letters, door Dr. snellen ontworpen,

die tot nummers dragen het aantal voeten^ waarop

een scherpziend, goed geaccommodeerd oog ze be-

hoort te onderscheiden: de letters zijn vierkant en

worden herkend, wanneer ze onder een hoek van 5

minuten gezien worden.

Men ziet ligtelijk in, hoe met behulp van deze

de gezigtsscherpte wordt vastgesteld: wordt bijv. XXX
slechts op 20 voeten, of op 10 voeten enz. onder-

scheiden, dan is de gezigtsscherpte respect. = | =
\ enz.

Spreker stelt zich voor, deze onderzoekingen uit-

voerig op te nemen in 't vervolg zijner verhandeling

over het dioptriscli stelsel van 't oog in den gezonden

en zieJcelijken toestand. (Zie Versi- en Meded., Dl. XI,

bl. 159.)

Niemand heeft iets verder voor te dragen en de

Vergadering wordt gesloten.



HORIZONTALE INTENSITEIT

VAN

HET AARD-MAGNETISMUS,
WAARGENOMEN MET HET

INTENSITEITS-KOMPAS, AAN BOORD VAN HET SCHIP
FJ£TEONELLA-CATHAKINA,KA'BlT. C. H. VAM DER VEEIV,

OP EENE REIS VAN BATAVIA NAAR MACAO EN
TERUG NAAR BATAVIA EN VERDER NAAR NEDERLAND, IN 1860 EN 1861.

DOOR

F. J. STAMKART.

De waarnemingen, waarvan ik de eer heb de uitkomsten

aan de Akademie aan te bieden, zijn gedaan door mijnen

zoon A. A. STAMKART, toenmaals 1®^^" stuurman aan boord

van bovengenoemd schip. — Het werktuig dat hiertoe ge-

bruikt is, is hetzelfde Intensiteits-korapas, dat ik de eer

had op de vergadering van 27 November 1858 aan de

Akademie te vertoonen, en waarvan de elementen, ter be-

rekening der Intensiteit uit eenen waargenomen hoek der

naalden, medegedeeld zijn in de verhandeling over het

onderwerp, uitgegeven door de Akademie. — Dit kompas

is door mijn zoon medegenomen en terstond, van den dag

van uitzeilen uit het Nieuwe-Diep af, dagelijks waargeno-

men geworden. Ongelukkiger wijze was aan boord van het

schip eene aanmerkelijke hoeveelheid ijzer geladen, waardoor

natuurlijk eenen verstorenden invloed op den hoek der naal-

den moest ontstaan, ik heb gehoopt, de hoegrootheid van

dezen verstorenden invloed, na de terugkomst van het schip,

uit de waarnemingen zelve en een herhaald onderzoek

van het kompas te kunnen bepalen. Het is echter geble-
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ken, dat clil met geene genoegzame juistheid konde ge-

schieden, en wel om twee redenen, vooreerst omdat er

voor het uitzeilen, of kort daarna, geene gelegenheid ge-

weest Avas den hoek der naalden bij verschillende koer-

sen van het schip waar te nemen. Wel heeft mijn zoon

zulke waarnemingen te Batavia niet verzuimd, vooral na

de Jossing van liet ijzer, maar de magnetische invloed van

ijzer op het kompas is daar veel geringer dan hier,

en bovendien bleven toch nog de hoegrootheid der hoe-

ken bij verschillende koersen alhier, of ten minste in

de nabijheid onzer kusten, ontbreken. De tweede om-

standigheid, die het moeijelijk maakte om van de waar-

nemingen op de uitreis een nuttig gebruik te maken,

was dat de magnetische kracht der kompas-naalden na de

terugkomst bleek verminderd te zijn. Ik geloof het dus

doelmatiger, om alleen de uitkomsten mede te deelen, die

na de lossing van het ijzer verkregen zijn, en die, voor

het raeerendeel althans, gelijk blijken zal, als genoegzaam

vrij van verstorende magnetische krachten kunnen aange-

merkt worden. Tevens mag ook aangenomen worden, dat

de kracht der naalden op den togt van Batavia naar Macao,

van daar terug naar Batavia, en verder naar Holland

weinig of niet meer veranderd is :
1° omdat de vermin-

dering van magnetische kracht in staal-magneten, zoo als

bekend is, met den ouderdom der naalden, na de laatste

magnetisering, kleiner wordt en eindelijk bijna geheel op-

houdt; en V. op grond dat de hoek der naalden, bij den-

zelfden ouderlingen afstand, te Batavia, voor en na de reis

naar Macao, met ruim 5 maanden tusschenruimte, bijna ge-

heel gelijk gevonden is.

De plaats waar het kompas aan boord bij de waarne-

mingen gestaan heeft, was of in de hut van den stuurman,

waar het gewoonlijk geborgen was, of in de dusgenoemde

kerk aan boord, op de tafel middenscheeps, waar het tijde-
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lijk geplaatst werd. In de nabijheid van den evenaar, en

op de reis naar Macao en terug bleek er weinig of geen

verschil tusschen de waargenomen hoeken, in de hut of in

de Jcerk te bestaan. Dit gaf aanleiding, dat op verscheidene

dagen, wanneer er welligt ook minder gelegenheid was om

het .kompas te verplaatsen, de hoek der naalden alleen in

de hut is waargenomen. Na het vertrek van Batavia naar

Holland, toen men op grooter breedten kwam, bleek echter

dat er meer en meer een verschil bestond tusschen de hoe-

ken in de hut en de hoeken in de kerk, hetgeen een na-

tuurlijk gevolg was van de magnetische werking van het

ijzer, dat bij den bouw van het schip aan de boorden ge-

bezigd was, en .waar men in de hut natuurlijk veel nader

bij was, dan in de kerk. Van toen af zijn de hoeken,

bijna geregeld dubbel waargenomen, in de hut en in de

kerk, alleen dan, wanneer weer en wind, en de daarmede

in verband staande werkzaamheden het niet toelieten, is

alleen in de hut waargenomen.

De plaats van het kompas in de kerk op de tafel is, na

de terugkomst van het schip alhier, gebleken zeer gelukkig

gekozen te zijn, want bij verschillende koersen bleef de hoek

in de kerk bijna dezelfde, hetgeen in de hut natuurlijk het

geval niet was, en ook niet zoo goed noch in de kajuit,

noch op het dek, bij het stuur-kompas, plaats had. — De

waarnemingen in de kerk zijn dus als genoegzaam vrij van

magnetische verstoring door het scheepsijzer te beschouwen,

althans voor de breedten waar het schip geweest is.

De waarnemingen waarop de volgende intensiteits bepa-

lingen berusten, zijn nu, naar tijdsorde genomen, de volgende

:

Den 18^«" en ID^^^" April 1860.

Ter reede van Batavia. Afstand der naalden ==125 mm.

Koers of voorlig-

gende streek. In de Hut. In de Kerk. In de Kajuit.

Nt. W 48",36 5w. 47^50 2 M^ 47%0 2 w.
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Koers of voorlig-

gende streek. In de Hut. In de Kerk. In de Kajuit.

ZZO 48^00 3w. 47,30 3 w. 48,2 3 w.

gemiddeld 48^18 47°,40 47°,60

Den 6^^^»^ Junij 1860.

Ter reede van Macao. Afstand der Naalden 125 mm.

Koers, of

voorligende streek.

0Z0|0
In de Hut.

52%7 2 W.

In de Kerk.

50^0 2 w.

0|N 49 ,8 2 w.

NW 49 ,0 2 w. 51 ,0 2 w.

Kt.0 51 ,0 2 w.

NO
N W t. N.

52 ,52 3 w.

50 ,3 1 w.

Gemiddeld 50°,86 50°,67

Den 29^t«" en 30^*^" September en 1 October 1860.

Ter Reede van Batavia, Afstand der Naalden 125 mm.

Koers of

voorliggende streek. In de Hut. In de Kerk.

Oost 470,25 16 w. 48%37 8 w.

Nt. O 46,10 10 w.

Wt. Z 47 ,21 7 w.

ZW
J
Z 48 ,00 10 w. 46 ,66 6 w.

NN Oj O 46 ,90 12 w.

N t. OiO 47 ,57 9 w.

ZWiW 46 ,98 11 w.

N W 1 N 46 ,25 4 w.

N N O 47 ,00 4 w.

ZO t. Z 47 ,87 8 w.

Gemiddeld 47^14 47%20 52 w.

liet kompas rond, nogmaals gemiddeld 46°, 9 6 22 w.

TVlidden "47^12
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Den P^^" April 1861.

Te Amsterdamj bij mij aan huis, op den zolder.

Verschil der hoeken van elke

Afstand der Naalden. Hoek der Naalden. naald met den Meridiaan.

165 min. 6^,50 4",12

145 f, 100 ,82 7 ,90

125 // 128,62 13,88

105 // 149 ,49 23 ,61

Uit deze laatste waarnemingen zijn op nieuw de elemen-

ten ter berekening der Intensiteit, die te Amsterdam als

eenheid is aangenomen, opgemaakt, volgens de formulen welke

in de theorie van het Intensiteits-kompas gevonden zijn.

Zij de afstand der naalden van elkander h

De afstand der magnetische polen tot het mid-

den der naalden (voor beide naalden gelijk aan-

genomen) L

De hoeken der naalden met den magnètischen

meridiaan rp en cfj'

Verder « en A standvastige getallen, dan is

;

r^ =A^ + 2L 2
(1)

u^i^]cos.{cp+cp') (2)

Sec. z == — + - . (3)

Tang. i {rfj'—q) = « Tang. J (9'+ ?) • • (4)

1= — Cog. -^ (q.' 4- cp) ... (5)
r^'Cos.^[qj'—qj')Cos.z

^^

Om de berekening der uitdrukking (3) gemakkelijk te ma-

ken of liever, om die berekening te vermijden, heb ik eene
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tafel berekend waarin voor elke waarde van m, terstond de

hulpboog z kan gevonden worden. Deze tafel is opgeno-

men in het Zeevaartkuudig Tijdschrijft : Verhandelingen en

herigten betrekkelijk het Zeewezen en de Zeevaartkunde,

door JACOB swART (1860) N°. 1, P^^ Afd.

Ik heb alsnu gevonden

« -= 0,057460 Log a ===: 8,759368

L = 61,3 mm

1 = 0,13388 ± 0,00057 . . . Log k = 0,873284
A i

In de maand November 1858, dus 2 J^ jaar vroeger, was

voor deze grootheden gevonden

a -= 0,06165, L = 63,0 mm., ~ = 0,1255
A

De verhouding 1 -|- « : 1— a der magnetische momenten

der naalden is dus iets tot de gelijkheid genaderd, dat is,

de krachtigste naald heeft iets meer, de zwakkere iets min-

der magneetkracht verloren. Bij de afneming der mag-

neetkracht, zijn de Polen iets naar het midden verplaatst,

en, indien bovenstaande getallen naauwkeurig genoeg zijn,

om hierover te beslissen, dan is zoowel de arm L als de

kracht M van het koppel M L verminderd.

Uit de waarden van a, L en A, onderstellende i (te

Amsterdam) = 1, volgens de waarnemingen van 1 April

is door mij eerst een viertal tafeltjes berekend voor de af-

standen der naalden waarop de waarnemingen geschied zijn,

te weten 105, 125, 145 en 165 mm, waardoor uit de

grootte van den hoek ip de hoegrootheid der intensiteit i,

gevonden wordt.

Deze tafeltjes zijn de volgende:
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HOEK
DER
NAAL-
DEN.

AFSTAND
DEK NAALDEN
= 105 mm.

AFSTAND
DER NAALDEN
= 125 mm.

AFSTAND
DER NAALDEN
=^ 145 mm.

AFSTAND
DER NAALDEN
= 165 mm.

^ VERSCH. i VERSCH i VERSCH. i VEESCH.

00

10
20
30
40
50
60

70
80
90
100
110
120
130
140

150

2.*290.4

2.095.7

1.924.2

1.765.0

1.607.7

1.435.8

1.236.2

0.998.4

—1947
1715
1592
1573
1719
1896

i

2378

1

2.246.2

2.090.5

1.932.9

1.780.6

1.637.2

1502.9
1.375.4

1.249.3

1.120.8

0.982.8

— 1557
1576
1423
1434
1343
1275
1261
1285
1380

1.770.6
•1.756.6

1.716.1

1.653.2

1.573.0

1 482.9

1.387.0

1.289.6

1.192.8

1.097.2

1.002.0

0.904.8

— 140
405;

629'

802
901
959
974
968
956
952
972

1.261.4

1.252.9

1.229.1

1.191.1

1.142.1

1.084.8

1.021.8

0.955.3

- 85

238
380
490
573
630
665

Hier achter volgen de gedane waarnemingen, zoo in de hut

als in de kerk, gemiddeld genomen van vier tot vier dagen,

nevens de gemiddelde lengten en breedten waar het schip

geweest is. De gemiddelde datum, binnen i dag, is ei- bij

gevoegd, zoo ook de gemiddelde koers, uitgedrukt door

het getal streken beoosten het Noorden van O tot 32.—,

de afstand der naalden^ de gemiddelde gemeten hoek en

de daarmede overeenstemmende intensiteit. Waar een ander

aantal dan 4 metingen gemiddeld zijn, is dit op de tabel

aangewezen, (zie bijgaande Tabelj

De lijn van het maximum der horizontale Intensiteit is

door den weg van het schip driemalen doorsneden gewor-

den, of liever tweemalen doorsneden, en eenmaal bijna ge-

volgd, te weten de eerste maal op de reis van Batavia

naar Macao en wel op

7" a 8" NBreedte en lOS'' al 09° lengte beoosten Greemvich.

dit maximum beloopt zeer nabij 2,200, of iets daarboven.

Het tweede maximum, wanneer het schip bijna de lijn

maximum volgde, treft men op ongeveer:
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O a 1° ZBreedte en 129** Lengte oost, en bedraagt

hier, volgens de waarneming in de kerk ongeveer 2,225,

doch volgens die in de hut iets minder, te weten 2,199.

—

Gemiddeld kan 2,212 genomen worden.

Het derde maximum is gevonden bewesten Afrika op de

terugreis naar Holland, en wel op ongeveer 2 a 3" NBreedte

en 22" Lengte west. Dit maximum beloopt nagenoeg

1,770 — of iets daar boven.

Het zoude van belang zijn de waarden der verschillende

intensiteiten in absolute maat volgens gauss over te bren-

gen. Hiertoe kan ik slechts de waarnemingen, of liever

de uitkomsten er van, mededeelen, welke ik van ons ge-

acht medelid, den Heer buys-ballot, welwillend ontvangen

heb, gedaan te Utrecht, te weten

:

bepaald door

8 Juilij 1855 intensiteit = 1,7463 Dr. krecke.

1 Januarij 1858 // =1,7661 lamont.

27 September 1859 // =1,773 Dr, krecke.

Julij 1861 //
== 1,77 enz. Dr. bergsma.

Deze laatste bepaling is door den waarnemer als iets min-

der zeker opgegeven; daar echter de intensiteit in eene

noordelijke en westelijke rigting afneemt, kan dit laatste

getal 1,770 als zeer nabij voor Amsterdam geldend aange-

nomen worden. — De gevonden intensiteiten worden dus

herleid tot de absolute maat volgens gauss, door ze te ver-

menigvuldigen met het getal 1,770: — ter herleiding in

Engelsche maat heeft men dan ook den factor 1,770 X
2,1688 = 3,8388.

Volgens de waarnemingen met het intensiteits-kompas,

is te Batavia de intensiteit, gemiddeld tusschen April en

September 1860, = 2, 133 nabij; dns in absolute Engelsche

maat == 8,188. elliot heeft hiervoor, in 1848 ge-

vonden 7,897. De toekomstige waarnemingen die wij van

den Heer Dr. bergsma verwachten, zullen ter verificatie

dezer uitkomsten kunnen verstrekken.



WAARNEMINGEN,
MET HET INTENSITEITS-KOMPAS, GEDAAN AAN BOOKD VAN HET SCHIP PE'IRONELLA GATHAliINA, KAPITEIN C. H. VAN DER VEEX,

DOOR DBx\ STUURMAN A. A. STAMKARÏ , OP EENE REIS VAN BATAVIA NAAR MACAO EN TERUG, VERDER NAAR NEDERLAND.

GEM. GEM.
.4.FSTAND

DEK
GEM.

KOERS.

IN DE HUT. IN DE KERK.

Aanmerkingen.
DATUM. BKEEDTE. LENGTE. NAAL- GEM. HOEK. INTENSIT. GEM. HOEK. INTENSIT.

DEN. Str.b/oN ?+ y' * ?+?' *

Ai,ril- ...

,/ .22

(1 23

„ 26

6 8 Z Wisd 125 4 47°.40 2.1312 Gemiddeld te Batavia

nabij

B^SO'

3 38

ktavia.

107= 0'

107 15

3

2

47^65
46.55

2.127

2.144

48.7 S.111 1 waarneming:.
NB. Wanneer het aantal waavne-

mingen niet aanBOwcztn is,

. , üijn de gemiddelden steeds nit

3 30 107 18 .}
46.77 2.141 3 waarnemingen. ^i„ waarnemingen genomen.

II 29 107 1 45.36 2.Ï63

// 30 38 N 106 54 30J- ... 44.7 2.173 3 „

Mei 3 4 15 107 10 29 43.37 2.194

II 4 4 50 107 12 305- ... 43.4 2.194 3 II

II B li 4

7 30
107 55

108 38

3

3 43.02 2.199

43.75 2.188 2 -/

/; 10 11 12 110 16 2 43.20 2.197

/; 15 13 41 112 1 2.1 45.12 2.167

1, 17 15 12 113 3 4| 46.0 2.153 1 //

II 20 16 14 113 52 ij 47.55 2.129

// 24 20 114 12 31' 49.25 2.102

Junij ..

II 18

22 11 113 34 Gemidd. 50.86 2.0784 50.76 2.0800 Gemiddeld te Macao.

20 53 113 31 12 50.55 2.081

„ 21 19 19 117 25 8 50.30 2.087

// 25 18 21 123 29 12.i 53.80 2.030

Julii 1 15 9 129 56 19 50.34 2.086

« 5 11 50 128 14 13 48.8 2.109

8 54 128 22 13!- 47.8 2.122

// 13 6 5 129 45 15' 45.8 2.156

« 16 4 54 130 54 17 44.3 2.179 1 waarneming.

//
' 17 3 41 131 1 16 46.6 2.144

„ 20 2 6 129 14 17 43.5 2.192 2 ,1

// 21 1 51 N 129 31 145 44.75 2.172

1, 25 40 Z 128 54 43.05 2.199 41.35 2.225 2 „

Aug. 1 3 43 123 41) 19.j 43.70 2.189

u 4 5 44 20 42.70 2.204

// 7 5 25 109 40 18 45.2 2.165

September 6 8 116 53 Oiemidd. 47.08 2.1362 47.12 2;r356 Gemiddeld te Batavia.

Oct. 3 B 35 103 49 22 48.25 48.15 2.IJ9

12 55 Z 89 4 22 62.75 L893 64.5 1.866 Deze waarnemingen zijn alle bij een zwaar slingerend
schip gedaan, dus iets minder goed.

,1 13 19 36 75 2
,, 22 86.85 1.546

// 14 21 6 71 44 ,,
22 92.0 1.477 2 waarnemingen in de kerlc.

„ 18 24 47 63 28 " 22 104.72 1.316 103.8 1.330

Tegenover bladz. 4a.



1.242 2 waarnemingen in de kerk.

1.183 Slingerend schip, maar toch vrij goed,

1.126 Zwaar slingerend, maar vrij goed, soms lastig waarnemen.

1.132 Zwaar slingerend, zeer lastig, goed en vrij goed. •

1.142 Slingerend schip, lastig, 1 waarneming in de kerk.

Slingerend schip, lastig, 5 waarnemingen in de hut.

1.152 Vrij goed.

1.188

1.280

1.446

Slingerend, goed en vrij goed.

Zwaar slingerend, lastig en vrij goed,

1.502

1.579 1 waarnemino; in de kerk.

1.678

1.755

1.770

1.722
1.62'8

1.509

1.398

1.117

1.100

1.079

1.061

1.044

l.OOS

4 Avaarnemingen in de hut, 5 waarnemingen de Kerk.

Slingerend schip, lastig, vrij goed en goed.

Iets onzeker, wegens stormweder.

Slingerend schip, lastig, vrij goed, soms goed.

Slingerend schip, vrij goed en lastig, 3 waarnemingen.

Slingerend schip, onzeker, goed en vrij goed.

Weinig en veel slingering, goed en minder goed.

Vrij goed.

Vrij goed en goed.

Goed.



DE CONSTANTEN VAN REFLECTIE:

DOOR

V. S. M. VAM DER WILLIGE]^.

I.

DE CONSTANTEN

REFLECTIE VOOR INDIGO.

1. In vier opvolgende verhandelingen werd door ja-

min ^) de natuur van het teruggekaatste licht zeer volle-

dig behandeld, voor metalen, doorschijnende stoffen en vloei-

stoffen. Het resultaat van dat onderzoek was, vooreerst

eene juistere kennis van den elliplischen polarisatie-toestand,

waarin wij het licht na zijne terugkaatsing op metalen

vinden, en ten tweede de ontdekking, dat alle stoffen zon-

der onderscheid, zelfs onder den hoek van polarisatie, ellip-

tisch gepolariseerd licht terugkaatsen en dus, juist gespro-

ken, geene polarisatie in een vlak door reflectie kan wor-

*) Annales de Chimie 3de Serie, T. XIX. XXII, XXIX et XXXI.
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den verkregen. In de derde dezer verhandelingen beschrijft

JAMIN den toestel, waarmede dit onderzoek voor alle spie-

gelende oppervlakten kan worden verrigt "^j, en in de

vierde verhandeling wordt deze toestel eenigzins gewijzigd,

alleen, om ook vloeistoffen te kunnen onderzoeken, waarbij

de spiegelende vlakte natuurlijk eene horizontale stelling

moet innemen. Eeeds in 1846 had dale doen opmerken f)

dat indigo, die gepolijst een rooden metaal-glans verkrijgt,

ook met de metalen de eigenschap gemeen heeft om het

teruggekaatste licht sterk elliptisch te polariseren.

2>. Hierin lag voor mij de naaste aanleiding om, in het

bezit van zulk een toestel van jamin gekomen, het licht

dat door indigo gereflecteerd werd, aan een nader onder-

zoek te onderwerpen en even als jamin dat in zijne eerste

verhandeling voor metalen deed, dat onderzoek voor verschil-

lende punten van het spectrum uit te voeren. Alleen koos

ik daarbij als vaste punten in het spectrum de strepen

van FRAUENHOFER, terwijl de aanwijzing der kleur, waarvan

JAMIN zich meestal bedient, altijd eenige onzekerheid laat

en eene latere controle eigenlijk onmogelijk maakt.

Met veel moeite en vele opoffering van tijd gelukte het

mij twee stukjes van de beste indigo, die ik kon verkrij-

gen, door wrijven over zoogenaamd mechanisch schrijfpapier

zoover te polijsten, dat zij vrij goede spiegelende oppervlakten

aanboden, wel is waar hier en d^ar met een krasje, maar

dat niet hinderlijk was en voor het bedoelde onderzoek

fjeen schade deed.

3. Met het stukje n°. II heb ik als het midden uit drie

reeksen van waarnemingen de volgende uitkomsten ver-

kregen :

*) In de daar ter plaatse T. XXIX gegeven figuur is de compen-

sator van batinet aan den verkeerden verticalen cirkel aangebragt.

f) Report of the British Association 1845. p. 5.
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AZIMUTH VAN POLARISATIE VAN DEN INVALLENDEN

STRAAL 80°.

I ? k

B 62°— 33' 43°-36' 0.1679

C 60—43 45 -39 0.1804

D 57 -26 39 —51 0.1472

E 57 —15 29 -06 0.0981
Eb 57 —20 26-59 0.0898

r^ 57 —35 26 —35 0.0882

p 57 —55 24—36 0.0807

G 59 —16 24—36 0.0807

Het resultaat van dit tafeltje toont eene zonderlinge af-

wijking der indigo van de metalen. De eerste kolom wijst

de punten in het spectrum aan, w^aarvoor het onderzoek

plaats had ; de tweede kolom de hoeken van voornamen in-

val, waarbij het phase-verschil der regthoekig op elkander

gepolariseerde stralen drie vierde gedeelte van den omtrek

bedraagt, even als bij jamin aangewezen door I; de derde

kolom geeft het azimuth van polarisatie in den onder dien

hoek teruggekaatsten straal, nadat het phase-verschil van

270" door den compensator is weggenomen, aangewezen

door Cf; de vierde kolom eindelijk de verhouding der am-

plitude van het loodregt op het vlak van reflectie gepola-

riseerde licht tot die van het in het vlak van reflectie ge-

polariseerde, even als bij jamin aangewezen door k en

verkregen, door eenvoudig tg. qp door tg. 80° te deelen.

E'', in de eerste kolom is eene schrijfivijze, die ik naar

jamin volgde, om de streep b van frauenhofeii aan te

wijzen; E^ is een punt, dat ik bepaalde door in het op

een scherm verkregen spectrum met den passer het juiste

midden tusschen E en E te nemen.

Het bijzondere, door dit onderzoek geleerd, is de gang

der waarden van I; terwijl toch bij de metalen de waar-
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den van I van de streep B naar G en H voortdurend af-

loopen, en diezelfde waarden bij de doorschijnende ligcha-

men, als nagenoeg overeenkomende met de zoogenaamde

hoeken van polarisatie^ van B naar H opkopende moe-

ten worden gedacht, zien wij hier eerst een afloopen en

daarna een oploopen, waarbij het minimum omstreeks E
schijnt gelegen te zijn, een geval op de mogelijkheid waarvan

JAMiN reeds wees ^). Juist deze afwijking van het tot nog

toe bekende lokte mij nader aan, maar maakte mij tevens

ook schroomvallig om de uitkomsten van mijn onderzoek

mede te deelen, zoo als ik die reeds voor geruimen tijd ver-

kregen had.

In het eerst liet ik het zonlicht door een naauwe sleuf

binnenvallen en breken door een enkel gelijkzijdig flint-

glasprisma van chevalier; daarna voegde ik nog een Mün-

chener gelijkbeenig prisma achter dit eerste en brak alzoo

het licht door twee prismata. Maar nog was ik niet gerust

op de zuiverheid van het spectrum en ik had hierbij een

maar al te gevoelig herkenningsmiddel, niet alleen in de

scherpte en vooral de kleurloosheid der strepen, door welke

ik volgens de bij jamin opgegevene manier de waarden van

den compensator van babinet voor de onderscheidene halve

golflengten bepalen moest, maar ook in de aldus verkregen

waarden zelven, daar deze bij voldoende zuiverheid zoo goed

als regtstreeks evenredig moesten uitvallen met de golf-

lengten voor de onderscheidene punten in de lucht zoo als

die door trauenhofer zijn aangegeven.

4. Met dat al had ik toch voor beide stukjes indigo

uitkomsten verkregen, die denzelfden gang vertoonden als

boven; terwijl ik, ter vergelijking, de waarden van I voor

rood koper en staal bepaalde op de stukjes, die daartoe in

het doosje bij den toestel geleverd worden, en daarvoor uit-

*) Annales de chmie, 'Sc Serie, T XXII. p. 317.
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komsten verkreeg, die, zoover zich dat beoordeelen liet, vrij

wel overeenstemden met de uitkomsten van jamin (T. XXII)

Intusscheu had ik twee grootere gelijkbeenige prismata

van flintglas en met een brekenden hoek van 45° uit

München van merz besteld en van hem ontvangen; en daar-

mede heb ik in de nu verstreken vacantie het onderwerp

op nieuw opgevat.

Het zigtbaar worden van de hoofdstrepen van frauen-

HOFER was met behulp van den compensator gebleken, geen

voldoend kenteeken te zijn voor de zuiverheid van het spec-

trum. Om hierin tot grootere zuiverheid te geraken, ging

ik aldus te werk :

A is een cilindrische lens van korten brandpunts-afstand,

die ik in der tijd bij berthaud in Parijs had gekocht

;

B is een houten schermtje met eene verticale sleuf van onge-

veer 4 mill. ; C zijn de twee Münchener prismata ; D is een

schermtje met ongeveer gelijke sleuf, digt tegen het tweede

prisma geplaatst (eenvoudig een zwart gemaakt stukje kar-

ton, dat met een omgebogen rand op dit prisma wordt

gehangen) ; E is het achromatische objectief van een Miin-
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cliener kometen-zoeker; E is de polarisator van den toestel

van JAMiN; het zonlicht valt na terugkaatsing op de lens

A en wordt in haar brandpunt in eene fijne lijn zamen-

gedrongen, en valt van daar door de sleuf in B op de

prismata. De lens E staat ongeveer op hare dubbele brand-

punts-afstand van A verwijderd; de prismata staan natuur-

lijk op het minimum van afwijking ; door eene kleine

verplaatsing van het schermtje B is het dan mogelijk om
van het spectrum, dat in F wordt opgevangen, grooter of

kleiner deel van het roode of violette einde weg te nemen.

De toestel in T wordt dan zoodanig geplaatst, dat de streep

van FRAUENHOFER, waarvoor zal worden waargenomen, op

het midden der opening van F valt, en, zoowel daar als op

de voorvlakte van den compensator aan den anderen ver-

ticalen cirkel, zoo goed en scherp mogelijk gezien wordt.

5. Op deze wijze ging ik nu op nieuw aan het werk

en nam, door verplaatsing van B, een gedeelte van het roode

einde van het spectrum wegy wanneer ik in het blaauw of

violet waarnam, en omgekeerd een gedeelte van het violette

uiteinde, wanneer ik in het rood en oranje waarnam ; het

kenmerk voor voldoende zuiverheid bestond dan eensdeels

in de zuiverheid en kleurloosheid der strepen links en

regts van het nulpunt in den compensator, wier onderlinge

afstanden ik meten moest om de waarden der halve golf-

lengten in deelen van den compensator uit te drukken,

en anderdeels in de waarden zelven aldus voor de onder-

scheidene golf-lengten verkregen. Bij deze bepaling teekende

ik dan tevens aan (zie de aanmerkingen in het volgende

tafeltje) hoeveel ik ongeveer links of regts van het spec-

trum had weggenomen om de verlangde zuiverheid te ver-

krijgen, ten einde later des te gemakkelijker weder een ge-

lijksoortig spectrum te kunnen voortbrengen. Vroeger reeds

was mij gebleken, dat onder die bepaling de micrometer-

schroef van den compensator geene genoegzame verplaatsing

van het bewegelijke stukje quarts naar de linkerhand toeliet.
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om voor de streep B van frauenhofeb. ook eeiie meting

aan de linkerzijde van het nulpunt te verkrijgen; ik voor-

zag daarin door een derden verticalen draad in den compen-

sator uit te spannen, waardoor het nulpunt voor dit bij-

zondere geval ongeveer 5 millimeters naar de regterhand

werd teruggebragt. Ik verkreeg de volgende waarden, ieder

het midden uit zes metingen links en regts van het nulpunt.

A >
A
1

Ex. y. Or. y-

1

DIFF.
;

1

B

B

C

16.31

15.58

0.6878

0.6564

23.72

23.74

1.5499

1.5508

1.5409

1.5418

1

0.0090j

9o:

2135

21.38

Spectr. tot 1/3 (af-

stand F en G)
over F.

Idem.

D 14.10 0.5888 23.95 1.5533 1.5442 91 21.79 Spectr. tot 1/3 (F,

G) over G.

E 12.57 0.5260 23.88 1.5563 1.5471 92 21.97 Spectrum onver-
kort.

Eb 12 40

11.96

11.56

i

j

10.21

i

"F* Spectr. tot 1/3 (F,

G) óver G en tot

rood.
Spectr. tot 2/3 (F,

G) over G en tot

rood.

Idem.
i

E

G

0.4843

0.4291

23.87

I

j

23.77

1.5589

j

1.5636

1

1.5496

1.5542

93

94

22.20

22.34

Kolom A geeft de gevonden waarden op den compen-

sator; X de golflengten volgens frauenhofer in de lucht,

uitgedrukt in duizendste deelen van den millimeter; A/X

de grootheden der eerste kolom gedeeld door die der tweede

;

de beide volgende de coëfficiënten van breking voor de

buitengewone en gewone stralen in quarts volgens rüdberg,

die door ponton ^) als vrij naauwkeurig worden aange-

*) Phil. Magazine, 4 Series. Vol. XIX. p. 264.

VER8L. EN MEDED. AFD. NATÜÜRK. DEEL XIII.
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merkt; de daarop volgende kolom het verschil van de

waarden der voorgaanden ; en eindelijk de laatste B, de

grootheden A/l vermenigvuldigd met honderdmaal deze

differenties, üe getallen dezer laagste kolom zouden nu vol-

komen aan elkander gelijk moeten zijn; maar in stede daarvan

loopen zij geregeld op. En toch meen ik het hierbij te

mogen laten ; hoofdzakelijk omdat ik geen kans zie om

grootere zuiverheid te verkrijgen en toch nog voldoende

intensiteit van het licht voor mijne proeven te behouden.

Er blijft door het gansche spectrum immer eenige onzui-

verheid te verwachten, omdat men niet in parallel maar

altijd bij deze proeven in divergent of convergent licht

waarneemt; maar vooral zal er ook immer diffuus wit licht

door het gansche spectrum verspreid en vooral op de uit-

einden overig blijven, eensdeels omdat glas niet volkomen

doorzigtig is en altijd eenig licht verstrooijen moet, voor-

namelijk op de vlakten van inval en van uittreding, en

omdat de randen der gebezigde schermen eveneens tot ver-

strooijing zullen medewerken, en anderdeels, hoewel in min-

dere mate, omdat de sleuf- beelden in de verschillende kleu-

ren over elkander vallen. Ik geef alzoo toe, dat ik niet

tot volkomene zuiverheid der onderscheidene kleuren geko-

men ben; maar dit kan niet doen twijfelen aan de juist-

heid van het resultaat dat ik erlangde, omdat, bij de door

mij gevolgde methode, de fouten in de waarden voor de

golflengten overgebleven geëlimineerd worden, en omdat de

overgebleven kleuring in de nevenstrepen geen genoegzaam

gewigt heeft om de kleur waar het om te doen is te over-

stemmen; met andere woorden, de scherpte en kleurloos-

heid der strepen in den compensator acht ik voldoende.

Dit onderzoek echter heeft mij zeer veel geleerd, om na-

melijk bij al deze en soortgelijke onderzoekingen, waar van

een zeer zuiver spectrum sprake is, geen al te hoogen dunk

van die zuiverheid te koesteren; en verder heb ik daardoor
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in babinet's compensator, verbonden met twee Nicolsche

prismata, zoo als hier plaats heeft, een zeer bruikbaar hulp-

middel leeren zien, om over zuiverheid en homogeneiteit

van kleur te oordeelen.

6. Met deze waarden voor de halve golflengten heb ik

toen een nieuw onderzoek aangevangen voor indigo, en het

resultaat daarvan is dat, hetwelk ik boven in art. 'Z gaf. De

compensator v.erd daartoe links of regts van het nulpunt

de waarde eener kwart golflengte verzet, en dan met den

analysator en het reflecterende stukje indigo uit de rigting

van het invallende licht voortgeschoven en zoo ver links of

regts rond het middelpunt van den horizontalen cirkel rond-

gedraaid, tot de inmiddels door den analyserenden Nicol

voortgebragte donkere streep in het gereflecteerde licht tus-

schen de verticale draden kwam te liggen. Bij dien stand was

dan de hoek tusschen de rigtingen van den polariserenden en

den analyserenden ]Xicol het dubbel van den hoek van voorna-

men inval. Door metingen of liever instellingen links en regts

van het nulpunt van den horizontalen cirkel, door den polari-

sator links en regts van zijn nulpunt op het azimuth van

80" in te stellen, door het analyserende Nicol links en

regts van zijn nulpunt af te lezen, en eindelijk door den

compensator van b-abinet links en regts van zijn nulpunt

op een vierde undulatie in te stellen, werd ik onafhankelijk

van de ware ligging der onderscheidene nulpunten, en wordt

nog daarenboven de fout in de waarde der golflengte op

den compensator geëlimineerd; zoodoende is dan elke me-

ting het resultaat van zestien aflezingen en daarenboven

wordt iedere foat in de aflezing van den hoek van voor-

namen inval al terstond voor de helft verkleind overgebragt,

omdat altijd het dubbel wordt afgelezen. De uitkomsten in

art. 2 zijn daarenboven ieder het midden uit drie zulke

metingen. Alleen t^éne fout laat zich niet compenseren,

dat is die welke resulteert uit eene afwijking van het vlak
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van reflectie of van den cirkel van den horizontalen stand

;

daardoor zullen al de hoeken van art. 2 iets te klein kun-

nen zijn; maar deze fout zal allen gelijkelijk drukken. De

toestel van jamin, zoo als ik die gedurende dit onderzoek

nader leerde kennen, houd ik niet voor een naauwkeuri-

gen toestel en nog voor volmaking vatbaar; met het oog

echter op de vele onzekerheden van instelling, vooral wat

betreft het azimuth, is zij voldoende en bij den tegenwoor-

digen stand der wetenschap bruikbaar en toereikend en in

zooverre geëvenredigd aan den gang van het onderzoek

waarvoor zij is ingerigt; en in dien zin mogen wij der-

halve niet meer vergen.

7. Ten einde niets te laten verloren gaan van de uit-

komsten, die ik in den loop van dit onderzoek verkreeg,

en alles ter vergelijking te vermelden, wil ik ook de minder

volkomene uitkomsten hier deponeren. De fouten der nul-

punten weerden hier op dezelfde wijze geëlimineerd als bo-

ven. Ik geef ze verder zonder eenige aanmerking, zij zijn

allen op de uitkomst van eene meting gegrond, en iedere

meting op acht of zestien aflezingen, en de waarden A
voor A verkregen zijn het midden uit zes metingen links

en regts van het nulpunt van den compensator.

MET HET GELIJKZIJDIG FLINTGLAS-PRISMA VAN OH EVALIER.

AZIMUTH VAN DEN POLARISATOR 80'.

A

INDIGO I. INDIGO II.

I ?
1 ?

B

—

1

16.26 60"—42' 40"— 55' 62"— 46' 39"-45'

C 15.67 59 —36 45—00 62 —25 42—52
D 14.10 57 —17 36 -21 57 —39 39 —17
E 12.51 56 —37 26 —50 57 —42 27 —16
P 11.60 57 —45 22 —51 57 —28 23 —15
G 10.61 57 —56 21 —09 58 -50 19 -17
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BKEKIXG DOOK PRISMA VAN CHEVALIEll EN EERSTE

MÜXCIIENER PRISMA.

INDIGO II. AZIM.POL.80". STAAL. AZIM. POL 70".

A I ?
1 ?

B ]6.08 62°— 14' 40"- 24' 76^—40' 56"— 24'

C J5.72 61 —16 43 -31 77-05 56—21
D 14.10 57 —33 40 —06 76 —46 56 —52
E 12.52 57—27 26—14 76 - 00 56 —57
F 11.64 57 —54 21 -17 75 —19 58 —20
G 10.68 58 -55 18 -22

,

74—37 57-51

BREKING DOOR PRISMA VAN CHEVALIER EN EEKSIE

MÜNCHENER PRISMA.

r- —
1 ROOD KOPER

"^

AZIM. POL. 80".

I ?

B 16.08 68"— 05' 7r-09'
C 15.72 68 —17 72—19
J) 14.10 66 -46 72 —32
E 12.52 65 —03 68 —37
F 11.70 64 —59 68 —38
G 10.34 63 - 53 65 —02

Door eene fout bij de instelling van den compensator

werden hier de waarden van F en G een weinig afwijkend

genomen; van daar dat ik ze op nieuw vermeld.

8. De cilindrische lens^ ontving bij mijne proeven het

teruggekaatste zonlicht van een van achteren verzilverden

spiegel, dien ik, even als FRAUENHorER bij zijne proeven

ook deed, eenvoudig van tijd tot tijd met de hand verzette

om het licht op de prismata te houden. Zoo als uit de

proeven van jamin bleek, is zilver het metaal dat het meeste

licht terugkaatst en dus boven elk ander aan te raden.
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Het voortdurend met de hand verstellen vau den spiegel

schijnt lastig en is ook inderdaad dikwijls onaangenaam;

maar door het gebruik eener cilindrische lens in plaats van

eene naauwe sleuf wordt deze moeite op de helft geredu-

ceerd, dewijl men dan zeer lang volstaan kan met ééne

beweging van den spiegel, en dus maar aan eene knop

behoeft te draaijen, namelijk die, vraardoor de spiegel rond

de dwarsche as bewogen wordt, terw^ijl de verplaatsing van

den spiegel rond de normaal op de vlakte van het venster

zeer lang achterwege kan worden gelaten.

9. Omtrent de natuur der elliptische polarisatie door indigo

aan het licht medegedeeld, blijft mij nog over te vermel-

den, dat deze stof, even als de metalen en de sterker breekbare

stoffen, zoowel voor rood als voor geel en blaauw licht tot

de positieve naar jamin behoort.

Het feit, om welks mededeeling het mij hier te doen

Avas, zal stellig wel niet op zich zelf staan ; indigo zal wel

niet de eenigste stof zijn, welke zulk een eigenaardigen

gang der hoeken van voornamen inval vertoont. Er zijn ver-

scheidene stoffen die hier in aanmerking komen; vooreerst

de stoffen die arenoemd worden in de verhandeling^ van

DALE, en verder de stoffen, voorkomende in haidinger's

verhandeling over de Körper iind Ober/lachen'Farben ^).

Ik zoek daarvoor stoffen, die als poeder eene geheel andere

kleur in het verstrooide licht geven dan gepolijst in het

gereflecteerde; ongelukkig zijn er niet velen die voldoen aan

de voorwaarde van tot een massiven spiegel te kunnen worden

gepolijst ; in de eerste plaats komen hier in aanmerking

cinaber, berlijnsch blaauw en bloedsteen. Een stukje ge-

polijste lapis haematites bezit ik reeds; ik ben nu bezig

om te beproeven een gepolijst spiegeltje te maken van ber-

*) Berichte der K. K Akadcmie der Wissenschaften, 1852. Vol.

VUL pag. 97.
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lijnsch blaauw^ eene stof, die uit een optisch oogpunt, zoo

ontzagchelijk veel overeenkomst heeft met indigo. Ik ben

zelf zeer verlangend te weten, wat mij dat onderzoek zal

leeren. Ik vermoed en ik hoop, dat door het hier bespro-

ken feit een nieuw gezigtspunt zal worden geopend op den

zoo duisteren oorsprong van de kleuren der stoffen, en dat

daardoor een bruikbaar complement zal worden geleverd op

de schoone verhandeling van haidinger waarnaar ik zoo

even verwees.



DE CONSTANTEN VAN REFLECTIE.

DOOR

V. S. M. VAN DER WILLIGEW.

II.

DE CONSTANTEN

VAN

REFLECTIE VOOR BLOEDSTEEN, [LAPIS HAEMATITES),

] . De schooue herfstdagen hebben mij spoediger dan ik

had durven hopen, de gelegenheid gegeven, om mijne on-

derzoekingen omtrent de reflectie- constanten voort te zetten.

Ik heb mij daarom het heldere weder ten nutte gemaakt,

om het onderzoek uit te voeren voor bloedsteen (bijna zui-

ver ijzeroxydj die eene roode kleurstof vormt, en gepolijst

zijnde, staal-graauw licht terugkaatst, en die dus even als

indigo eene groote tegenstelling geeft tusschen het verstrooide

en het regelmatig teruggekaatste licht.

Ik verkreeg de volgende uitkomsten:

B
C
D*
D
E
Eb
E*
F
ü*

Azim. van polarisatie van ' Azim. van polarisatie van
het invallend licht 75"^,

I; het invallend licht 70-^.

Lapis haematites. Staal.

I

16.31

15.58

14.66

14.10

12.57

12.40

11.96

11.56

10.82

10.21

66*>-57'
67 -06
67 -15
67 -55
67 —50
67 -47
67 —39
67 -37

'd'-29

17^-19'
19 -16
21 —55
23 —00
30 —55
31 -35
33 ~- 35
34 -37

0.0835 1
76°-51'

0.0937 I 76 -34
0.1078

I

76 —19
0.1137 75 -58
01568
0.1647
0.1779

I

...

0.1850 I 75
74

75 -2S
75 —20

41 -25 ' 0.2364 74-22 ' 57 -44

55°-13'
55 —34
55 —45

55 —42
56 —34
56 -29

56*—54
57 -24

0.5240
0.5309
0.5346
0.5336

0.5513

0.5495

0.5583
0.5691

0.5765
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I)"^ is een punt in het spectrum, dat ik op een scherm

bepaalde door met den passer het midden te nemen tus-

schen de strepen C en D van frauenhofer.

De kolom A geeft de waarden van eene halve golflengte

op den compensator van babinet, en deze zijn behalve voor

D^ allen reeds opgegeven in mijn stukje over de constanten

voor indigo. Üe uitkomsten voor I en rp zijn het midden

uit twee reeksen van waarnemingen, in ieder van welke

elke meting op zestien aflezingen berustte naar de wijze,

die in dat stukje door mij nader omschreven werd.

2. De gang der waarden van I bevestigt volkomen het

vermoeden, dat door de uitkomsten voor indigo bij mij

ontstaan was, dat namelijk die stoffen, wier diffuse kleur

eene belangrijke tegenstelling vormde met de kleur^ die

zij, na gepolijst te zijn, regelmatig terugkaatsen, ten aan-

zien van de waarden van I zich voor de kleur van dat

difï*use licht moesten verhouden als doorschijnende stoffen.

Daarom moesten hier de waarden van I van het geel of

groen naar het rood afioopen, terwijl zij voor indigo naar het

blaauwe en violette einde moesten oploopen. Het maximum

voor I blijkt hier omtrent D of E te liggen'. Indien het

mij gelukt berlijnsch blaauw te polijsten, zal zich dat moe-

ten verhouden als indigo; en wanneer ik een gepolijst stukje

cinaber kan verkrijgen, dan zal dit zich omtrent moeten

verhouden als bloedsteen. Voor het oogenblik zie ik nog

eerder kans om cinaber, dan om berlijnsch blaauw te po-

lijsten.

Omtrent de uitkomsten van zoo even heb ik alleen nog

te vermelden, dat het vlak van reflectie ongeveer loodregt

stond op de kristallisatie stralen van de lapis haematites, en

dat deze stof weder onder de positieve, van jamin behoort.

Ik moet het zeer betreuren, dat er onder alle de stof-

fen, door HAIDI^'GER in zijne verhandeling genoemd, zoo

weinig zijn, die in genoegzaam harde en groote stukken
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kunnen verkregen worden, om daaraan een gepolijst vlakje

te slijpen,

3. Ter vergelijking heb ik ook nog de uitkomsten opge

•

geven, welke ik dezer dagen verkreeg met hetzelfde stukje

staal, dat de uitkomsten, in mijn vorig stukje vermeld, had

opgeleverd. G"^ is een punt in het spectrum, door eene

onbenoemde donkere streep aangewezen, ongeveer midden

tusschen F en G, maar het digtste bij G gelegen. Die

uitkomsten zijn nu het midden uit twee reeksen, waarin

iedere meting weer berust op zestien aflezingen, ter elimi-

natie van de fouten der onderscheidene nulpunten, even als

bij de andere waarnemingen het geval was.



OVER EENE TEN ONREGTE

VOOR EEN

METEORIET GEHOUDENE STEENMASSA,

K. H. VOM BAlI]?liB.&l'K9«,

Aan de goedheid van den kundigen bibliothecaris van

het Provinciaal Genootschap van Kansten en Wetenschap-

pen in Noord-Braband, Dr. c. r. hermans^ had ik de toe-

zending te danken van eenige steenbrokken, welke voor

meteoriten werden gehouden en op 8 Julij 1853 te St. Mi-

chielsgestel in Noord-Braband bij een hevig onweder zou-

den zijn gevallen. Uit de vriendelijke mededeeling van den

Heer hermans blijkt, dat op genoemden dag, tusschen 10

en 1 1 ure 's morgens, een verschrikkelijk onweder boven

deze gemeente losbarstte, waarop kort daarna een hagelbui

van hagelsteenen, die de grootte van ganzeneijeren hadden,

de te veide staande gewassen en duizende glasruiten en dak-

pannen, vooral naar het noordwesten vernielde. Onmiddelijk

vóór de hagelbui zagen twee buren van den predikant een

vurigen pijl op de pastorij afkomen, zoodat beiden meen-

den dat de bliksem in de pastorij was gevallen; in hun

voornemen om ter hulpe te snellen werden zij teruggehou-

den door het daarop volgend bombardement van ijsbrokken;

toen de hagelbui ophield had de lucht eene zoele benaauwd-
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heid, zoo als men zeldzaam opmerkt bij de grootste en meest

afmattende zomerhitte. Eene sterke kruid- of zwavellucht

(waarschijnlijk ozonreuk), welke de predikant op zijne bin-

nenplaats, aan drie zijden met muren en aan eene zijde

met een houten staketsel afgesloten, opmerkte, deed hem

tot een onderzoek besluiten en naauwelijks had ZE. de ach-

terdeur geopend, of hij vond zijne beklinkerde binnenplaats

bezaaid met ongeveer 30 brokjes van eene steensoort, die

Z.E. voor meteoorsteen hield, en die volgens Z.E. nog sterk

naar zwavel (?) rook ; deze stukjes verdeelde hij onder er

in belangstellende vrienden. De Heer hermans bemoeide

zich later om sommige dezer stukken te bekomen, en on-

der deze w^as er een ter zwaarte van 85 wigtjes, hetwelk

plat was gedrukt, volgens zijn oordeel ter plaatse waar de

steen op de klinkers was neergekomen, waaruit het Z.E.

waarschijnlijk voorkwam dat die vurige pijl bij het neder-

vallen in een gesmolten of weeken toestand moet geweest

zijn. In de onzekerheid echter of de gevondene steenen

waarlijk aërolithen waren, vereerde de Heer hermans mij

met dit onderzoek.

De steenmassa is eene korrelige grijze massa, geheel en

al doorzaaid met glanzende donkerzwarte schieferachtige

brokjes; hier en daar zijn helder witte steenbrokjes in de

massa te zien. Op het eerste gezigt betwijfelde ik dadelijk

den kosmischen oorsprong dezer steensoort, doch oordeelde

toch een scheikundig onderzoek niet onnoodig, om over den

oorsprong dezer zoo onverwacht en onder zulke omstandig-

heden gevonden steenbrokken licht te verspreiden.

Stukjes van de donker zwarte massa op een platinumblik

verhit, brandden met eene roetende vlam en lieten een coak

achter, die moeijelijk aan de lucht verbrandde, maar in een

zuurstofstroom dadelijk onder achterlating van een weinig

graauwe asch ; het bleek duidelijk dat die zwarte massa niet

anders was als gruis van steenkolen. Mijn assistent Dr.
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SEELHEIM, die zich met de analyse der steensoort belastte,

vond voor hare zamenstelling in 100 deelen:

Verbrandbare stof 54,76

Koolzure kalk 25,35

Zand 12,13

Kalk aan kiezelzuur gebonden 0,91

Magnesia // //
0,3*2

IJzeroxyd en aluinaarde // // 2,0 i

Oplosbaar kiezelzuur 3,85

Water 0,67

Alkaliën spoor

Chloor spoor

Zwavelzuur niets

Deze analyse laat geen twijfel over omtrent den oorsprong

dezer steensoort; het zijn stukken pleisterwerk, zamengesteld

uit kalk, zand en gruis van steenkolen, die bij het inslaan

van den bliksem van een muur of schoorsteen zijn afgesla-

gen en op de binnenplaats gevallen, en de platgedrukte

zijde van het eene stuk vertoont ons het afdruksel van den

bouwsteen, waartegen het vroeger heeft gezeten.

Ik vermeen dat dit onderzoek op nieuw het noodzakelijke

aantoont om geene steenmassa, onder welke opmerkelijke om-

standigheden ook gevonden, voor meteoorsteen te verkla-

ren, voordat een scheikundig onderzoek daarover heeft be-

slist; en het is daarom dat ik het niet onwaardig heb geacht

om dit onderzoek in deze vergadering mede te deelen.



GEWONE VERGADERING
DER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DE^ 26sten OCTOBER 1801.

Tegenwoordig de Heeren: g. simons, w. vroltk,

E. H. VON BAUMHAUEll, C. J. MATTHES, F. KAISER,

D. J. STORM BÜYSING, A. W. M. VAN HASSELT, P. HARTING,

J. L. C. SCHROEDER YAN DER KOLK, F. C. DONDERS,

P. M. BRUTEL DE LA RIVIÈRE, J. G. S. VAN BREDA,

F. J. STAMKART, W. H. DE VRIESE, J. VAN GEUNS,

R. VAN REES, G E. VOORHELM SCHNEEVOOGT,

A. H. VAN DER BOON MESCH.

Het Proces -Verbaal der gewone Vergadering van

den 28sten September j.1. wordt gelezen, goedgekeurd

en vastoresteld.

Worden gelezen brieven, waarmede de Heeren

VAN KERKWIJK, VAN DER KUN, ELIAS en VAN DER

WILLIGEN zich verontschuldigen over het niet bijwo-

nen dezer Vergadering. — Aangenomen voor berigt.

Worden gelezen brieven ten geleide van boek-

geschenken van de volgende Heeren: 1^ Minister
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van Binnenlandsche Zaken ('s Gravenhage, 30 Sept.

1861, N^ 298, 6« Afdeeling; 8 October 1861, N^
135, 5« Afd.; 16 October 1861, N^ 138, 9« Afdee-

ling); 2«. GOEPPERT, Voorzitter der Schlesischen Ge-

sellschaft für Vaterlandische Cultur (Breslau, 1 Sept.

1861); 3*. roRCHHAMMER, Secretaris van het Kon-

gelige Danske Videnskabernes Selskab (Koppenliagen,

1 Julij 1861); 4°. GUERiN MENEviLLE (Parijs, 25

Sept. 1861); 5°. G. B. AiRY (Royal Observatory,

Greenv^ich, 14 October 1861).

Wordt besloten tot schriftelijke dankzegging en tot

plaatsing der boekgeschenken in de boekerij.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor

ontvangen boekgeschenken van de volgende Hee-

ren: 1°. Directeur van het kabinet des Konings

('s Gravenhage, 15 Oct. 1861); 2'. Ministers van

Binnenlandsche Zaken, Buitenlandsche Zaken, Ko-

loniën, Justitie, Marine, Hervormde en Boomsch-

Katholijke Eeredienst ('s Gravenhage, 1861, 14 Oct.,

N". 218, 5« Afdeeling; 11 Oct., N°. 3; 15 Oct,litt.

A. Az., N". 3; 16 Oct., No. 95; 14 Oct., litt. A,

N^ 12; 16 Oct., NM7; 17 Oct, N«. ,^%^); 3«. re-

ferendaris, chef der 5^ Afdeeling ('s Gravenhage, 14

Oct. 1861); 4^. Secretaris-Generaal bij het Departe-

ment van Buitenlandsche Zaken ('s Gravenhage, 12

Oct. 1861); 5^. NooRDziEK, Bibliothecaris der Tweede

Kamer van de Staten- Generaal ('s Gravenhage, 12

October 1861); 6°. Nederlandsche Handelmaatschappij

(Amsterdam, 19 Oct. 1861); 7^. w. g. pluygers,

1® Bibliothecaris der Hoogeschool te Leiden (Leiden,

11 Oct. 1861); 8^. p. j. VERMEULEN, Bibliothecaris
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der Hoogeschool te Utrecht (Utrecht; 11 Oct. 1861)

;

9^. Gedeputeerde Staten der provincie Friesland (Leeu-

warden, 14 Oct. 1861); 10®. EKGELBREGT, Bibli-

othecaris en Secretaris van hét collegie van Curato-

ren van het Athenaeum Illustre te Deventer (Deven-

ter, 15 Oct. 1861); 11®. D. BUDDiNGiï, Bibliothecaris

der Akademie te Delft (Delft, 10 Oct. 1861); 12®.

HUBERTS, Bibliothecaris der slads-bibliotheek te

Zutphen (Zutphen, 15 Oct. 1861); 13®. a. n. go-

DEFROY, Bibliotliecaris der maatschappij tot bevorde-

ring der Bouwkunst (Amsterdam, 8 Oct. 1861);

14®. j. ENSCHEDiÊ, Secretaris van teyler's Tweede

Genootschap (Haarlem, 10 Oct. 1861); 15®. s.keyzer,

Secretaris van het Koninklijk Instituut voor de Taal-,

Land- en Volkenkunde van Neêrlandsch Indië (Delft,

11 Oct. 1861); 16®. H. POLMAN KRUSEMAN, Secreta-

ris van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap-

pen (Middelburg, 12 Oct. 1861); 17®. g. f. wester.

MAN, Directeur van het Koninklijk Zoölogisch Ge-

nootschap te Amsterdam (Amsterdam, October 1861);

18®. Hoofd-Commissie van het Rotterdamsche Lees-

kabinet (Rotterdam, 12 Oct. 1861); 19®. g. gunning,

Secretaris van het Provinciaal Utrechtsch Genoot-

schap van Kunsten en Wetenschappen (Utrecht, Oct.

1861); 20®. A. VAN NAAMEN, Secretaris van de di-

rectie der Overijsselsche Vereeniging tot ontwikke-

ling van provinciale welvaart (Zwolle, 18 Oct. 1861);

21®. D. F. VAN der pant, Sccretaris van het Ba.

taafsch Genootschap der proefondervindinglijke wijs-

begeerte (Rotterdam, 23 Oct. 1861); 22®. ch. landrjk.

Voorzitter van de Koloniale Surinaamsche bibliotheek

(Amsterdam, 23 Oct. 1861); 23^ r. seiler, bibli-
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othekaris van het zoölogisch-mineralogisches Verein

in Regensburg (Regensburg, 30. September 1860);

24°. Voorzitter van het korps Ingenieurs in Spanje

(Madrid, 2 Augustus 1861); 25^ forchhammer.

Secretaris van het Kongelige Danske Videnskaber-

nes Selskab (Koppenhagen, 1 Julij 1861). — Al

deze brieven worden aangenomen voor berigt.

Wordt gelezen een brief van den Minister van

Binnenlandsche Zaken ('s Gravenhage, 7 Oct. 1861,

N^. 267, 2^ Afd.), strekkende ten geleide van het

gevraagde reglement van politie omtrent de behan-

deling en den vervoer van ziek en verdacht vee,

ontworpen door eene Staats- Commissie, benoemd bij

Koninklijk Besluit van 18 Augustus 1844, N^. 87.

De Secretaris berigt, dit stuk, dadelijk na de ont-

vangst, gezonden te hebben aan de hiertoe door de

Akademie benoemde Commissie.

Wordt gelezen een brief van de Commissie voor

de Staats-spoorwegen ('s Gravenhage, 28 Sept. 1861,

N^. 1544), waarmede de uitkomsten worden mede-

gedeeld der boringen, welke, onder leiding van den

eersten Ingenieur l. a. reuven s, gedaan zijn in het

terrein te Zutphen, waar de pijlers voor de spoor-

wegbrug zullen worden gebouwd. Deze uitkomsten

zijn bevat in eene graphische voorstelling, in eenen

tabellarischen staat der boringen, en in kisten met de

monsters van de grondsoorten, op de verschillende

diepten geboord.

VERSL. EN MEDED. AFD. NATÜURlv. DEEL XIII. 5
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De Voorzitter deelt mede, dat, volgens ontvangen

inlichting van den tijdelijken Voorzitter der Com-
missie voor de Staats-spoorwegen, genoemde opga-

ven en toezendingen zijn gedaan, ten gevolge eener

algemeene lastgeving van hat Ministerie van Bin-

nenlandsclie Zaken, om de Akademie bekend te

maken met de uitkomsten der boringen, en voorts

ook met alles, wat de Commissie meent, dat voor

de wetenschap belangrijk kan zijn.

De Voorzitter stelt dien ten gevolge genoemden

brief met al zijne bijlagen in handen van de H.H.

HARTiNG en STARING, met beleefd verzoek om daarop

nader de Afdeeling te dienen van voorlichting en raad.

De Heer harting neemt het lidmaatschap dezer

Commissie aan. Den Heer staring zal van zijne

benoeming kennis worden gegeven.

Wordt gelezen een brief van den Heer miquel

(Utrecht, 7 Oct. 1861), strekkende tot kennisgeving

van een verzoek om ontslag uit de Commissie, belast

met de beoordeeling der Verhandeling, door den Heer

ouDEMANS in de jongste Vergadering aangeboden.

De Secretaris berigt, dat de Voorzitter heeft goed-

gevonden om, in plaats van den Heer miquel, den

Heer van den bosch te benoemen, waardoor de rang

van eerstbenoemde op den Heer de vriese over-

ging, en dat hij van deze benoemingen deü Heeren

DE VRIESE en VAN DEN BOSCH kcunis heeft gegeven.

Wordt gelezen een brief van den Heer de vriese,

die zich bereid noemt, om aan deze lastgeving te

voldoen, en zich daaromtrent zal verstaan met den
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Heer van den bosch. — Een en ander wordt aan-

genomen voor berigt.

Wordt ter tafel gebragt een brief van den Heer

JAMES DE FREMERY (s' Gravenzande, 21 Oct. 1861),

waarin Froceedings of the California Academy of na-

tural Sciences 1854—1859 en eenige andere voor-

werpen aan de Akademie worden aangeboden.

De Secretaris zegt, daarvoor voorloopig dank ge-

zegd te hebben, met bereidverklaring om een en

ander in ontvangst te nemen.

Wordt gelezen een brief van den Heer sauren,

gedagteekend Slencken 25 September 1861, waarin

de toezending wordt berigt van een kistje, bevat-

tende voorwerpen uit het dieren- en uit het delf-

stoffen-rijk. De Secretaris berigt, gemeld kistje

niet ontvangen te hebben. — De Voorzitter doet

opmerken, dat uit den inhoud van dezen brief ge-

noegzaam blijkt, dat de schrijver zich omtrent den

werkkring der Akademie geene voldoende kennis heeft

verschaft, en daarom bij haar aandringt om eene

plaatsing bij bergwerk in Limburg. — Hij stelt der-

halve voor, den brief voorloopig in het Archief der

Akademie ter zijde te leggen. De Vergadering ver-

eenigt zich met dit voorstel.

De Secretaris berigt met schrijven van den Heer

p. VAN der sïerr (iVmsterdam, 8 October 1861)

Tabellen ontvangen te hebben van waargenomen
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waterhoogte, welke hij der Commissie over de daling

van den bodem in Nederland ter hand heeft gesteld.

De Secretaris deelt mede, dat de Verhandelingen,

door de H.H. stamkart en van der willigen

aangeboden, door de Commissie van redactie zijn

aangenomen en dat zij derhalve in de Verslagen

e7i Mededeelingen geplaatst zullen worden. — De
Verhandeling van den Heer maier is nog niet van

genoemde Commissie teruggekomen.

Van den Heer van der willigen is ingekomen

voor de Verslagen en Mededeelingen eene Verhan-

deling, onder het opschrift de constanten van re-

flectie voor bloedsteen {lapis haematites). Zij wordt

in handen gesteld der Commissie van redactie.

De Heer donders leest in eigen naam en in dien

van de H.H. van hasselï en van geüns een ont-

werp-antwoord voor aan den Minister van Binnen-

landsche Zaken over het al of niet schadelijke van

het gebruik van vleesch van zieke runderen en het

toezigt op het verkoopen van genoemd vleesch.

Het ontwerp "^) behandelt in de eerste plaats de vraag

of, en zoo ja, in hoeverre het gebruik van vleesch van

runderen, welke aan de besmettelijke longziekte geleden

*) Het rapport in zijn geheel wordt hierachter geplaatst en is ook

afzonderlijk verkrijgbaar gesteld.
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hebben en dien ten gevolge geslagt of gestorven zijn, scha-

delijk moet geacht worden voor de gezondheid.

Na de vermelding van hetgene daaromtrent hier en el-

ders geboekt is, kamen de berigtgevers tot de conclusie,

dat vleesch van runderen in het eerste tijdperk der long-

ziekte geslagt, volstrekt onschadelijk is. Niet zoo onvoor-

waardelijk zouden zij durven verklaren, dat, ook in het

laatste tijdperk, het gebruik van het vleesch geen nadeel

voor de gezondheid van den verbruiker kan opleveren.

In de tweede plaats wordt in het ontwerp de vraag ter

spraak gebragt, in hoeverre de schadelijkheid van het ge-

bruik van vleesch geldt van andere ziekten der runderen.

Onderscheidene ziekten der runderen worden door de Ver-

slaggevers genoemd, welke het vleesch minder tot voedsel

geschikt en zelfs gevaarlijk maken. De conclusie daarvan

is, dat het gebruik van dergelijk vleesch moet worden

verboden.

Ten derde wordt de vraag behandeld, in hoeverre ioe-

zigt op- of verbod van het verkoopen van genoemd vleesch

noodig, en zoo ja, hoe het uitvoerbaar is.

De noodzakelijkheid van toezigt is in de beantwoording

der beide eerste vragen opgesloten. De rapporteurs zijn van

oordeel, dat dit toezigt kan worden onderscheiden in het

gewone en buitengewone. Zij achtten daartoe de benoeming

van Staats-geneeskundigen een eerste vereischte.

Bij de beraadslaging over dit ontwerp zegt de Heer

voN BAUMHAUER daaraan niet onvoorwaardelijk zijne

stem te kunnen geven. Hij vreest, dat door de stel-

ling, dat het gebruik van vleesch van runderen, af-

gemaakt in het eerste tijdperk der longziekte, voor

de gezondheid van den verbruiker geen nadeelige ge-

volgen kan hebben, het misbruik kan ontstaan, dat

men het vleesch van dieren, in het tweede tijdperk
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geslagt, ook ter markt zal brengen. Gemis van streng

onderscheid tusschen de twee tijdperken kan tot de

meening voeren, dat ook dit vleesch straffeloos zal

kunnen gebruikt worden.

De Heer voorhelm schneevoogt vereenigt zich

niet met deze bedenking. Hij wil, dat bij het bestaan

van zooveel behoefte aan goed en krachtig voedsel

voor de mingegoede volksklasse, geenzins aan het

verbruik onttrokken worde eene groote hoeveelheid

volstrekt onschadelijk vleesch. — Het komt op eene

goede bepaling van het eerste tijdperk der long-

ziekte aan, waaromtrent en ook in al het overige

hij zich ten eenen male met het voortreffelijk rap-

port der Commissie vereenigt.

Hij vraagt ten slotte, of, onder aanwending van

gepaste middelen, ook in het tweede tijdperk het

vleesch nog niet bruikbaar zoude wezen, of bruik-

baar gemaakt konde worden? — Was zulks moge-

lijk en werd zulk vleesch voor lageren prijs ver-

krijgbaar gesteld, dan ware dit een voordeel aan

de mingegoede volksklasse geschonken.

De Heer von baumhauer antwoordt, dat hij zich

met deze denkbeelden van den Heer schneevoogt

zoude kunnen vereenigen, zoo bij hem de overtui-

ging bestond, dat de keuring van het slagtvee steeds

op behoorlijke wijze geschiedde. — In de stad zij-

ner inwoning meent hij althans dit te mogen be-

twijfelen. — Hij weet dat aldaar vleesch wordt in-

gevoerd van dieren in het laatste tijdperk der

longziekte gestorven. — Hij wijst daarbij op de

middelen, welke aangewend kunnen worden, om de

blijken van bederf aan het vleesch te ontnemen.
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De Heer van geuns doet opmerken, dat men,

bij de kwestie van het schadelijke van vleesch, in

staat van ontbinding, niet uit het oog mag verhe-

zen wat de ondervinding dagelijks leert. — Bekend

toch is het, dat een ligte graad van ontbinding,

met den naam van adelijkheid aangeduid, voor enkele

soorten van vleesch, bepaaldelijk van het zooge-

naamde wild, door enkelen voor verkieselijk wordt

gehouden. — Ook in verband met het onderwierp

van het Rapport is de vraag nog onbeslist. — Men
wachte zich daarom bij de redeneringen over het

al of niet schadelijke, om niet te zeer op dit ar-

gument te steunen en erkenne slechts dat een voor-

zigtig toezigt eisclit, dat zoodanig vleesch uit het

gebruik worde geweerd.

De Heer donders meent, dat de bedenking van

den Heer von baümhauer eigenlijk het Rapport

niet raakt. De 1^*® en 2^^ vraag komen daarop ne-

der, of het vleesch, dat ter markt gebragt of op an-

dere wijze ten verkoop wordt aangeboden, voor de

gezondheid der verbruikers al of niet nadeehg is. —
Het Rapport bepaalt zulks, op grond van weten-

schap en ondervinding. — Eerst de 3^® vraag heeft

betrekking tot het al of niet noodzakelijke van toe-

zigt. En in het antwoord daarop eischt het Rap-

port onderzoek en toezigt en wel van de meest

bevoegde dat is van de medische autoriteit. —
Op het ongunstig tafereel, dat de Heer von baum-

HAUER van het somwijlen in de hoofdstad inge-

voerde vleesch ophing, vraagt Spreker waar de rap-

porten der geneeskundigen zijn, die ons de nadee-

lige gevolgen van het gebruik van dergelijk vleesch
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kenbaar maken. — Indien er gevaar voor de gezond-

heid uit ontstond, kon dat hun toch niet onbekend

blijven.

De Heer van der boon mesch steunt de conclu-

siën van het Rapport door te wijzen op de gunstige

gevolgen, welke voor de stad Leiden eene handeling

had, geheel overeenkomende met die, welke in het

Rapport wordt voorgeschreven.

Na sluiting der beraadslaging, vereenigt de Ver-

gadering zich eenpariglijk met het ontwerp en wordt

tot de verzending daarvan aan den Minister van

Binnenlandsche Zaken besloten.

De Heer de vriese spreekt over eenige voorU

hrengselen van het plantenrijk uit de wester-afdeeling

van Borneo, tvelke voor den handel in Nederland aan-

beveling verdienen. In eene korte inleiding, vermeldt

Spreker de voorschriften, welke hem in het jaar

1857, van de zijde der regering werden gegeven,

toen hij naar Indië vertrok. Zij hadden ook tot

strekking een onderzoek naar hetgeen tot verbete-

ring en uitbreiding van den Nederlandschen handel

aldaar kon geschieden'. — Daartoe begaf Spre-

ker zich in het najaar van 1860 naar de wester-af-

deeling van Borneo. — Hij onderzocht aldaar eenige

plantaardige harsen, gummen en vetsoorten, waar-

van handel en industrie met groot voordeel gebruik

zouden kunnen maken, en welke voor een deel reeds

in den handel van Groot-Brittanje overgingen, ter-

wijl zij op Java schier ten eenenmale onbekend bleven.

Spreker noemt in de eerste plaats eene harssoort,

Bamviar mata koetji/ig gehceten, welke in Engeland
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en in Frankrijk op groote waarde wordt gehouden,

en veel naar Singapoer wordt uitgevoerd.

Vervolgens wordt de waarde uiteengezet van ve-

lerlei plantaardige vetsoorten, welke men onder den

algemeenen naam van vegetahle talloio, op Borneo

Miffjak tangkaioang geheeten, zamenvat. — Spreker

laat daarvan een specimen zien in den vorm, waaron-

der het in de magazijnen van Singapoer voorkomt.

—

Het vet wordt getrokken uit de vruchten van eenen

boom, welke tot de Diptero-carpeae van blume be-

hoort. — De Dajakkers maken er gebruik van tot

verlichting hunner woningen en bezigen het ook als

voedsel. — De boom zelf moet zeer goed timmerhout

leveren. — In Engeland, v/aarheen het vet gevoerd

wordt, wordt het voor alle werktuigelijke ijzeren toe-

stellen, tot insmering van assen, tot het weren van

roest boven alle andere vetsoorten verkozen.

Ten slotte bespreekt de Heer de vriese ook de

kamfer en de getha pertja, algemeen onder den naam

van (/utta percha bekend. — Zij wordt in den gehee-

len Tndischen Archipel gevonden.

De Heer vois baumhauer draagt eene aanteeke-

ning voor over eene steenmassa, bewaard in de ver-

zameling van het provinciaal genootschap van kun-

sten en wetenschappen in Noord-Brabant te 's Her-

togenbosch. — Spreker toont aan, dat het inwendig

aanzien zoowel als de chemische analyse keren, dat

deze steenmassa ten onregte voor een meteoriet

werd aangezien; zij is veeleer een stuk pleisterwerk,

zamengesteld uit kalk, zand en gruis van steenkc-
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len, bekend onder den naam van blaauwe kalk, dat

vermoedelijk door het inslaan van den bliksem van

een muur of van een schoorsteen werd afgeslagen.

De aanteekening daarover, aangeboden voor de

Verslagen en Mededeelingen, wordt in handen ge-

steld van de Commissie van redactie.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

Vergadering wordt gesloten.



I

VERSLAG
AAN DEN

MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN,

OVER HET

GEBRUIK ALS VOEDSEL VOOR DEN MENSCH

VAN

VLEESCH VAN RUNDVEE, AAN BESMETTELIJKE LONGZIEKTE

OF AAN ANDERE ZIEKTEN LIJDENDE.

Bij missive van 19 Junij 1861, N\ 210, 9« AfdeeÜDg,

had de Koninklijke Akademie, Afdeeling Natuurkunde, de

eer, van Uwe Excellentie het verzoek te ontvangen, haar

oordeel te willen doen kennen omtrent de drie volgende^ö'

1. of, en zoo ja, in hoeverre het gebruik van vleesch

van rundereu, welke aan de besmettelijke longziekte gele-

den hebben, en dien ten gevolge geslagt of gestorven zijn,

schadelijk moet geacht worden voor de gezondheid.

2. in hoeverre dit laatste geldt van andere ziekten der

runderen.

o. in hoeverre toezigt op — of verbod van — het
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verkoopen van genoemd vleesch noodig, en, zoo ja, hoe

dit uitvoerbaar is.

De Afdeeling heeft kennis genomen van de door Uwe

Excellentie ter harer beschikking gestelde adviesen der ge-

neeskundige faculteiten van Leiden en Utrecht en van die

der verschillende Provinciale Commissien van geneeskun-

dig toezigt, allen betrekking hebbende uitsluitend tot de

eerste der door U aan onze Afdeeling gerigie vragen. Zij

heeft daarenboven getracht, door het zorgvuldig raadplegen

der litteratuur haar oordeel te vestigen, zoowel omtrent de

eerste als omtrent de beide laatste vragen. In "'t bijzonder

in betrekking tot de laatste vraag, stelde zij prijs op de

kennisneming van het ontwerp van algemeen werkend reg-

lement van politie, omtrent de behandeling en den vervoer

van ziek en verdacht vee, in 1844 door eene commissie,

bestaande uit de Heeren Baron d'ablaing van giessenburg,

Dr. A. NUMAN en Mr. u. w. e. cazius, welk ontwerp op gedane

aanvraag door Uwe Excellentie haar werd toegezonden.

Zij geeft zich thans de eer Uwe Excellentie het volgende

in antwoord te doen toekomen

:

1. Of, en zoo ja, in hoeverre het gebruik van vleesch

van runderen, welke aan de besmettelijke longziekte geleden

hebben, en dien ten gevolge geslagt of gestorven zijn, schade-

lijk moet geacht worden voor de gezondheid.

De epidemische longziekte der runderen is eene door be-

smetting zich voortplantende ziekte, waarbij wel hoofdza-

kelijk in de longen ziekelijke veranderingen ontstaan, maar

die toch als algemeene ziekte reeds vroegtijdig eene afwij-

king in de algemeene voedingsstof, namelijk in het bloed, te

weeg brengt, terwijl op het einde der ziekte veelal de eigen-

aardige bloedsmenging, die met den naam van pyaemie be-

stempeld wordt, optreedt.

Zoo men evenwel op grond hiervan mogt raeenen te moe-

ten aannemen, dat het vleesch van runderen, door deze ziekte
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aangetast, reeds in liet eerste tijdperk der ziekte als ge-

vaarlijk voor de gezondheid te beschouwen is, zou men
door de ervaring worden gelogenstraft.

Noch in de adviesen, door Uwe Excellentie ter kennis-

neming toegezonden, noch in de litteratuur is eenig bewijs

te vinden, dat gebruik van vleesch, afkomstig van runde-

ren, in het eerste tijdperk aan genoemde ziekte lijdende,

daadwerkelijk een nadeeligen invloed op de gezondheid uit-

oefent. De Afdeeling acht deze ervaring allezins voldoende,

om het pleit te beslissen. Wel is waar, is het resultaat

der ervaring van negativen aard, en de bewijskracht daarom

alligt minder volkomen. Maar daar tegenover staat de breede

basis dier ervaring, waartoe zoowel in Nederland als in

't buitenland maar al te dikwijls de gelegenheid zich aan-

bood. In spijt toch van alle waarschuwingen tegen het ge-

bruik, in spijt der strengste maatregelen tegen het vervoer

en den verkoop van het van longzieke runderen afkomstig

vleesch, is het telkens en overal in groote hoeveelhe'd tot

voedsel gebezigd en meestal ook in den handel gebragt.

Zoo beweert men, dat er plaatsen zijn in ons land, waar

het slagteu van longziek vee als geheime industrie gedre-

ven en het vleesch verkocht wordt in verschillende kwali-

teiten, de stukken van de beste hoedanigheid voor de tafels

der meergegoeden en zelfs der aanzienlijken, die van min-

dere hoedanigheid, onder de lagere volksklassen, en de slecht-

ste, om ze tot rookvleesch te maken. Millioenen ponden

zijn hier en elders door menschen gebruikt, en nadeelige

gevolgen zijn nooit waargenomen. Geneeskundigen heb-

ben het vleesch van longzieke runderen als voedsel genuttigd

en bij herhaling zich van de onschadelijkheid op die wijze

overtuigd. Bij dergelijke ervaring moet elke aprioristiche

beschouwing zich gewonnen geven, en aarzelt de Afdeeling

ook niet, als hare overtuiging uit te spreken, dat het ge-

bruik van vleesch van runderen, aan de epidemische long-
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ziekte in het eerste tijdperk lijdende en alsnu geslagt, be-

hoorlijk toebereid, geene voor de gezondheid nadeelige eigen-

schappen bezit.

Met deze conclusie stemmen alle waarnemers overeen. In

't algemeen spreken de Pransche schrijvers nog meer on-

voorwaardelijk de schadeloosheid uit. Daaronder kan men

de leden van den Conseil de Salubrité te Parijs noemen,

waaronder mannen als huzard, marc, parent-duchatelet,

LARREY, D^ARCET en DEVERGiE gcvonden worden. Daartoe

behooren verder hx3zard (de vader) (verg. Ann. d'Hygiëne

puhU T. X, p. 80, T. XIV, p. 240, T. XXV, p. 87,

T. XXXVIII, p. 94»), EMÉRY en huzard (de zoon) [Traite

sur la police sanitaire des animaux domestiques, Paris 1838,

Gazette Med., 1852, W, 62), delafond (in zijn^ verdien-

stelijken arbeid. Traite sur la maladie de poitrine du gros

hétail, comme sous Ie nom de peripneumonie contagieuse,

1844) en vele anderen. Onder de Duitsche schrijvers heb-

ben ouderen en nieuweren hetzelfde geleerd. Bij rychner

{Bujatrik, Bern 1841, S. 294, Art. Lungenseuche) lezen

wij : // Da im Anfange der Krankheit, alle krankhafte Er-

scheinungen am getödteten Thiere sich lediglich auf die

Brusthöhle beschrankten, da uns die übrigen Theile des

Körpers, besonders gut gehaltener Thiere, so appetitlich

schienen. Hessen wir uns von dem Fleische kochenj genossen

die Suppe und. das Fleisch, und befanden uns sehr wohl/'—
Körber (KrankJieiten des Rindviehs, Berlin 1848, S. 161)

vermeldt, dat, onder anderen, veith, bojanüs, dietrichs,

HAGEMANN, HOFACKER CU WAGENFELD zich tCgCU hct VCr-

^/od van het vleeschgebruik verklaard hebben, //sobald

die Krankheit noch nicht weit fortgeschritten ist;" en voegt

daarbij : diess letztere ist auch meine Ansicht und hun-

dertfaltige Erfahrungen Hessen sich dafür ausfinden." Met

korte woorden verklaart zich dtjttenhofer [Anleitung zur

Erkenntniss u. Heilung d. Krankh. u. Hausthiere, Stutt-
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garfc 1847, S. 592, Art. Lungenseiiché) : // Das Eleisch der

Kranken ist, — ivenn noch nicht ein typhöser Zustand

eingetreten ist, — oline Schaden geniessbar." Niet minder

kategoriscli klinkt de uitspraak van den beroemden hering :

//Das Eleiscb der Erkrankten ist, soiange es nicht ersetzt

erscheint — ohne Nachtheil geniessbar.'' De jongste schrij-

ver, eindehjk, over het onderwerp, haubner {Entstehuny

und Tilguny der Lungenseuche, Leipzig 1861, S. 42),

gaat nog verder en beweert : // Das Genuss des Pleisches

von kranken Thieren ist fiir Menschen ganz unschadlich,

und es ist noch kein Eall constatirt dass durch Eleisch-

verkauf die Seuche verschleppt ware. Es liegt daher kein

Grund vor, den Genuss und Verkauf des Eleisches von

kranken Thieren zn verbieten.''

Onder de Nederlanders moeten wij vooral tellen numan

(Kan het vleesch van zieke dieren^ in elk geval, door den

rnensch, zonder nadeel voor zijne gezondheid, als voedsel

lüOï'den genuttigd, Utrecht 1852), in wiens uitspraak over

dit onderwerp door geneeskundigen en veeartsenijkundigen

hier te lande algemeen gedeeld wordt.

Zou men, met het oog op den aard der ziekte, niet on-

geneigd zijn geweest, een nadeeligen invloed te vooronder-

stellen, het tegengesteld resultaat der ervaring kan ons

evenwel niet bevreemden. Vooreerst geldt het eene ziekte,

voortgebragt door een contagium, dat het vermogen, om

langs den gewonen weg eene gelijksoortige ziekte bij den

raensch op te wekken, ten eenenmale mist. Dr. willems

(Verhandeling over de longziekte. Gent 1852, blz. 20)

vermeldt uitdrukkelijk, // dat het besmettend vocht, bij den

// mensch onder de bovenhuid gebragt, geene toevallen ver-

// oorzaakt,'" en de Heer jiinnes, leeraar aan de veeartsenij-

school te Utrecht, bevestigt dit op grond van eigen erva-
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ring. Ten tweede leert de ondervinding, dat velerlei stoffen,

die, meer onmiddellijk, bijv. langs de huid, in het bloed

gebragt, nadeelig werken, straffeloos langs de mondholte in

het darmkanaal kunnen worden gevoerd; en, ten derde, is

de bereiding van het vleesch, waarbij het in den regel aan

eene temperatuur van minstens 100'' C. wordt blootgesteld,

wel in staat den nadeeligen invloed van vele stoffen op te

heffen.

Men kan dus geenszins beweren, dat theorie en erva-

ring ten opzigte van het hier behandelde vraagstuk met

elkander zouden in strijd zijn, en de ervaring treedt dus

met hare volle bewijskracht op.

Het bovenstaande heeft betrekking tot het vleesch van

runderen, bij 't slagten in 't eerste tijdperk der longziekte

verkeerende. Niet zoo onvoorwaardelijk zou de Afdeeling

durven verklaren, dat, ook in het laatste tijdperk der

ziekte, het vleesch bij 't gebruik geen nadeel voor de ge-

zondheid kan opleveren. Wel is waar, zoekt men in de

litteratuur te vergeefs naar afdoende bewijzen, dat werke-

lijk nadeel daaruit is voortgesproten. De gevallen toch

van Dr. albert (henke's Zeitschrift f. Staatsarzneikunde,

1832), waarop door delafond als bewijzen voor de scha-

delijkheid verwezen wordt, zijn zeer onvolledig medegedeeld

en vestigen geenszins de overtuiging, dat het gebruikte

vleesch van runderen, die aan de longziekte geleden hadden,

afkomstig was. Ook het geval, vermeld in het rapport der

prov. commissie van Utrecht, schijnt der Afdeeling niet

voldoende gestaafd te zijn. De geneesheer spreekt daarbij

alléén zijne overtuiging uit, dat de ziekte is ontstaan ten

gevolge van 't gebruik van vleesch van een rund, dat aan

de longziekte geleden had. Maar diens overtuiging zou de

Afdeeling zeker dan alleen tot de hare kunnen maken, wan-



( «SI

)

neer in eene naauwkeurige mededeeling der feiten de gron-

den voor die overtuiging vervat waren. Thans zou men

kunnen vragen : is het volkomen uitgemaakt, dat het rund

aan longziekte, zonder complicatie met eenige andere ziekte,

geleden heeft? Kan ook toevallige coïncidentie in 'i spel

zijn, en heeft men niet te ligtvaardig een oorzakelijk ver-

band aangenomen ? — Verband tusschen oorzaak en gevolg

wordt slechts dan van de empirische zijde voldoende bewe-

zen, wanneer het in vele gevallen, liefst hier in vele in-

dividuen te gelijk, wordt waargenomen.

In het algemeen dus moet de Afdeeling verklaren, dat zij

in de ervaring geen bewijs gevonden heeft, dat het vleesch van

runderen, lijdende aan de besmettelijke longziekte, zonder

complicatie, in welk tijdperk ook der ziekte verkeerende, na-

óeelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Klaarblijkelijk in-

tusschen is het eene gebeel andere vraag, of men het als be-

wezen mag aannemen, dat uit gezegd gebruik geen nadeel zou

kunnen voortvloeijen ? De Afdeeling is er verre van verwij-

derd, op deze vraag een bevestigend antwoord te geven. Zij

wil zich niet beroepen op de wetenschap, die toch meer of

min geweld zou worden aangedaan door de bewering, dat

vleesch, in den toestand van pyaemie en gedeeltelijke ont-

menging, straffeloos als voedsel zou kunnen worden gebruikt.

Maar zij is van oordeel, dat de resultaten der ervaring, ten

opzigte van 't gebruik van 'in dezen toestand verkeerend

vleesch, nog geene beslissende uitspraak toelaten. Hier na-

melijk, zijn de feiten niet alleen van bloot negativen aard,

maar men mag ook beweren, dat zij niet bijzonder talrijk

zijn. 't Staat namelijk vast, dat in 't algemeen, vleesch,

afkomstig van runderen, in het pyaemische stadium der

ziekte verkeerende, betrekkelijk zeldzaam als voedsel is ge-

bruikt. Vooreerst is men niet gewoon, voor \ slagten het

laatste tijdperk der ziekte af te wachten, en, ten anderen,

zijn de dieren alsdan niet alleen in hoogen graad verma-

VERSL. EN MEDED. AFD. NATUURK. DEEL XIII. 6
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gerd, maar het vleesch is ook van dien aard, dat bet een'

natuurlijken afkeer verwekt. De vuile paarse kleur, de weeke

gesteldheid en de onaangename reuk maken het niet zeer

begeerlijk. Men mag dus veilig aannemen, dat zoodanig

vleesch niet veelvuldig, en in elk geval niet lang achter-

een door dezelfde personen is gebruikt geworden. Daarom

dan ook meent de Afdeeling, dat omtrent het al of niet

schadelijke van zoodanig vleesch de ervaring nog geene uit-

spraak gedaan heeft; en moet men al toegeven, dat het

enkele malen straffeloos kan worden genuttigd, — een goed

voedsel is het niet en, op den duur gebruikt, zou de na-

deelige werking, naar het zich schier met zekerheid laat

aanzien, niet uitblijven.

Op grond hiervan meent de Afdeeling, het gebruik van

vleesch, afkomstig van runderen, in het laatste tijdperk der

besmettelijke longziekte verkeerende, als gevaarlijk, zoo niet

als bepaald nadeelig voor de gezondheid te moeten beschouwen.

Wat betreft het vleesch van runderen, die, aan long-

ziekte lijdende, gestorven zijn, hieromtrent is het oordeel

der Afdeeling niet gunstiger. In het algemeen toch volgt

de dood eerst, nadat het etterachtig tijdperk is ingetreden, en

sterft het dier reeds vroeger, dan kan eene complicatie in 't

spel zijn, die het gebruik van het vleesch gevaarlijk maakt.

2. In hoeverre geldt dit laatste (het gevaarlijke van liet ge-

bruik van vleesch als voedsel) bij Midere ziekten der runderen ?

Mogt het nog kunnen betwijfeld worden, of H gebruik

van vleesch, van aan de besmettelijke longziekte lijdende

runderen afkomstig, een' nadeeligen invloed op de gezond-

heid kan uitoefenen, — er bestaan ziekten, die het gebruik

van vleesch van daaraan lijdend rundvee bepaaldelijk ver-

bieden, wegens het gevaar voor het leven, of althans voor

de gezondheid, daaraan verbonden.
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Als zoodanig moeten worden genoemd

:

1) Be ziekten, bekend onder den collectiven naam van

miltvuur of anthra.i\ — daarbij moge al of niet localisatie

plaats grijpen.

Hiertoe behooren, onder anderen, het gewone miltvuur,

het darmvuur, het bilvuurj het vliegend of witte vuur, ook

wel het // witte venijn^^ genoemd, het lenden- of ruggebloed,

de tonghlaar [glossanth^ax) , enz.

Deze alle zijn in meerdere of mindere mate besmette-

lijke bloedziekten, welker kwaadaardig karakter zich in het

algemeen te kennen geeft door eene eigenaardige neiging

tot ontbinding en meermalen zelfs door uitgang in verster-

ving of koudvuur.

Het is algemeen bekend en door onwederlegbare bewij-

zen gestaafd, dat de smetstof, in deze ziektevormen werk-

zaam, langs de huid of het slijmvlies van mond of lippen,

in wondjes of ontvellingen opgenomen en in het bloed over-

gevoerd, bij den mensch soortgelijke aandoeningen, dikwijls

met noodlottigen afloop, te weeg brengt. En wat aangaat

het gebruik van het vleesch afkomstig van dieren, door

deze ziekten aangetast, — talrijke voorbeelden, niet alleen

in het buitenland, maar ook in Nederland voorgekomen en

bij oudere en nieuwere schrijvers geboekt, hebben insge-

lijks onwederlegbaar aangetoond, dat een analoge ziekte-

toestand, met hoogst gevaarlijke, vaak doodelijke toevallen,

ook daardoor bij den mensch kan worden veroorzaakt. (Ver-

gelijk NUMAN, 1. c. bladz. 9 en volgg. ; ritter-hbkmelteh.

De ziekten van den mensch^ ontstaan na besmetting door

ziekten van dieren, Amersfoort 1847—1850; van hasselt,

De noodzakelijkheid van algemeen toezigt op het gebruik

van vergiften, Utrecht 1848, bladz. 43 en volgg.)

De Afdeeling moet zich uit dien hoofde met ernst ver-

zetten tegen de bewering, in lateren tijd vooral door Pran-

sche schrijvers uitgesproken, dat ook het vleesch der aau
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deze ziekten lijdende dieren door den mensch ongestraft als

voedsel zou kunnen worden genoten.

Het is waar, op verre na niet altijd werden daarvan de

treurige gevolgen waargenomen; deze uitzonderingen waren

bereids onzen petrus camper niet onbekend. Maar waar-

nemingen met negative uitkomsten zijn niet in staat, de

bewijskracht van goed geconstateerde positive feiten omver

te stooten.

Dat werkelijk het gebruik van genoemd vleesch niet on-

misbaar door gevaarlijke verschijnselen wordt gevolgd, kan

dan ook uit verschillende omstandigheden worden verklaard.

Somtijds toch kan bij de toebereiding van het vleesch de

smetstof worden vernietigd. Waarschijnlijk ook is deze in

alle voorkomende gevallen niet even gevaarlijk. ledere epi-

zoötie vertoont zelfs hare eigenaardigheden, en het was dus

a priori reeds te verwachten, dat zulk vleesch nu eens

meer, dan weder minder verderfelijke eigenschappen zou be-

zitten. Wijlen de Hoogleeraar numan heeft reeds op deze

omstandigheid gewezen, en daarbij tevens doen opmerken,

dat men niet in staat is te bepalen, bij welke vormen der

anthraxaardige ziekten weinig of geen gevaar zou te duch-

ten zijn.

Op grond dus van rede en ervaring, is de Afdeeling

van oordeel, dat het gebruik van vleesch, afkomstig van

runderen, die aan miltvuur- of anthraxziekten lijdende wa-

ren, — onvoorwaardelijk moet worden geprohibeerd.

2) Versterving, of gangreen. — Wanneer deze ziekte

geen gevolg is van eene zuiver plaatselijke aandoening,

maar aan eene algemeen werkende of zoogenoemde inwen-

dige oorzaak moet worden toegeschreven, — onafhankelijk

van het boven behandeld specifieke ziekteproces, — eischt

de voorzigtigheid het boven uitgesproken oordeel ook daarop

toe te passen. Vooreerst toch is het niet bewezen, dat ook,

bij dergelijke versterving, het gebruik van 't vleesch geene
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schade voor de gezondheid zou kunuen aanbrengen, maar,

ten anderen, zou de uitwendige overeenkomst daarvan met

sommige anthraxaardige ziekten tot mogelijke verwarring

aanleiding kunnen geven in dien zin, dat ware miltvuur-

versterving voor gewoon gangreen werd aangezien, en als

zoodanig het vleesch van aan miltvuur lijdende dieren aan

de prohibitie kon ontsnappen.

3) De roode loop of dysenterie. — Aangezien deze ook

bij het rund voorkomende ziekte een besmettelijk karakter kan

vertoonen, en een analoog ziekteproces meermalen epidemisch

bij den mensch wordt waargenomen, eischt de voorzigtigheid

hierbij de toepassing van denzelfden maatregel als boven.

4) Bij het mond- en klaanwzeer, de zoogenoemde aph-

thae epizoöticae, is het gebruik van ^t vleesch van de daar-

door aangetaste runderen niet zonder gevaar voor den

mensch.

5) De dolheid. — Algemeen is het oordeel uitgesproken,

dat het vleesch van beesten, door dolle honden gebeten en

daarna door dolheid aangetast, als oneetbaar moet worden

verklaard. Of wel het gevaar van 't gebruik van zooda-

nig vleesch bij ondervinding voldoende gebleken is, meent

de Afdeeling te mogen betwijfelen. Evenwel doet het

vreeselijke van den ziektetoestand, die als gevolg van den

dollehondsbeet ook bij den mensch wordt waargenomen, het

allezins voegzaam achten, zich in dit opzigt aan de alge-

meene uitspraak te houden.

6) De hlaaswormziekte of gortigheid, — Hoezeer de daar-

toe aanleiding gevende blaasworm (Cysticercus telae cel-

lulosae) voornamelijk bij het varken voorkomt, wordt hij

ook soms bij runderen gevonden. Yleesch, dat Cjsticerci

bevat, geeft, wanneer deze door de hooge temperatuur bij

de bereiding niet gedood zijn, aanleiding tot het ontstaan

van lintwormen bij den mensch, in wiens darmkanaal deze

ontwikkeling kan tot stand komen. Het vleesch dus, dat
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de genoemde blaaswormeii bevat, behoort als iiadeelig ter

zijde te worden gesteld.

7) Vergiftiging^ inzonderheid die door minerale vergif-

ten, zoo als rattenkruid, kwikmiddelen enz. — Daar

het herhaaldelijk is gebleken, dat vleesch van vergiftigde

dieren, in be^jaalde hoeveelheid gebruikt, ook voor den

mensch schadelijk, ja, welligt, levensgevaarlijk worden kan

(vergelijk o. a. hertwig, üeber den Üebergang iind das

Verweilen des Arseniks in den Thierkörper. Berlin 1847),

is de Afdeeling van meening, dat daarop niet minder pro-

hiberende voorschriften verdienen te worden toegepast.

8) De runderpest, eene ziekte, die vooral in het laatst

van de vorige eeuw groote verwoestingen onder den veesta-

pel heeft aangerigt, en ook in Nederland, zelfs nog eeniger-

mate in 1813 en 1814, heeft geheerscht. — Wat de bruik-

baarheid van het vleesch betreft, zoo geldt daaromtrent onge-

veer hetzelfde, wat nopens de besmettelijke longziekte der

runderen (in antwoord op vraag 1) werd gezegd. In het

algemeen, is dit vleesch onschadelijk te noemen voor den

mensch. In het laatste tijdperk der ziekte echter kan het

mede nadeeiige eigenschappen verkrijgen, en behoort het

alsdan te worden afgekeurd. Daarenboven is hier nog om

deze reden toezigt noodzakelijk, dewijl gevaarlijke complica-

tien, die niet tot de zeldzaamheden behooren, anders lig-

telijk konden worden voorbij gezien.

Behalve de genoemde, komen nog onderscheidene ziekte-

toestanden bij runderen voor, die aan het vleesch eene

wezenlijk of slechts betrekkelijk minder voedingswaarde

doen hechten, zoo als ingeicands-ontsteking^ lüaterzucht, uit-

tering, de parehiekte, enz. enz. Ofschoon zoodanig vleesch

in verscheidene // ordonnantiën op het keuren van vee en

vleesch" Avordt vermeld als minder geschikt ten algemeenen
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gebruike, meent de Afdeeiing zich daarmede niet verder

te moeten onledig houden, als zijnde van het gebruik daar-

van geen bepaald nadeelige invloed waargenomen.

Van meer gewigt daarentegen acht zij het, de aandacht

te vestigen niet slechts op het t, vleesch", — waartoe vraag

2 zich bepaalt, — maar ook op de melk en de boter, af-

komstig van runderen, door de hierboven vermelde ziekten

aangetast. Alhoewel de voorbeelden of de bewijzen van

het gevaarlijke dier voortbrengselen, onder deze omstandig-

heden, geenszins op zoo groote schaal zijn bijeengebragt

als van het vleesch, gebiedt toch de reeds hier opgedane

ervaring, — in verband met eene rationeel-pathologische be-

schouwing aangaande de herkomst dezer voortbrengselen

uit het bloed, — ook tot hen prohibitive voorschriften

uit :e strekken.

3 In hoeverre toezigt op- of verbod van het verkoopen

van genoemd vleesch noodig, en, zoo ja, hoe dit uitvoerbaar is.

liit het antwoord op vraag 1 en 2 is gebleken, dat

het gebruik van vleesch van zieke runderen en in 't bij-

zorder van longzieke runderen niet onvoorwaardelijk is af

te keuren, dat veeleer voor een deel dit vleesch als ge-

scMkt voedingsmiddel moet behouden blijven. Maar voor

ee.1 deel ook behoort het te woorden geweerd, en bij som-

in'ge veeziekten is volstrekt verbod een vereischte. Op

g.'ond hiervan acht de Afdeeiing het toezigt noodzakelijk.

Zij stelt hierbij de opmerking op den voorgrond, dat dit

toezigt vooral niet leiden moet, dat bruikbaar vleesch zou

vorden afgekeurd, 't Geldt hier vooral het vleesch van long-

aeke runderen afkomstig. Nog altijd worden vele runde-

iBu door deze ziekte aangetast, en het zou te bejammeren

ajn, wanneer de groote hoeveelheden bruikbaar vleesch,

(ie ze opleveren, voor de voeding verloren gingen. Tevens

ial, door in gewone gevallen het gebruik toe te laten, het
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voordeel worden verkregen, dat zonder groote schade voor

de veehouders het longzieke vee vroegtijdig afgemaakt en

dus het gevaar van verspreiding der ziekte verminderd

worde. Daarbij komt nog, dat de overtuiging van het

onschadelijke van genoemd vleesch onder de bevolking en

zelfs bij de hoofden der gemeentebesturen ten platten lande

zoo algemeen gevestigd is, dat het onvoorwaardelijk verbod

op gewigtigen tegenstand zou stuiten. In alle opzigten is

het daarom wenschelijk, het onschadelijke toe te laten en

niet te vergunnen, dat, zoo als thans maar al te veel plaats

vindt, voorschriften worden gegeven, om datgene te weren,

wat men ernstig weren kan noch wil. Maar, terwijl men

dus, van de eene zijde, het onvoorwaardelijk verbod van

gebruik en verkoop van genoemd vleesch noch noodig,

noch nuttig, noch uitvoerbaar acht, wordt, van de andere

zijde, de eisch van een streng toezigt des te dringender,

opdat het werkelijk schadelijke niet worde over het ioofd

gezien en met gevaar voor leven en gezondheid als voedsel

gebruikt worde. Het vereischte toezigt nu kan, naar het

oordeel der Afdeeliug, worden onderscheiden in het geiwne

en in het buitengewone.

a. Het geivone toezigt. Dit behoort ten allen tijde te

worden toegepast. Het schijnt wenschelijk dit uit te streklen

zoowel over alle beesten, voor ze geslagt worden, als o^er

het vleesch, na de slagting. Ontbreekt dit toezigt, dan staat

het vast, dat nu en dan voor de gezondheid nadeelig vleesih

in den handel zal worden gebragt en door den mensch als

voedsel gebruikt. En aangezien de verbruiker niet in sta^t

is, zich hiertegen te vrijwaren, schijnt het Staatspligt, daarcp

toe te zien.

In vele gemeenten van ons vaderland bestaan dan co

ordonnantiën op het verkoopen en de keuring van vleescj,

die evenwel niet allen even doelmatig zijn en voor wig.'

stipte handhaving ook niet overal voldoende wordt zorr
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gedragen. (Vergelijk de Verhandelingen over verschillende

veeartsenijkundige onderwerpen , enz. onder redactie van

F. c. HEKMEiJER, Utiecht 1861, van blz. 257 tot 298, In

andere gemeenten ontbreken die ordonnantiën geheel en al.

Bepaaldelijk schijnt dit in de noordelijke provinciën des

Eijks vrij algemeen te zijn (vergel. von eeeken in het tijd-

schrift de Gids 1861).

Het komt der Afdeeling voor, dat het hier een Staats-

belang geldt, welks behartiging op den duur niet geheel

en al aan de gemeenten mag worden overgelaten. Yeeleer

is het wenschelijk, ten aanzien van het toezigt op het vleesch

en van vele andere onderwerpen, die tot medische politie

behooren, eene regeling bij de Wet voor te bereiden. De

Afdeeling zegt uitdrukkelijk voorbereiden. Zij is, namelijk,

van oordeel, dat de kennis der feiten nog te onvolkomen

is, om thans reeds tot het ontwerpen eener zoodanige wet

over te gaan.

Zij heeft zich de vraag voorgelegd, aan welke personen

de keuring van ^t vleesch bij de wet zou moeten worden

opgedragen. Daartoe zullen, naar haar oordeel, veeartsenij

-

kundigen, en, waar die ontbreken, bijzondere keurmeesters

moeten worden aangewezen; en deze zullen allen moeten

werkzaam zijn onder het toezigt van een' Staatsgenees-

kundige.

Het oordeel nu der Afdeeling is, dat de regeling van

het keuren van het vleesch, en van de medische politie in

't algemeen, moet worden voorafgegaan door de aanstelling

van Staatsgeneeskundigen.

Naar haar inzien, behoort de medische politie tot de moei-

jelijkste onderwerpen, waarover de zorg van den Staat zich

behoort uit te strekken. Tot deugdelijke regeling wordt eene

naauwkeurige kennis vereischt van plaatselijke omstandigheden

en plaatselijke toestanden. Die kennis is noodig, om te bepa-

len, wat regeling en toezigt behoeft, en waar deze onnoodig en
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dus nadeelig zouden zijn ; — wat voor het geheele Rijk bij eene

algemeene wet moet geregeld, wat aan plaatselijke regle-

menten behoort te worden overgelaten. Bezit men die. ken-

nis niet, dan mist men de grondslagen en bouwstoffen voor

eene deugdelijke regeling bij de wet.

Naar het oordeel nu der Afdeeling zalmen raoeijelijk anders

tot die vereischten kunnen geraken dan door tusschenkomst

van staatsgeneeskundigen. Daarom meent zij, dat de rege-

ling der medische politie met de aanstelling dier ambte-

naren moet beginnen. Aan deze zou kunnen worden opge-

dragen het opsporen en verzamelen van alle feiten en om-

standigheden, die tot de medische politie betrekking heb-

ben. Zij zouden voorts kunnen belast worden met het

toezigt op al hetgeen tot de openbare gezondheid betrek-

king heeft. Zij zouden hebben te zorgen voor de handhaving

der reglementen, hiertoe betrekkelijk, en, zoo veel noodig,

nieuwe of gewijzigde reglementen voordragen. Zij zouden

over de bruikbaarheid, het nut, de noodzakelijkheid dier

reglementen door studie en ervaring leeren oordeelen. En,

ten slotte, zou uit hetgeen door hen bestudeerd en gele-

verd is, eene regeling bij de wet mogelijk zijn, die het

overal wenschelijke en noodzakelijke zou kunnen bevatten,

zonder door overtollige refyelinsj te belemmeren en te be-c o o

perken. Zoo doende zou men van het bijzondere veilig tot

het algemeene opklimmen, en niet door het algemeene, op

theoretische gronden noodig geacht, het bijzondere aan ban-

den leggen.

Bij het aanstippen van den werkkring der Staatsgenees-

kundigen is voldoende gebleken, dat die zich niet enkel

tot het voorbereiden van eene wet van medische politie zou

bepalen. Geheel onafhankelijk daarvan is hij zeer belang-

rijk en van wijden omvang. In ^t belang der openbare ge-

zondheid, in het algemeen, schijnt de benoeming dier amb-

tenaren reeds geen uitstel meer te gedoogen. Yoegt men
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daarbij, dat aan deze ook de geregtelijk-geneeskundige on-

derzoekingen zouden kunnen worden opgedragen, over wel-

ker gebrekkigheid, bij de tegenwoordige wijze van requi-

reren, reeds zoo lang en met zooveel regt klagten zijn aange-

heven, zoo ligt daarin zeker voor Uwe Excellentie een grond

te meer, om het gevoelen der Afdeeling in ernstige over-

weging te nemen.

Mogt evenwel voorshands nog niet tot de benoeming van

Staatsgeneeskundigen kunnen worden overgegaan, dan zou

de Afdeeling meenen, Uwe Excellentie te moeten adviseren,

de verschillende gemeentebesturen uit te noodigen, eehe

ordonnantie op de keuring van 't vleesch te ontwerpen,

waarbij dan elders door ervaring geijkte ordonnantiën en

instructiën zouden kunnen worden medegedeeld en aanbe-

volen. Ten dezen aanzien acht de Afdeeling het niet onge-

past, te vermelden, dat zoowel de ordonnantie op het ver-

koopen en de keuring van vleesch, als de instructie voor

den keurmeester, vastgesteld voor de gemeente Utrecht, door

wijlen haar geacht medelid den Hoogleeraar numa.n, zoo

bijzonder bevoegd, over dit onderwerp te oordeelen, hoo-

gelijk werden geroemd; dat in den laatsten tijd te Utrecht

bevoegde personen werkzaam zijn. om, in gezegde ordon-

nantie en instructie de door het tegenwoordige standpunt

der wetenschap gevorderde wijzigingen te brengen , en

eindelijk, dat de Officielle Belehrung über die Vieh-imd

Fleischschau ; Wien, Kais.-Königl. Hof- u. Staatsdruckerei,

1850. — voor Neder-Oostenrijk in gebruik, — allezins

belangstelling verdient.

h. Het buitengewone toezigt. Dit behoort, naar het oor-

deel der Afdeeling, in werking te treden, zoodra eenige

ziekte onder 'i vee heerschende wordt , dat is, als epi-

zoötie optreedt. In dit geval intusschen moet het toezigt

op het vleesch een deel uitmaken der algemeene voor-

schriften, die de epizoötie zal vorderen. Het behoort hand
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aan hand te gaan met de maatregelen ter beteugeling der

heerschende ziekte en hare uitbreiding.

Het toezigt wordt alsdan uit een dubbel oogpunt nood-

zakelijk. Vooreerst moet worden gezorgd, dat het vleesch,

't welk nadeelig zou kunnen zijn voor de gezondheid, noch

gebruikt, noch verkocht worde; ten anderen, dat noch

door het vleesch, in zoo verre het gebruik om gezondheids-

redenen voor den mensch niet behoeft te worden geweerd,

noch door den afval van het dier de verspreiding der ziekte

bevorderd worde.

Hieromtrent nu zal iedere epizoötie hare eigenaardige

eischen medebrengen. Zelfs een en dezelfde ziektevorm kan,

bij verschillende epizoötiën, zooveel verschil in karakter

vertoonen, dat niet telkens dezelfde maatregelen doeltreffend

zullen zijn. Voegt men daarbij, dat ook locale omstandig-

heden haren invloed veelal zullen doen gelden, zoo schijnt

het ten eenenmale onmogelijk het te houden toezigt en de

te nemen maatregelen voor buitengewone gevallen a priori

vast te stellen.

Trouwens in de derde vraag, die de Afdeeling de eer

had, zich door Uwe Excellentie ter beantwoording te zien

Voorgelegd, wordt dit ook geenszins verlangd. Immers, om
ook slechts op gebrekkige wijze daaraan te voldoen, zou

de Afdeeling zich hebben bezig te houden met al de bij

het heerschen van epizoötiën te nemen maatregelen, waar-

van, zoo als de Afdeeling de eer had op te merken, het

toezigt op het vervoer en op het verkoopen van het vleesch

een integrerend deel uitmaakt. En blijkbaar ligt dit niet

in de bedoeling der aan haar gerigte vraag. Deze heeft,

namelijk, geene andere strekking dan de hygiëne van den

mensch, en uit dit oogpunt behoeft het buitengewone toe-

zigt niet van het gewone te verschillen.

Wat de Afdeeling in betrekking tot het buitengewone

toezigt wenschte te doen uitkomen, is : de noodzakelijkheid
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van, naast eeiiige weinige algemeene voorschriften, bij 't

ontstaan van epizoötie, telkens door bevoegde deskundigen

de voorloopige maatregelen te doen nemen en verder zoo-

danige ter goedkeuring te doen voordragen, als meer blij-

vend worden vereischt. En in verband met deze noodzake-

lijkheid, neemt de AMeeling nogmaals de vrijheid, terug te

komen op haar betoog, dat, eerstens, tot voldoende toepas-

sing, en tweedens, tot voorbereiding eener deugdelijke wet

van medische politie, de aanstelling van staatsgeneeskun-

digen een onmisbaar vereischte is.

Terwijl de Afdeeling, voorgelicht door hare leden f, c.

DONDEES, A. w. M. VAN HASSELT en j. VAN GEUNs, de eer

heeft, deze hare beschouwingen onder de aandacht Uwer

Excellentie te brengen, voegt zij er de Bijlagen aan toe,

welke haar met uwen brief van 19 Junij 1861, alsook la-

ter gewierden. Terugzending daarvan werd door Uwe Ex-

cellentie verlangd.

De. Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie

van Wetenschappen te Amsterdam.

In haren naam,

W. V R o L I K,

Secretaris.



C o N S P E C T U S

GENERUM LABROIDEORUM

ANALYTICUS,

AÜCT.

PETRO BLKEKER.

I. CHEILINirORMES = Julidina Güntli. ex parte.

Corpus oblongum compressum capite et trunco squarais

magnis vestitura, squamis genis biseriatis, corpore 22 ad

25 in serie longitudinali, caudalibus posticis 3 elongatis

ceteris majoribus. Caput non carinatum. Dentes maxillis

conici, anti ei 2 ad 8 canini, angulares nulli. Os pha-

ryngeale inferius corpore triquetro dentibus conicis vel

graniformibus 1- ad 4-seriatis. Pinnae dorsalis et analis

basi vagina squamosa, spinis pungentibus dorsali 9 ad

11, anali '3. Dentes, spinae radiique viridescentes.

A. Linea lateralis interrupta.

a, Praeoperculum edentulum.

aa. Maxillae param protractiles.

f. Dentes canini utraque maxilla 4.. Squamae cor-

pore 22 vel 23 in serie longitudinali. Spinae

dorsales 9 vel 1-0. Spina analis posterior ce-

teris longior. B. 5.

1. CHEILINUS Lac.

t'. Dentes canini maxilla superiore 8 externi ce-
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teris longiores, maxilla inferiore 2. Squainae

corpore 24 in serie longitudinali. Spinae dor-

sales 9. Spina analis media ceteris longior. B. 6.

2. PSEüDOCHElLINUS Blkr. (spec. typ. Cheilinus hexa-

taenia Blkr).

hh. Maxillae in tubum horizontalem protractiles. Os

jugale elongatum cum maxilla inferiore articulatum.

t Dentes canini utraque maxilla 2. Squamae sub-

operculö-interoperculares elongatae, corpore 22

in serie longitudinali. Spinae dorsales 9. B. 5.

3.. EPJBÜLÜS Cuv.

b. Praeoperculum denticulatum. Maxillae parum pro-

tractiles. Dentes canini maxilla superiore 6, maxilla

inferiore 2. Squamae corpore 24 vel 25 in serie

longitudinali. Spinae dorsales 11. B. 5.

4. CIRRHILABRUS Schl.

B. Linea lateralis continua. Praeoperculum denticulatum.

Maxillae parum protractiles. Dentes canini utraque

maxilla 4. Squamae corpore 24 vel 25 in serie lon-

gitudinali. Spinae dorsales 9, anteriores plus minusve

filigerae. B. 5.

5. DUYMAERIA Blkr.

I

IL PSEÜDODACIFORMES = Pseudodacina Günth.

Corpus oblongum compressKim^ capite squamis mediocri-

bus, trunco squamis magnis vestitum, squamis geuis plu-

riseriatis, trunco 33 p. m. in linea laterali caudalibus

posticis 5 elongatis ceteris majoribus. Caput non cari-

natum. Pinnae dorsalis et analis basi squamosae^ spinis
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pungentibus dorsali 11, anali 3. Dentes canini securi-

formes vel incisivi maxilla superiore 2, maxilla inferiore

4. Os pbaryngeale inferius corpore scaphaeformi dentibus

pavimentatis. Praeoperculum edentulura. Linea lateralis

continua. B. 6.

6. PSEUDODAX Blkr (spec. typ. Odax raoluccanus Cuv.).

III. CHEILIONIFORMES = Julidina Günth. ex parte.

Corpus elongatum cylindraceum squamis mediocribus (46

ad 48 in linea laterali) vestitum, squamis caudalibus

posticis, mediana acuta excepta, ceteris non majoribus.

Caput non carinatum, acutum. Dentes maxillis cristales

acuti compressi. Os pbaryngeale inferius corpore triquetro

dentibus conico-graniforinibus pluriseriatis, Praeoperculum

aetate juvenili denticulatum. Linea lateralis continua.

Spinae dorsales flexiles 9. B. 6.

7. CHEILIO Comm.

IV. PSEUDOLABEIFORMES = Julidina Güntb. ex parte.

Corpus oblongum vel elongatum compressum squamis

magnis ad parvis (26 ad plus quam 120 in linea la-

terali, squamis caudalibus posticis ceteris non majoribus.

Caput non carinatum. Dentes maxillis cristales, quum

adsunt, conici. Os pbaryngeale inferius corpore triquetro

dentibus conicis vel graniformibus bi- ad pluriseriatis.

Praeoperculum edentulum. Spinae dorsales 8 vel 9, mem-

brana inter singulas spinae nee incisa nee lobata. B. 6.

A. Linea lateralis continua. Spinae anales 8.

a. Spinae dorsales 8, omnes pungentes. Pinnae dor-

salis et analis basi squamosae. Squamae corpore
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magnae 28 vel 29 in linea laterali. Dentes in-

terraaxillares angulares nulli. Os pharyngeale in-

ferius corpore margine posleriore rectiusculo denti-

bus 3- ad 4-seriatis conicis vel graniformibus serie

posteriore ceteris majoribus.

aa. Eostrum elongatum valde acutum. Maxillae

lojige ante oculuni desinentes. Dentes canini 2

intermaxillares tantum, curvati.

8. GOMPHOSUS Lac.

hh. Rostrum breve obtusum. Maxilla superior sub

oculo vel vix ante oculum desinens. Dentes ulra-

que maxilla canini 2 curvati prominentes.

9. JULIS Cuv., Günth.

b. Spinae dorsales 9.

aa. Caput ubique alepidotum.

t Squamae corpore parvae 70 ad plus quam 120

in linea laterali.

6 Os pharyngeale inferius corpore margine

posteriore concavo, dentibus serie posteriore

subnequalibus.

? Squamae 110 ad 120 p. m. in linea la-

terali. Corpus elongatum. Labia valde

carnosa. Dentes canini utraque maxilla

4 curvati, angulares nulli. Spinae dorsa-

les omnes flexiles non pungentes. Pinna

caudalis angulis non productis.

10. HOLOGYMNOSUIS Lac. (sp. typ. Hologymnosus fascia-

tus Lac).

?' Squamae 1^ p. m. in linea laterali.

Corpus oblongum. Labia gracillima. Den-

tes canini utraque maxilla 2 recti, angu-

VERSL, EN MEDED. AFD. NATÜURK. DEEL XIII. 7
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lares utroque latere 2. Spinae dorsales,

anterioribus 2 exceptis^ leviter pungen-

tes. Pinna caudalis angulis filigera.

11. PSEUDOCORIS Blkr (spec. typ. Julis (Halichoeres)

heteropterus Blkr).

^' Os pharyngeale inferius corpore margine

posteriore non concavo, dente serie poste-

riore mediano obtuso ceteris majore.

9 Squamae 70 ad 80 p. m. in linea late-

rali. Corpus oblongum vel subelcngaturn.

Labia valde carnosa. Dentes canini utra-

que maxilla 2 ad 4 curvati. Spinae dor-

sales, anterioribus 2 interdum exceptis,

pungentes. Pinna caudalis angulis non

producta.

12. GORIS Lac.; Güntli. ex parte.

t' Squamae corpore magnae vel médiocres 27 ad

55 p. m. in linea laterali. Spinae dorsales

omnes pungentes.

i Dentes canini utraque maxilla 2 lieteromor-

phi, intermaxillares securiformes. Squamae

27 ad 52 in linea laterali. Piunae dorsalis

et analis basi alepidotae. Os pharyngeale

inferius corpore margine posteriore rectius-

culo dentibus biseriatis serie posteriore com-

pressis apice acutis.

13. ANAMPSES Cuv.

è'. Dentes canini utraque maxilla 2 vel 4 co-

nici curvati. Squamae thoraco-ventrales iis

medio corpore minores.
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f. Os pharyngeale inferius corpore margine

posteriore non concavo, clentibus conico-

graniformibus 3-seriatis serie posteriore

mediano ceteris majore,

J. Squamae corpore 50 ad 55 in linea

laterali. Pinnae dorsalis et analis basi

alepidotae. Maxilla superior dente an-

gulari.

14. HEMiCORlS Blkr (spec. typ. Halichöres variegatus

Eüpp.).

$'. Squamae corpore 27 vel 28 in linea

laterali.

?. Pinnae dorsalis et analis basi squa-

matae. Maxilla superior dente angu-

lari. Corpus oblongum.

15. PLATYGLOSSüS Klein (spec. typ. Julis (Halichoeres)

marginatus v. H.).

i^'. Pinnae dorsalis et analis basi ale-

pidotae.

0-. Maxilla superior dente angula-

ri. Dentes canini utraque maxil-

la 4 vel 2. Corpus oblongum.

16. HALlCnOEtiES Eüpp. ex parte.

B-'. Maxilla superior dente angu-

lari nullo. Dentes canini utra-

que maxilla 2 parum curvati.

Corpus elongatum.

17. FSEüDOJULIS Blkr (spec. typ. Julis (Julis) Girardi

Blkr).

?' Os pharyngeale inferius corpore margine
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posteriore concavo dentibus triseriatis se-

rie posteriore conicis subaequalibus. Squa-

mae 28 in linea laterali. Pinnae dorsalis

et analis basi alepidotae. Maxilla supe-

rior dente angulari. Dentes canini utra-

que maxilla 4, laterales magni retrorsum

curvati. Corpus elongatam.

18. LEPTOJüLIS Blkr. (spec. typ. Julis (Halichoeres) cya-

nopleura Blkr).

?" Os pharyngeale inferius corpore margine

posteriore valde convexo, corpore ipso

dentibus 3 tantum quorum medio molari

maximo. Squamae 28 in linea laterali.

Pinnae dorsalis et analis basi alepidotae.

Maxilla superior dente angulari. Dentes

canini maxilla superiore 4, maxilla infe-

riore 2. Dentes intermaxillares cristales

maxilla adnati vix conspicui. Corpus

oblongum.

19. MACROPBARYNGODON Blkr. (sp. typ. Julis Ge-

offroyi Q.).

A" Dentes canini nullij cristales compressius-

culi. Maxilla superior dente angulari. Squa-

mae 27 vel 28 in linea laterali, thoraco-

ventrales iis medio corpore majores vel non

minores. Pinnae dorsalis et analis basi alepi-

dotae. Os pharyngeale inferius corpore margi -

ne posteriore concavo dentibus biseriatis serie

posteriore subaequalibus. Venter carinatus.

20. STETHOJÜLIS Günth.

hb. Caput squamatum. Squamae corpore magnae 26
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ad 30 in linea laterali. Maxilla superior den te

angulari. Pinnae dorsalis et analis basi squama-

tae. Os pbaryngeale inferius corpore margine

posteriore non concavo dente serie posteriore me-

diano ceteris majore obtuso.

t Genae alepidotae. Labia mediocriter carnosa.

Pinnae dorsalis et analis basi vagina squamosa

Immillima. Dentes canini utraque maxilla 4

curvati, Os pbaryngeale inferius corpore den*

tibus triseriatis.

i. Squamae capite operculo superne tantum.

21. GÜNTHERIA Blkr. (spec. typ. Halichöres coeruleovit-

tatus Rüpp.).

i'. Squamae capite regione postoculari et oper-

culo superne tantum.

22. HEMITAUTOGA Blkr. (spec. typ. Labrus centiquadrus

Comm. Lac).

t'. Genae squamosae squamis bi- ad pluriseriatis.

Os pbaryngeale inferius corpore dentibus qua-

driseriatis. Pinnae dorsalis et analis basi valde

squamosae.

i. Operculum superne tantum squamatum. Den-

tes canini utraque maxilla 2 recti. Labia

lata maxime carnosa.

23. HEMIGYMNUS Güntb,

i'. Operculum totum squamosum, squamis mag-

nis bi- ad pluriseriatis. Dentes canini utra-

que maxilla 4 curvati. Labia mediocriter

carnosa.



( 10-2
)

24. PSEUDOLADRUS Blkr. (spec. typ. Labrus rubiginosus

SchL).

B. Linea lateralis interrupta. Spinae dorsales 9.

a. Dentes maxillis uniseriati. Maxilla superior dente

angulari. Squamae corpore valde magnae. Pinna

dorsalis spinosa medio depressa. Spinae anales 3

(diagnosis Güntheriana).

25. DORATONOruS Günth. (genus nilii incognitum).

h. Dentes maxillis bi- ad pluriseriali, intracristales

graniformes, cristales conici, antici 2 canini curvati,

angulares nulli. Pinnae dorsalis et analis basi ale-

pidotae. Os pharyngeale inferius corpore margine

posteriore concavo dentibus serie posteriore sub-

aequalibus.

aa. Spinae dorsales anteriores 2 ilexiles, ceterae pun-

gentes. Spinae anales 3. Squamae regione post-

et suboculari uni- ad pluriseriatae, corpore 27

vel 28 in serie longitudinali. Os pharjmgeale in-

ferius corpore dentibus 4- ad 5-seriatis.

26. NOVACULICBTHYS Blkr (spec. typ. Labrus taeniu-

rus Lac).

bb. Spinae dorsales anteriores 2 rigidae non pun-

gentes, ceterae pungentes. Spinae anales 2. Squa-

mae corpore 9ü circiter in serie longitudinali. Os

pharyngeale inferius corpore dentibus triseriatis.

27. CYMOLUTES Günth.

V. KOVACULAEFORMES =- Julidina Günth. ex parte.

Corpus oblongum valde compressum, squamis magnis (28

ad 30 in serie longitudinali) vestitum, squamis cauda-
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libus posticis ceteris non majoribus. Caput carinatum,

valde convexum, rostro obtusissimo. Squamae capite par-

• vae. Dentes canini utraque maxilla 2 curvati, angulares

nulli. Os pliaryngeale inferius corpore valido triquetro

dentibus conicis 3- ad 5-seriatis. Praeoperculum edentu-

lum. Linea lateralis interrupta. Pinnae dorsalis et analis

basi alepidotae, dorsalis spinis 2 anterioribus flexili-

bus. B. 6.

A. Genae mediae alepidotae. Squamae postoculares uni-

seriatae.

a. Spinae dorsales 3 anteriores a ceteris non separa-

tae, non productae, anterior post oculum inserta.

28. NOVACüLA Eisso, Cuv. YaL ex parte.

h. Spinae dorsales 2 anteriores longe a ceteris distan-

tes in pinnam accessoriam separatae, anterior supra

oculum inserta.

29. XYRIGHTHYS Cuv. Val. ex parte (spec. typ. Xyricli-

tliys pavo Val.).

\B. Genae mediae squamis pluriseriatis. Spinae dorsales

2 anteriores sequentibus longiores, anterior ante praeo-

perculi marginera posteriorem inserta.

30. IIEMIPTERONOTÜS Lac, Blkr. (spec. typ. Hemipte-

ronotus quinqueraaculatus Lac).

VI. LABRICHTHYirORMES === Julidina Günth. ex parte.

Corpus oblongum vel subelongatum compressum squamis

magnis vel mediocribus (27 ad 50 in linea laterali) ves-

titmUj squamis caudalibus posticis ceteris non majoribus.
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Caput non carinalum, acutum, squamatum. Spinae dor-

sales 9, omnes pungentes, Dentes maxillis canini ciirvati

2 ad 4. Maxilla superior dente angulari. Os pharyngeale

inferius corpore gracili lineari dentibus acutis uniseriatis.

Praeoperculum edentulum. Linea lateralis continua. Mem-
brana pinnae dorsalis nee incisa nee lobata. B. 5.

A. Squamae corpore 27 p. m. in linea laterali. Caput

antice, lateribus inferneque squamosum. Dentes canini

maxilla superiore 4, maxilla inferiore 2. Labium in-

ferius lobatum fimbriatum. Pinnae dorsalis et analis

basi valde squamosae. Spinae anales 3.

31. LABRICHTHYS Blkr. (spec. typ. Labrichthys cyano-

taenia Blkr).

B. Squamae corpore médiocres, 40 ad 50 in linea la-

terali, Caput genis et operculis tantum squamosum.

Dentes canini utraque maxilla 2.

a Labium inferius antice in lobos 2 oblongos dis-

tantes productum, Pinnae dorsalis et analis basi

alepidotae. Squamae corpore 48 ad 50 in linea la-

terali. Spinae anales 3.

32. LABROIDES Blkr. (spec. typ. Labroides paradiseus Blkr).

h. Labium inferius lobis productis nullis. Pinnae dor-

salis et analis basi leviter squamatae. Squamae cor-

pore 40 in linea laterali. Spinae anales 2.

33. DIPROCTACANTHUS Blkr. (sp. typ. Labroides xan-

thurus Blkr).

YIL COSSYPHIPORMES = Julidina Güntli. ex parte +
Hypsigenina Güntli.

Corpus oblongum compressum squamis magnis vel me-
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diocribus (25 ad plus quam 50 in linea laterali) vesti-

tura, squarais caudalibus posticis vulgo mediocribus in-

terdum acuminatis. Caput non carinatum, squamatum,

squamis operculo magnis. Dentes maxillis canini 4

magni curvati. Os pharyngeale inferius corpore trique-

tro dentibus graniformibus pavimentatis. Praeoperculum

aetate juvenili denticulatum. Linea lateralis continua.

Spinae dorsales pungentes 10 ad J3, anales 3.

A. Pinnae dorsalis et analis basi alepidotae. B. 6.

a, Labiura superius compressuin ensiforme. Squamae

genis 3-seriatae, Irunco magnae, 28 p. m. in linea

laterali. Caput valde obtusura. Spinae anales 12.

Maxilla superior dente angulari. Squamae caudales

posteriores lanceolatae plures..

34. XIPHOCHKILUS Blkr.

h. Labium superius valde carnosum. Squamae genis

pluriseriatae^ trunco magnae médiocres 30 ad. 50 p.m.

in linea laterali. Spinae dorsales 12 vel 11. Maxilla

superior dente angulari, interdum deficiënte.

aa. Squamae 50 p. m. in linea laterali. Praeoper-

culum limbo alepidotum.

35. SEMICOSSYPHüS Giinth. (spec, typ. Labrus reticu-

latus Yal.).

hb. Squamae 30 p. m. in linea laterali. Praeoper-

culum limbo inferiore alepidotum.

36. DECODON Günth.

B. Pinnae dorsalis et analis basi squaraosae. Squamae

corpore magnae, 25 ad 36 in linea laterali, genis

pluriseriatae.



( 106 )

a. Spinae dorsales 10 vel 11. Squamae 25 p. m, in

linea laterali. B. 5. Caput acutum.

37. PTERAGOGUS Pet. (genus mihi incognitum).

h. Spinae dorsales 12. Squamae 30 ad 36 in linea

laterali. B. 6. Labiuni superius ore clauso sub labio

suborbitali non occultum.

38. COSSYFEüS Val., ex parte.

c. Spinae dorsales 13. Squamae 28 vel 29 in linea

laterali. B. 6. Labium superius ore clauso antice

totum sub labio suborbitali occultum. Caput valde

convexum obtusum.

39. CHOEROPS Rüpp. = Hypsigenys Gilnth. (sp. typ. La-

brus macrodontusLac. = Choerops meleagrides Eüpp.).

YIIL LABMFORMES = Labrina Günth.

Corpus oblongum vel subelongatum compressum, squamis

magnis ad parvis (30 ad 70 in linea laterali) vestitura.

Caput non carinatum. Genae squamosae. Labia carnosa.

Dentes raaxillis uni- ad pluriseriati, angulares nulli. Os

pharyngeale inferius corpore triquetro dentibus conicis

vel conico-graniformibus tri- ad pluriseriatis, non pavi-

mentatis. Spinae dorsales 13 ad plus quam 20, anales

3 ad 6. Membrana pinnae dorsalis inter singulas spinas

incisa lobata. Linea lateralis continua.

A. Spinae dorsales pungentes.

a, Spinae dorsales 16 ad 21, anales 4 ad 6. Squamae

corpore médiocres, 35 ad 45 p m, in linea laterali.

Operculum squamosum,

aa. Pinna dorsalis basi squamosa, Dentes maxillis

pluriseriati, antici canini.
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40. ACANTHOLABRÜS Val., ex parte.

66, Piiina dorsalis basi alepidota. Dentes maxillis

uniseriati, canini nulli.

41. CENTROLABRUS Günth.

6. Spinae anales 3. Pinna dorsalis basi alepidota.

aa. Operculum squamosum.

f. Dentes maxillis canini curvati 2 ad -4.

o- Interoperculum squamatum. Dentes canini 4.

?. Dentes maxillis uniseriati. Spinae dorsa-

les 15, anteriores filigerae. Squamae 85

ad 45? in linea laterali. B. 6.

42. LACHNOLAIMÜS Cuv.

^'. Dentes maxillis pluriseriati. Spinae dor-

sales 17, non filigerae. Squamae 35 ad

37 in linea laterali. B. 5.

43. CTENOLABRUS Val.

6'. Interoperculum non squamatum. Dentes

maxillis uniseriati, canini 2 ad 4. Squamae

40 ad plus quam 50 in linea laterali. Spi-

nae dorsales 16 ad 21, non filigerae. B. 5.

44. LABRÜS L.

t'. Dentes maxillis uniseriati, canini nulli. Inter-

operculum squamatum. Squamae 30 ad 36 in

linea laterali. Spinae dorsales 13 ad 17. B. 5.

4. Maxillae non ad vix protractiles. Rostrum

non productum. Spinae dorsales 13 ad 17.
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45. CRENILABRUS Cuv.

i'. Maxillae valde protractiles. Caput valde

acutum. Spinae dorsales 15.

46. CORICUS Cuv.

hh. Operculum alepidotum. Dentes maxillis canini

4 compressi. Squamae 60 ad 70 in linea late-

rali. Spinae dorsales 17. B, 5.

47. TAUTOGA Mitch.

B. Spinae dorsales flexiles 18, anales 3. Dentes maxil-

lis uniseriati, canini 2. Operculum limbo tantum squa-

matum. Squamae 37 p. m. in linea laterali. Pinnae

dorsalis et analis basi alepidotae.

48. MALAPTERUS Val.

IX ODACIFOEMES =- Odacina Günth.

Corpus subelongatum vel elongatum compressum squa-

mis parvis (55 ad 70 in linea laterali) vestitum, squa-

mis caudalibus posticis ceteris non majoribus. Caput non

carinatum, acutum. Dentes maxillis adnatae aggregatae.

Os pharyngeale inferius corpore triquetro dentibus pavi-

mentatis. Praeoperculum edentulum. Spinae dorsales flexi-

les 15 ad 24. Linea lateralis continua.

A. Caput operculis regioneque postoculari squamosum.

Spinae anales 2. B. 5.

49. ODAX Cuv.

B. Caput, regione supraoperculari excepta, alepidotum.

Spinae ^nales 3, dorsales anteriores ceteris longiores.
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50. OLISTHOPS Eichd.

X. CLEPTICIFORMES = Julidina Güiith. ex parte.

Corpus öblonguin compressum squamis magnis (34 p. m.

in linea laterali) vestitunij caudalibus posticis ceteris non

majoribus. Capiit non carinatum, obtusum, totum fere

squamosum. Oculi posteri. Maxillae tenues, in tubum

horizontalen! protractiles, labiis tenuibus inferiore mem-

branaceo ante maxillam pendulo. Eictus maxillis retrac-

tis subverticalis. Dentes intermaxillares uuiseriati recti

antrorsum spectantes subaequales, inframaxillares laterales

conspicui nulli, antici 2 caninoidei recti antrorsum spec-

tantes. Os pharyngeale inferius corpore gracili dentibus

conicis 3- ad 4-seriatis. Linea lateralis continua. Pinnae

dorsalis et analis basi valde squamosae spinis pungenti-

bus dorsali 12, anali 3. B. 6.

51. CLEPTICUS Cuv.

Scripsi Lngduni Batavorura

Calendis Novembris 1861.



SCHEIKUNDIG ONDERZOEK

WATER VAN EENEN ARTESISCHEN PUT,

GEOPEND BINNEN DEN

RINGMUÜR VAN HET ROOMSCH-KATHOLIJKE
WEESHUIS TE SAMARANG. {JAVA),

P. J. M41ER, te Batavia.

Op den 21stcii Pebruarij 1861 was de diepte van den ge-

noemden put 73 Ned. ellen en bevond men zich in eene

laag loodkleurig zand toen het welwater opsteeg, hetwelk

in den aanvang troebel was en eene hoeveelheid van ]00

Ned. kannen in 9 minuten tijds opleverde; bij voortgezette

boring vermeerderde de productie van het water. De put,

waarvan de eigenlijke boring op 21 November 1860 is aan-

gevangen, heeft eene werkelijke diepte beneden den bega-

nen grond van 73,59 Ned. ellen en levert thans, bij eenen

uitloop op eene hoogte van 80 Ned, duimen boven den

beganen grond, eene aanzienlijke hoeveelheid water, welke

kan gesteld worden op 100 kannen in 3.^ minuut of 41,143

kannen per etmaal en welke dus voldoende kan geacht wor-

den voor de behoefte van 4000 personen, zijnde de even-

wigtsstand waargenomen op 3,55 Ned. ellen boven het

terrein.

Aan de welwillendheid van den Direkteur der burgerlijke
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openbare ^yerken, den Heer uhlenbeek, heb ik het te dan-

ken, dat de specimina der doorboorde aardlagen mij voor

eenen korten tijd ter bezigtiging werden afgestaan. Omtrent

de dikte der lagen heb ik echter geene opgave kunnen ont-

vangen ; de lagen volgen elkander aldus op :

1. Zand met klei — een bros mengsel, eenige schelpen

bevattende.

2. Zware blaauwachtige kleiaarde.

3. Blaauwe, plastische kleiaarde.

4. Kleiaarde, als sub 2 vermeld is, verweerde veldspaat-

steenen bevattende.

5. Eolsteenen.

6. Blaauwe plastische kleiaarde.

7 en 8. Tijn zand met een weinig kleiaarde.

9. Blaauwe plastische kleiaarde.

10. Klei, zand met een weinig kalk.

11. Blaauwe plastische kleiaarde.

12. Zand met een weinig kleiaarde.

13. Rolsteenen.

14. Idem (trachietachtig).

15. Gele plastische kleiaarde.

16. Conglomeraat van kleiaarde met schelpen.

17. Gele kleiaarde.

18. Blaauwe kleiaarde.

19. Idem Idem met zand. In deze laag is het put-

water aangetroffen.

Het water welt op met eene warmte van 92'' P., (33,3" C),

is eenigzins troebel, wordt echter, na bezonken of gefiltreerd

te zijn, volkomen helder. Het water is van goeden smaak,

geringen reuk naar zwavelwaterstofgas "^j en van 1,00035

soort, gewigt bij 27" C.

*) Of dit gas in kleine hoeveelheden oorspronkelijk; in het putwater

aanwezig is, of dat het zich na het vullen in de flessehen gevormd
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Bij verwarming ontwikkelt het water weinige gasblaas-

jes en begint troebel te worden, wanneer het voor het

grootst gedeelte is verdampt. Tot droogwordens toe uitge-

dampt, blijft weinig zout over, hetwelk voor het grootste

gedeelte in water oplosbaar is.

Uit het kwalitatief onderzoek is mij gebleken, dat het

in water oplosbaar gedeelte der vaste bestanddeelen van het

water de volgende bestanddeelen bevat:

Koolzuur, zwavelzuur, chloor, potassa, soda en bitter-

aarde; en het in water onoplosbaar gedeelte:

Kiezelaarde, aluinaarde met een spoor ijzeroxyde, kool-

zure kalk- en bitteraarde.

Buiten deze bestanddeelen bevat het water alsnog:

Koolzuurgas, organische stoffen, sporen van zwavelwater-

stofgas, van zwavelzure kalkaarde, van ammonia en van

phosphorzuur.

KWANTITATIEVE ANALYSE.

1. Bepaling der vaste deelen.

259,532 grm. water gaven 0,113 grm. droog zout (bij

105° C. gedroogd), waarvan na behandeling met gedestilleerd

water onoplosbaar bleven 0,013 grm.

100 grm. water bevatten dus 0,04354 grm. vaste bestand-

deelen, waarvan in water onoplosbaar zijn 0,005009 grm.

en oplosbaar 0,038531 //

0,04354 grm.

2. Bepaling van het chlorium.

259,532 grm. water gaven aan bij 100° C. gedroogd

ehloorzilver 0,061 grm., waarin bevat zijn 0,01509 grm.

chlorium = 0,00581 pCt.

heeft, kan met zekerheid niet worden opgegeven. Het putwater be-

vat zwavelzure zouten en organische stoffen, en het is bekend dat de

aanwezigheid dezer stoffen aanleiding kan geven tot vorming van

zwavehvaterstofgas.
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3. Bepaling van het zwavelzuur.

259,532 grm. water gaven 0,022 grin. zwavelzure ba-

rytaarde, waarin bevat zijn 0,00755 grammen zwavelzuur

.-= 0,00291 pCt.

4. Bepaling der potassa.

De in water oplosbare deelen, in de 1^ bepaling verkre-

gen, werden met barytwater behandeld, het barytpraecipi-

taat (A) verzameld en in het filtraat de potassa op bekende

wijze bepaald. Men verkreeg 0,037 grm. potassium-platinura-

chlorid, waarin bevat zijn 0,01131 grm, chloorpotassium

of 0,00436 pCt., beantwoordende aan

0,00275 pCt. potassa, gevende met

0,00233 // zwavelzuur,

0,00508 pCt. zwavelzure potassa.

5. Bepaling der zwavelzure soda.

100 grm. water bevatten 0,00291 grm. zwavelzuur; aan

de potassa is gebonden 0,00233 // ; afgetrokken,

blijft 0,00058 ,/ , gevende

met 0,00045 // soda,

0,00103 // zwavelzure soda

(watervrij).

6. Bepaling van het chloormagnesium

,

Het in de 4e bepaling vermelde barytprecipitaat (A)

werd met verdund zwavelzuur behandeld en in ]iet filtraat

de bitteraarde bepaald. Men verkreeg 0,0055 grm. pyro-

phosphorzure bitteraarde, waarin bevat zijn 0,00198 grm.

bitteraarde. In 100 s'vm. watero

0,000764 grm. = 0,000458 grm. magnesium, gevende met

0,001355 ,/ chloor,

0,001813 // chloormagnesium.

VEBSL. EN MEDED. AFD. KATDURK. DEEL XIII. 8
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7. Bepaling van het chloorsodium.

100 grm. water bevatten 0,00581 grm. clilorium; aan het

magnesium is gebonden 0,00135 // ; afgetrokken

blijft 0,00446 „ , gevende

met 0,00^89 ,/ sodium,

0,00735 // chloorsodium.

8. Bepaling der koolzure soda.

259,532 grm. putwater, tot droogwordens toe uitgedampt,

met ged. water behandeld, het filtraat met zoutzuur over-

zadigd, uitgedampt en het overmaat van zoutzuur door

zachte verhitting verwijderd, de vloeistof vervolgens met

salpeterzuur en salpeterzuur zilveroxyde behandeld, gaf

0,215 grm. bij lOO'^ C. gedroogd chloorzilver. In de 2^^

bepaling is verkregen voor eene even groote hoeveelheid

putwater 0,061 grm. chloorzilver: deze hoeveelheid afge-

trokken, blijft 0,154 grm. = 0,0381 grm. chlorium, be-

antwoordende aan 0,05688 grm. koolzure soda (watervrij).

100 grm. water bevatten dus 0,021916 grm. koolzure soda.

9. Bepaling der kiezelaarde.

De in water onoplosbare deelen, in de l^te bepaling ver-

kregen, werden, na het filter verbrand te hebben, met zout-

zuur enz. behandeld en werd verkregen 0,0045 grm. gegloeide

kiezelaarde, voor 100 gr. water 0,001734 grm. bedragende.

10. Bepaling der aluinaarde^ sporen ijzeroxijde be-

vattende.

Het filtraat der kiezelaarde met een weinig salpeterzuur ge-

kookt, met chloorammonium en ammonia behandeld, gaf ge-

middeld uit twee proefnemingen 0,0015 grm. aluinaarde,

een weinig ijzeroxyde bevattende, 100 grm. water dus

0,00058 grm.

11. Bepaling der koolzure kalkaarde.

Uit het filtraat der aluinaarde werd verkregen 0,008
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grm. bij lOOo C. gedroogde zuringzure kalkaarde, beant-

woordende aan 0,0054-8 grm. koolzure kalkaarde. 100 grm.

water dus 0,00211 grm.

12. Bepaling der koolzure hiiteraarde.

Dit zout is uit het gewigtsverschil berekend. Het in

water onoplosbaar gedeelte der vaste bestanddeelen bedraagt

in 100 grm. water 0,005009 grm. De kiezelaarde, aluin-

aarde en de koolzure kalkaarde bedragen in 100 grm. wa-

ter 0,00442 grm.; deze hoeveelheid afgetrokken, blijft

0,00059 grm. koolzure bitteraarde.

RESULTAAT.

100 grm. putwater bevatten: g^^nï.

Koolzure soda (watervrij) 0,02191

// kalkaarde 0,00211

,/ bitteraarde 0,00059

Zwavelzure potassa . 0,00508

„ soda (watervrij) 0,00103

Chloorsodium 0,00735

Chloormagnesium 0,00181

Kiezelaarde 0,00173

Aluinaarde met sporen van ijzeroxyde 0,00058

Te zamen 0,04219

Koolzuurgas onbepaald

Zwavelzure kalkaarde, ammonia, phosphorzuur,

zwavelwaterstofgas, organische stof sporen

Uit deze zamenstelling blijkt, dat het artesische putwa-

ter van goede hoedanigheid is en als drinkwater genuttigd

kan worden.

Batavia^ Junij 1861.
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SLANGEN-BEKER VAN CEYLON,

DOOR

A. W. M. \A% HAS^iELT. *)

In de maand Maart van dit jaar had mijn hooggeachte

vriend, de Heer j. boelen, Gep. Schout-bij-Nacht, Lid van

het Hoog Militaire Geregtshof alhier, de beleefdheid, mij

op mijn verzoek ter hand te stellen eene familie-rariteit,

die zoo in de ouderlijke woning, als ten zijnen huize, reeds

omtrent 80 jaren, met de grootste zorgvuldigheid, zelfs met

een' zekeren eerbied, afgesloten werd bewaard, niet alleen

als eene soort van reliquie, afkomstig van ZEds. vader (die

vele jaren in Oost-Indië heeft geleefd, en den hier onder

te beschrijven beker van Ceylon had medegebragt), maar

ook wegens een wonderbaar // geheimzinnig" vermogen, dat,

vooral in gevallen van vergiftiging, daaraan door sommigen

werd toegeschreven. Bij de toezending van dit curiosum, —
hetwelk in een' kartonnen koker bevat en met zorg was

ingepakt, deels om den beker niet te beschadigen, deels ook

wegens eenige vrees voor de daaraan toegekende, misschien

•) Vergelijk de voorloopige opgaaf daaromtrent in Verslagen en Me- I
dedeelingen, Deel XII, 1861, bladz. 131, in fine.

''
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uadeelige krachten, — dat ik eens meer van nabij

wenschte te onderzoeken, had de Heer boelen de goedheid,

het volgende berigt te voegen : // Beker van slangenbeethout,

// medegebragt van Ceylon, in het jaar 1783. Een aftrek-

// sel met schoon water van dit slangenbeethout levert, naar

//men beweert, eenen drank op als inwendig geneesmiddel

//Voor kwalen, ziekten of ongesteldheden, veroorzaakt door

//den beet van vergiftige slangen, en dient tot redmiddel

//van den dood dier lijders, welke, na door vergift- slangen

// gebeten te zijn, het water daaruit bij tijds hebben gedron-

// ken/^ Eeeds bij eene vroegere gelegenheid had de Heer

BOELEN mij dezen beker vertoond, om de werking te doen

zien, die hij inderdaad op daarin gegoten water uitoefent.

Daartoe schonk hij er in mijne tegenwoordigheid gewoon,

koud, kristalhelder pompwater in; na een half uur o ver-

gegoten in een bierglas, was dit geel geworden, bij door-

vallend, groenachtig'hlaauWj bij opvallend licht. Het waterig

aftreksel heeft, volgens de overlevering, echter eerst dan de

bovengenoemde geneeskracht verkregen, wanneer het er eenige

uren in heeft gestaan, en nog grooter wordt die, wanneer

men het er 24 uren in laat verblijven.

De beker heeft den vorm van eenen grooten, ouderwet-

schen wijnroemer, op een steel met voetstuk, is in toto hoog

circa 0,15 Ned.' el en heeft zoo in de opening als aan het

voetstuk eene doorsnede van nagenoeg 0,10 Ned. el. Hij

is blijkbaar zeer netjes gedraaid uit eene donkerbruine hout-

soort, eenigzins- in klear, vastheid en voorkomen gelij-

kende naar vele uit den kokosnoten-bast vervaardigde voor-

werpen, van buiten glad gepolijst, van binnen eveneens

bruin, doch dof en meer of min grijsachtig. Zoowel uit- als

inwendig is het hout min of meer gevlamd, en het vertoont

daarenboven aan de binnenzijde eene meer donkerkleurige

plaats, duidelijk afkomstig van eenen zoogenaamden knoest

in het hout.
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Zelfs bij wrijving kon ik aan het hout niet den minsten

eigenaardigen reuk ontdekken. Evenmin liet zich dit aan

het daarin bewaarde water waarnemen. Dit vertoonde eene

neutrale reactie, en had geenen eigenaardigen, noch bitte-

ren smaak.

Bij herhaling heb ik het verschijnsel nagegaan, waardoor

deze beker zich kenmerkt en waaraan hij zonder twijfel

eenig en alleen zijne vermaardheid te danken heeft, waarbij

ik mij evenwel nooit eenige andere proef heb veroorloofd

dan dien te behandelen met koud water, uit hoofde van

de hooge waarde, door den Heer boelen aan deze wer-

kelijk hoogst zeldzame gedachtenis gehecht ^).

Nagenoeg terstond nadat men den beker met water heeft

gevuld en er van boven af, dus bij opvallend licht, inziet,

ontwaart men, dat er zich op verscheidene punten van de

wanden, als ook van den bodem, daar waar zich het mid-

denpunt van den steel voor het voetstuk bevindt, in alle

rigtingen, als ware het straalsgewijze, dikke, lichtgroene

strepen door het vocht verspreiden, met eenen blaauwen

weerschijn. Deze strepen vermenigvuldigen zich, en alsdan

het vocht even schuddende, neemt dit in zijn geheel, of-

schoon natuurlijk iets zwakker, dezelfde kleur aan. Met de

reagentia voor zuren en alcaliën behandeld, verhoudt het

zich negatief. Zelfs in meer geconcentreerden toestand ge-

bragt, blijft het reukeloos, en heeft het weinig of geenen,

bepaaldelijk geen' bitteren smaak. De bovengenoemde kleu-

*) Ik voeg dit hier ook schriftelijk bij, om reden de Heer boelen,

na het terug ontvangen van zijnen beker, aan den binnenwand daar-

van enkele krasjes heeft ontdekt, die er te voren niet in geweest wa-

ren. Welligt heeft deze of gene mijner geëerde vrienden, aan welken

ik den beker en het verschijnsel heb vertoond, buiten mijn weten, deze

daarin onbedachtelijk gemaakt met den nagel, een mesje, of eene speld.

Ik vraag daarvoor nogmaals den hooggeachten Heer boelen ver-

schooning, en verheug mij alleen hierin, dat daardoor niet de gering-

ste wijziging in het verschijnsel is te weeg gebragt.
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ringsverschijnselen daarentegen komen daardoor nog spre-

kender te voorschijn. Bij doorvallende lichtstralen heeft

het eene lichtgeel-bruinachtige kleur; bij gereflecteerde of

opvallende stralen vertoont het eene licht- blaauwgroene,

bij beweging of plaatsverandering meer of minder opalise-

rende of // schillernde" kleursverandering. Deze eigenschap

blijft het lang behouden; in een glazen stopfleschje, waarin

ik het nu reeds van Julij 1860 tot December 1861, dus

16 maanden lang, bewaard heb, houdt deze onveranderd

stand, en is het vocht volstrekt niet in bederf overgegaan.

Ten einde mij te overtuigen, of dit vocht, niettegen-

staande zijnen onbeduidenden smaak, eenige physiologische

of toxische uitwerking op het levende organisme uitoefent,

heb ik er eenige oneen van laten uitdampen tot extract- dikte,

en met hoeveelheden van 1 tot 8 greinen eenige iuocula-

tieproeven genomen, tweemalen op kikvorschen, eens op een

hoen. Niets hoegenaamd werd aan deze dieren, gedurende

twee dagen door den Heer rienderhoff waargenomen. Geene

de geringste teekenen lieten zich bespeuren van opwekkende

of verdoovende vermogens. Yan braakneiging of buikloop

mede geen spoor. Hierna zelf een paar teugjes van het ge-

concentreerde vocht geproefd hebbende, ondervond ik daarvan

evenmin eenige uitwerking, ook geenen nablijvenden indruk

op de tong of in de keel. Niet alleen a priori, maar dus
.

ook op grond van dit een en ander, meen ik te mogen

besluiten, dat de aan dezen beker toegeschreven genees-

kracht niet of althans niet zoozeer bestaat in het bedeelen

van het daarin geschonken vocht met een of ander w^erk-

zaam beginsel of tegengiftige zelfstandigheid, maar dat wij

hier eenvoudig te denken hebben aan eenen ingebeelden

of bijgeloovigen invloed, dien de beschrevene verandering,

welke het water in uitwendig voorkomen ondergaat, op

het kinderlijk gemoed der Oosterlingen moet hebben uit-

geoefend. Daar deze verandering hier zoo spoedig ont-
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staat en zoo duidelijk in het oog springt, kan het zelfe

geene verwondering baren, dat ook daardoor op den ver-

lichten, doch niet deskundigen Europeaan een gelijkaar-

dige indruk tot stand kan komen. Ten dezen opzigte zal

het niet noodig zijn, met vele woorden te herinneren aan

een tal van analoge volksbegrippen, zonderlinge genees-

middelen of kuren, waarbij op de eene of andere wijze

op de verbeelding wordt gewerkt. Zoo bijv. worden ver-

scheidene voorbeelden aangetroffen, waar zenuwpijnen, in-

termitterende koortsen, enz. althans tijdelijk nalieten onder

den invloed der verbeelding, opgewekt, zelfs nog in onze

dagen, door eene soort van //belezing" of // bezwering'^

waarvan het ware geheim slechts aan enkele familiën zou

bekend zijn. Zoo, wanneer de leek, uit twee fleschjes met

heldere vochten gevuld, door vermenging van beide, plot-

seling eene zwarte vloeistof ziet geboren worden, is het

nog steeds niet vreemd, dat daarbij de gedachte aan // ver-

gift^' in hem oprijst, gelijkerwijze de theaters daarvan nog

ten huidigen dage meermalen getuigenis geven. Hoeveel te

meer nog zal dan niet hier inwerking op de verbeelding

kunnen ontstaan, door het als 't ware van zelveii ontstaan

eener blaauw-groene verkleuring van het drinkwater in den

beker, misschien daarenboven vervaardigd uit eene hout-

soort, aan wier naam, even als die van zoovele boomen in

Oost-Indië, tevens op de eene of andere wijze het begrip

van // slang" is gehecht, hetzij door den vorm hunner wortels, of

de kleur hunner basten, hetzij door andere uitwendige overeen-

komst van een hunner deelen met die van deze reptiliën. Hoe

dit zij, op eene zoodanige wijze kan geleidelijk verklaard

worden, dat aan den beschreven beker eene eigenaardige ge-

neeskracht wierd gehecht. Misschien kan het zelfs geschied

zijn, dat personen, door giftslangen gebeten, — door dit

vertrouwen, door de daarmede verbonden gemoedsrust, door de

hiervan af te leiden verminderde werkdadigheid van het hart
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en de bloedvaten, — in lig tere gevallen werkelijk eenige

baat hebben gevonden bij het drinken van dit water, even-

zoo als bij ons te lande het branden met den sleutel van

ST. HUBERT nog altijd door eenigen geacht wordt, meer

dan gewone brandijzers, heilzaam te zijn tegen den dolle-

hondsbeet ! Van oudsher zijn dan ook, met betrekking

tot dit onderwerp, aan meer andere, dergelijke, zooge-

naamde sympathetische middelen krachten tegen vergiftige

stoffen toegeschreven. Het meest overeenkomend geval met

ons onderwerp, om van andere te zwijgen, wordt gevon-

den in de geschiedenis van den hoorn van den rhino-

ceros. Bij vele volksstammen, zoo in xifrika, als vooral

in Azië, en van daar uit in de middeneeuwen zelfs in

Europa, heeft lang, en ten deele nog, het geloof bestaan,

dat deze met wonderdadige geneeskrachten is begaafd, in

het bijzonder tegen slangen-beet ^). Ook is het bekend, dat

oudtijds daaruit insgelijks bekers werden vervaardigd, die

gelijk de faam luidt, begonnen te ,/ zweeten'^, zoodra er

vergiftige dranken in werden gegoten, of handvatten van

messen, die ^ van zelven" vochtig werden, zoodra zij in aan-

raking kwamen met vergiftigde spijzen f) !

Ik heb nogtans eenen gewigtigen grond meer voor deze

mijne verklaring, en tegen het nog altijd mogelijk vermoe-

den, dat werkelijk het hout, waaruit deze beker is ver-

vaardigd, geneeskrachtige eigenschappen bezit. Zoo als het

*) In eene vroegere Akademie-Vergadering heb ik daarover, te

gelijk met dit onderwerp, reeds gehandeld (30 Maart 1861; zie Versl.

en Meded., DL. XII, blz. 131); ik stel mij echter voor, dit onderwerp
liever te bewerken voor het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde,

als van een meer dadelijk praktisch geneeskundig belang.
*

t) Vergelijk daarover vooral Marx, Geschichtliche Darstellung v. de

Lehre der Gifte, alsmede • Verhandelingen o. d. Natuurl. Gesch. d. Ned.

overz. bezittingen, 1839, Zoölogie, blz, 189.
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voor de meeste mijner lezers wel overbodig zal zijn, nader

uiteen te zetten, laat het besproken verschijnsel, dat in

vroegere jaren gewis velen bijzonder moet hebben bevreemd

of bezig gehouden, zich vrij geleidelijk op chemisch-physi-

schen weg verklaren. Het verschijnsel toch is een eenvoudig

en algemeen gekend verschijnsel van fluorescentie, hetwelk door

verscheidene andere plantaardige voortbrengselen aan ver-

schillende oplossingen wordt gegeven. Het meest bekend

ten dien opzigte is eene zure oplossing van sulphas chi-

nini, welke mij dan ook het eerst op het denkbeeld bragt,

deze explicatie hier van toepassing te maken. Men weet

ook, dat daaraan, in onderscheidene andere planten uit zeer

uiteenloopende klassen, als der Acerineae, Contortae, Legumi-

nosae, Terebinthaceae, Thymelaeae, enz,, eene en dezelfde

scheikundige stofFe ten grondslag ligt, t. w. de aesculine

(ook polychrom, en in het Hoogduitsch ScJiillerstoff ge-

naamd). Deze stof, tot de familie der gljkosiden gebragt,

waarvoor de formule C^- H-^ 0-^ is gegeven, — en die

in zuiver kristallijnen toestand, vooral uit Aesculus Hippo-

castanum, doch ook uit verscheidene Praxinus-soorten, niet

alleen de excelsior, maar ook uitmuntend uit den Ornus, als-

mede uit Quassia amara, Moringa pterygosperma, Santalum-

soorten en andere basten, kan worden getrokken, — heeft

insgelijks het vermogen, om, reeds in ongemeen geringe

boeveelheid, aan eene waterachtige oplossing bij doorval-

lend licht eene gele, bij gereflecteerd licht eene blaauwe

kleur te verkenen, waarvan ik mij zelven herhaaldelijk heb

overtuigd "^j.

Niet alleen komt alzoo deze kleursverandering geheel en

*) Zie daarover onder anderen: j. e. schlossberger's Lehrbuch der

organischen Chemie, éteAufl. S. 672. — Dr. a. C oudemaks jr. had de

goedheid, mij eene kleine hoeveelheid dezer stofte, bereid in het che-

misch laboratorium van den Hooglceraar g. j. mulder, af te staan.
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al overeen met die van het water uit onzen beker ^), maar

ook beantwoordt dit laatste volkomen aan eene en dezelfde

reactie, als welke door de aesculine wordt gegeven. Bijvoe-

ging namelijk van zuren heft tijdelijk het fluoresceren der

aesculine- oplossing op, toevoeging van alcalièn (die reeds

op zich zelven dit verschijnsel verhoogen), herstelt deze

eigenschap. Op volkomen gelijke wijze nu verhoudt zich

het water uit den slangen-beker tegenover deze reactiven.

Even weinig als mij dit laatste physiologisch werkzaam

bleek te zijn, is er van een geneeskrachtig of zelfs toxisch

vermogen der aesculine, zoo verre ik weet, iets bekend. Ook

bij inductie mogen wij derhalve besluiten tot de door mij

vermoede en reeds vroeger eenigermate toegelichte stoffelijke

onwerkzaamheid van het water ait dezen beker.

AYordt echter door dezen inderdaad // aesculine" en geene

andere stoffe geleverd? Dit durf ik niet geheel en al be-

vestigen. Yerscheideue voorname punten van overeenkomst

pleiten daarvoor, doch andere mede vrij belangrijke omstan-

digheden wijzen op eenig verschil. Zoo wordt bijv. door de

schrijvers over deze stof, de aesculine slechts weinig oplosbaar

genoemd in koud water, terwijl wij zagen dat de kleurende

stof uit den beker nagenoeg onmiddellijk en ruim door koud

water wordt uitgetrokken; ik moet hierbij intusschen aan-

merken, dat de zuivere aesculine uit het chemisch labora-

torium alhier insgelijks terstond koud water doet fluoresce-

ren. Aesculine wordt verder gezegd bitter te zijn ; het water

*) Men zal misschien opmerken, dat de zuivere aesculine eencn
helder blaauicen weerschijn geeft, terwijl Avij boven bij het water uit den
beker van eene groenachtig blaauwe kleur gewag maakten. Deze kleine

tegenstrijdigheid heldert zich voldoende op door de veel meer bruingele

tint van dit water, dan die is, welke door Qcno, zuivere aesculine-oplos-

sing wordt geleverd; uit het hout van den beker worden vermoede-
lijk nog andere, geel kleurende stoffen uitgetrokken, die, door hare

vermenging met blaauw, eene meer groene tint verleenen.
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uit deu slangen- beker heeft nagenoeg geenen smaak; doch

evenzoo vond ik hier, in tegenspraak met de bekering van

scHLossBERGER, dat ook de oplossing der zuivere aesculine,

die mij ter beproeving was geschonken, volstrekt niet bit-

ter smaakt. Meer van belang nogtans zijn de twee vol-

gende opmerkingen. Vooreerst, vond ik, dat eene fraai

blaauwe oplossing van aesculine, in een stopfleschje bewaard,

reeds spoedig en van lieverlede meer en meer hare kleur,

ofschoon niet vlugtig zijnde, als van zelve verliest, en dat

die zelfs na eenige dagen geheel kan verdwijnen en ook

niet weer, door schudding van eenig bezinksel, kan worden

hersteld. Daarentegen heeft een specimen van het water,

uit den slangen-beker, op dezelfde wijze bewaard in eene

donkere kast, thans nog, na meer dan een jaar, zijne oor-

spronkelijke kleur behouden. En ten tweeden, eene opmer-

king omtrent den oorsprong van de aesculine. Wat leert

ons de scheikunde dienaangaande? Dat deze verkregen kan

worden door kokend "^j water uit den bast van de genoemde

houtsoorten. Zoo ver ik dit voor eenige dezer zelf heb

kunnen nagaan, in vereenigiug met mijnen ambtgenoot van

RIJN VAN ALKEMADB, is inderdaad het fluorescerend begin-

sel vooral aan de basten gebonden, en schijnt dit niet

door het hout zelf te worden opgeleverd, ïen dezen op-

zigte nu bestaat de eenige afwijking van den regel (mij tot

hiertoe bekend) voor onzen slangen -beker, die blijkbaar niet uit

eenigen boombast, maar wel zeker uit eene zware en harde

hout-soovt is bewerkt, van welke echter zoowel het binnenste

als buitenste gedeelte het besproken verschijnsel evenzeer ver-

*) Het Avater behoeft daartoe volstrekt niet te koken; althans uit

verscheidene versche hoova-basten, die wij op dit verschijnsel onder-
zochten, vonden wij dat het zich ook bij koude digestie zeer spoedig
laat waarnemen. Fraxinus Ornus geeft het bijzonder sterk, waarop dü-
roüR en onlangs stokes, ten behoeve van het nemen van lichtproeven,

zonderheid met electrisch licht, opmerkzaam maakten.
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toonen, waaromtrent ik mij, met den Hoogleeraar harting,

door het plaatsen van het voetstuk in een bord met water,

heb verzekerd.

Doch welke is dan de houtsoort, voor dezen beker ge-

bezigd? Hierover, ofschoon die blijkbaar tot de Dicoty-

ledonen behoort, zijn wij voor als nog in het duister ge-

bleven "^j. Alleen bij uitsluiting kan ik eenige vermoedens

opperen, van welke ten dezen ter sprake komende boomen

het niet afkomstig is. Het hout bijv. van onze kastanje-

en esschen- boomen, zoowel stam- als wortelhout, brengt dit

verschijnsel als zoodanig niet te weeg. Met den Heer van

RIJN, en met den Hoogleeraar miquel, die de goedheid had

zijne rijke botanische litteratuur daarover te willen raadplegen,

doorzocht ik, hoezeer wegens tijdsgebrek niet dan ter loops,

het Amhoinésche Kruidboek van rumphius, blume^s Rum-
phia, kümpfer's Amoenitafes^ het Enchiridion van endlicher,

de Flora van rosteletzky, zouder op het spoor er van

te kunnen geraken. Yan eenige der exotische planten, die

hier in aanmerking konden komen, of als aesculine leve-

rende, of als te boek staande als antidota tegen slangen-

beet of Oost- en West-Indische volksziekten, — zoo als de

Moringa pterygosperma, de Ophiorhiza Mungoz, de Chiococca

anguifuga, het Ophioxylum serpentinum, de Nabalus serpen-

tarius (hook), de Polygala Senega, de Mikania Gaaco, de Ser-

pentaria Virginiana, enz., — heb ik de geschiedenis, althans

ten deele, nageslagen, doch insgelijks niets gevonden, op de

vervaardiging van een^ zoódanigen beker doelende. Van vele

onder dezen is bovendien het hout niet donkerbruin van

kleur, of wel te dun, of te ligt, om er dergelijke voorwer-

pen uit te kunnen draaijen. Yan andere is de bekende

hoogst bittere of scherpe smaak niet in overeenstemming te

brengen met mijne waarneming.

*) De Heer boelen deelde mij mede, dat dit door ZEd.'s vader

^^stangenbeet-Iiont" werd genoemd.
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Daar de beker wordt opgegeven als afkomstig uit Cey-

lon^ heb ik bijzonder het oog gehad op de daar voorko-

mende boömen; gretig vergeleek ik daarbij natutirlijkerwijze

het reeds beroemde werk van Sir james emerson tennent,

Ceylon, London, J.859, maar ook hier bleef mijne moeite

onbeloond; hij meldt niets omtrent het voorkomen van

deze bekers onder de hem bekend geworden rariteiten van

dit eiland.

Gaarne beken ik zelf het onvolledige van deze mededee-

ling, doch wanneer die welligt aan anderen, beter ervaren

dan ik in Land- en Volkenkunde, Geschiedenis der vergift-

leer, planten-, schei- en natuurkunde, den aanstoot mogt

geven, om dit onderwerp te gelegener tijd beter na te gaan,

dan zal door hunne navorschingen de zeldzame beker van

den Heer Schout-bij-Nacht boelen nog hooger in waarde

rijzen, dan zij immer doen kan door mijne bijdrage.

Ook in het openbaar zij aan ZEd. mijne hulde toege-

bragt voor de gelegenheid mij geschonken, het bestaan van

een zoo zeldzaam overblijfsel uit vorige tijden ter algemeene

kennisse te hebbeu mogen brengen.

Ik besluit met de volgende bijzonderheden te constateren:

\°. Nog in het laatst der vorige eeuw waren in Oost-

Indië (op Ceylon) houten bekers in volksgeneeskundig ge-

bruik tegen giftslangen-beet.

2°. Men bezigde die tot het bereiden van een waterig

aftreksel, dat echter waarschijnlijk geene andere dan z. g.

sympathetische of ingebeelde krachten bezat.

3°. De boom, welke het materiaal leverde tot vervaar-

diging dier bekers, schijnt niet, althans niet algemeen be-

kend te zijn.

4"*. Deze werden bepaaldelijk gemaakt uit eene donker-

bruine hout-sooït, niet uit eenigen boom-bast.

5"". Koud water, in deze bekers geschonken, begint oogen-

blikkelijk en sterk te fluoresceren.



( 127
)

6°. Dit verschijnsel laat zich gereedelijk afleiden uit de

oplossing v^an aesculine of van eene daarmede overeenko-

mende s toffe.

7". Opmerking verdient, dat dit vermogen na een tijds-

verloop van nagenoeg 80 jaren nog steeds onverzwakt

blijft voortbestaan "^).

Onder het afdrukken der bovenstaande mededeeling las

ik, in poggexdorff\s Annalen der Physik und Chemie^

!N\ X, 1861, een klein, doch veelomvattend betoog, dat

het fluoresceren van planten-sappen een veel algemeener

verschijnsel is, dan tot hiertoe was vermoed. In dit opstel

van c. B. GREiss, ten titel voerende: Ueher Fluorescenz der

Auszüge aus den verschiedenen Theilen der Pflanzen^ leest

men, dat hij de z^;a^er- aftreksels der basten van niet min-

der dan 21 verschillende boomen (grootendeels inlandsche)

heeft onderzocht, en zonder uitzondering gevonden, dat die

allen fluorescerende vloeistoffen opleveren. Insgelijks de 6/a-

den en zelfs de bloemen van dezelfde of andere planten

deden het verschijnsel, hoezeer met eenige wijzigingen, te

voorschijn treden. Doch wat mij het meeste belang inboe-

zemde, was, dat hij aan het slot van zijn onderzoek bij-

voesjt, dat ook het hout en de stensiels van verschillende

planten (linden, esschen, beuken, dennen, vogelkers, sijrin-

gen, braambeziën, kamillen) aan hunne waterige aftrek-

sels het vermogen om te fluoresceren mededeelen. Hij

is van meening, dat dit verschijnsel zijn ontstaan te dan-

*) Zulks te meer, daar men veilig mag aannemen, dat in dien tijd

tallooze malen de proeven daarmede zullen zijn herhaald. Wanneer
de hier werkzame stof waarlijk aesculine mag heeten, dan is hiermede

in zoo_ verre ook nog dit feit analoog, dat daarvan telkens slechts

eene uiterst kleine hoeveelheid, — men berekent slechts een mülioenste

deel, — gevorderd wordt, om water te doen fluoresceren.
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ken heeft aan de aanwezigheid van // hitierstoffen\ die in alle

deelen der planten verspreid zijn, en waarvan elke plant

hare eigene wijziging zou bevatten, analoog aan de aescu-

line in den kastanjebast, aan de quercine van den eiken-

bast en aan de salicine van den wilgenbast.

Uit de beschrijving der proeven en der wijze, waarop

die genomen zijn, blijkt intusschen, dat greiss slechts bij

twee proeven waarnam, dat de vochten reeds op zich zelven

fluoresceerden (// schillerten^^), te weten het waterig extract

van den esschen- en den eiken-bast. In al zijne andere proe-

ven sprak het verschijnsel niet (zoo als dit bij onzen beker

zoo buitengemeen krachtig geschiedt) op het bloote oog,

maar moest daartoe gebruik worden gemaakt van eene lenSj

waarmede hij een^ lichtkegel van opgevangen zonnestralen in

en door het vocht liet vallen. Op die wijze heb ik dan ook

bij het hout van den manna -esch (hoezeer op verre na niet

zoo sterk als bij den bast) de opgave van greiss bevestigd

gevonden, zoowel bij aanwending alleen van een bol glas, als

ook van dit met gelijktijdig gebruik der porte-lumiere in

een donker vertrek, die ik echter, bij vergelijkend onder-

zoek met mijnen ambtgenoot van den broek, bevond ten

deze onnoodig te zijn.

Zooveel blijkt nu wel hieruit, dat kunstmatig fluoresce-

rende vochten ook door AoM^soorten kunnen worden opge-

leverd, maar wij zijn door deze opgaven nog niet gevor-

derd tot het beantwoorden der vraag : of er, en welke andere

houtsoorten zijn, die dit verschijnsel, althans zóó sterk spre-

kende, voor het hloote oog opleveren, als het hout, waar-

uit de slangenbeker van Ceylon is vervaardigd. — [Ter ver-

duidelijking van mijne mededeeling zij nog vermeld, dat

waar door mij daarin van fluoresceren of f/schillern" gewag

is gemaakt, dit steeds bedoeld wordt zonder het gebruik

van eenen invallenden zonlicht-kegel].
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EESTES DU MOSASAURUS ET DE LA TOETUE
DE MAASTRICHT,

CONSERVES AU MUSÉE DE TEYLER A HARLEM.

PAR

On sait que dans la Collection du Pavillon ^ Harlem,

je conservais la belle suite de restes des deux grands Rep-

tiles de la craie de Maastricht, qui on fait partie du Ca-

binet de pierre camper, les restes notamraent des ani-

maux, qui ont été nommés Mosasaurus Camperi et Clielo-

nia Roffmannij respectivement par hermann von meyer

et par gray.

Nous savons combien ces objets ont attiré Fattention des

Paléontologistes, qui, depuis la fin du dernier siècle, épo-

que de leur découverte, et surtout depuis la publication

des importants travaux de camper et de cüvier, les ont

jugé de diverses manières seloii Pavancement graduel de la
,

science.

Ces animaux sont extrêmement remarquables
;

parceque

d^abord, pour ce qui concerne Ie Mosasaurus, eet animal

doit être considéré comme Ie dernier représentant, a une

époque de Fhistoire de la terre rélativement récente, c'est-

a-dire a celle qui a précédé immédiatement Tépoque ter-

tiaire, des grands Reptiles marins pourvus de pattes nata-

toires, qui ont caractérisé Tépoque jurassique, et en même

VERSL. EN MEDED. APD. NATÜURK. DEEL XIII. Ü
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temps comme Tun des premiers representants de la familie

des Lacertiens, qui n'est parvenue qu'a Fépoque actuelle a

son maximum de développement. De même la Chelonia

Hoffmanni, est iin des premiers représentants des grandes

tortues marines de Fépoque actuelle, et mérite en oatre de

fixer notre at tention, parceque, comme Ie présume Ie Pro-

fesseur schlegel, elle parait avoir des ressemblances avec

la Sphargis coriacea, un animal très-remarquable, qui, en

sMcartant par la de toutes les autres tortues, est dëpourvue

de carapace cornée.

Pour ce qui concerne la tortue, il en a déja été trouvé

tant de pièces séparées du corps, que, réunies, elles pour-

raient suffire pour faire connaitre Tanimal dans toutes ces

parties. C'est surtout parmi les objets qui sont la propriété

particuliere du Directeur du Musée de Teyler a Harlem,

que se trouvent celles que Ton ne connaissait point jusqu'a

présent. — Concernant Fostéologie du Mosasaurus au con-

traire, il y a encore beaucoup de particularités, qui jusqu'a

présent nous sont inconnues, non obstant la riche collection

de restes de eet animal, qui a été rassemblée.

Une certaine quantité de restes plus ou moins remar-

quables de ces animaux est h Paris et parmi eux on doit

citer avant tout la grande tête de Mosasaurus, dont il existe

a Leyde une bonne copie en platre. Des parties de moin-

dre importance se trouvent dans les collections des villes

de Liége, de Louvain, de Bruxelles, de Copenhague, de

Maastricht et de Leyde; mais c'est principalement a Har-

lem que se trouve en ce moment la plus grande et la plus

importante partie.

Les objets de camper, avec tout son cabinet, ont été

achetés comme on sait par Tétat et ont été conservés dans

la collection de TUniversité de Groningue. En 1852 Ie

Gouvernement a permis a la ci-devant Commission pour la

Cartc géologigue de transporter temporairement ces objets
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au Pavillon de Harlem, afin cVy étre étudiés et compares

avec la multitude d^objets analogues, qui étaient conservés a

proximité et afin d'y étre décrits et figurés. La commission

se faisait im devoir sacré de soustraire ces objets, qui pro-

viennent du sol de la patrie, u loubli dans lequel ils étaient

tombes par un repos de plus d'un demi siècle. C'est Ie

Professeur schlegel, qui avait bien voulu se charger de

ce travail. Il avait déja terminé les études] préparatoires,

lorsque tout-a-coup Tautre collection, ci-dessus mentionnée

d'objets appartenant aux mêmes animaux et indispensable

pour un travail semblable, lui devint inaccessible, et il dut

se resigner a suspendre Ie travail, plutót que de Ie termi-

ner incomplètement ou a. moitié. Ce travail cependant n'est

point du tout resté infructueux. Les principaux objets de

CAMPER ont été supérieurement bien figurés et schlegel a

constaté, comme un resul tat provisoire de ses recherches,

que Ie Mosasaurus était pourvu de pattes natatoires. Cette

découverte a jeté une lumière tout-a-fait nouvelle sur For-

ganisation de eet animal "^j.

Les objets de camper durent alors de nouveau être mis a

récart ; même après que la Commission géologique fut dissoute

et que Tachèvement de la Carte géologique fut confié a moi

seul. Cependant ils gagnèrent beaucoup en importance, lors-

que, il y a deux ans, il me fut possible de leur adjoindre la

collection, si bien connue aux Paléontologistes, de feu Mons.

HENCKELTUS de Macstricht. Une collection qui, pour ce qui

concerne les restes dont il s'agit ici, a rendu celle de camper

beaucoup plus complete, et qui renferme une multitude

d^objets qui méritent d'être étudiés.

L^Université de Groningue alors insista sur Ie renvoi des

pièces précieuses de la collection de camper. Elle était

toQt-a-fait en son droit. Le Gouvernement devait v ac-

*) Voyez Comptes rendus, 1854. 2 part. pag. 799.
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quiescer; car naturellement il ne pouvait se décider a sous-

traire de la collection de Groningue une valeur aussi impor-

tante, sans donner une compensation, et non plus a donner un

autre équivalent, ce qui évidemment aurait constitué raction

de quelqu^m qui achête ce qu'il possède déj^. Cependant il

était également naturel que, de mon cóté, il m'était difficile de

me résigner a satisfaire au désir de FUniversité de Groningue

et d'obéir a Fordre du Gouvernement ; d^abord, parceque ces

objets tendres et très-fragiles auraient du étre exposés eucore

une fois au péril d'un transport a Groningue, et ensuite par-

cequ'on aurait dispersé de nouveau la collection en ce mo-

ment si nombreuse, et que je pensais qu'en soustrayaut

ainsi la plus grande partie aux études paléontologiques,

cette partie eut été de nouveau pour ainsi dire a peu prés

totalement perdue pour la science.

A ma grande satisfactiou je viens pourtant maintenant

annoncer aux paléontologistes, que ce dilemme difficile s'est

résolu d'une maniere totalement satisfaisante, tant pour la

science, que pour rUniversitë de Groningue et pour Ie Gou-

vernement.

Les Directeurs de Tlnstitut de Teyler a Harlem ont mon-

tré de nouveau qu'ils sont constamment prèts a soutenir

la science par des sacrifices pécuniaires considérables. Le

Musée de ïeyler, déja si riche en objets paléontologiques

précieux, possède maintenant tous les restes de Mosasaurus

et de Chelonia, provenant des collections de camper et de

HENCKELius avcc quclques-uus quc j^ai rasscmblé moi-mêmc;

et c'est ainsi que les trois pièces connues et si belles, qui

avaient existé depuis longtemps dans ce Musée, sont deve-

nues le noyau d'une collection éminemment riche et uni-

que. Les Directeurs de Flnstitut de Teyler, les Curateurs

de rUniversité de Groningue et le Ministre de FLitérieur

ont accueilli avec bienveillance la proposition, que je leur

avais faite^ que 1'Institut de Teyler prendrait ces fossiles



( 133 )

en échange contre d'autres objets cVHistoire naturelle au

cboix des intéresses.

L'échange a eu lieu et Monsieur winkler a accompli la

tache exigeant tant de soin d'arranger ces objets si fragiles

dans leur nouvel emplacement. Nous espérons que ce sera la,

qu'ils resteront pour toujours. Je n''ose pas oublier ici de

rappeler, que Mons. winkler a eu Ie courage de sauver de

sa position périlleuse la pièce fameuse de la tête de Mosa-

saurus, dont VAN MARUM avait déja. fait Tacquisition en

1784 pour Ie Musée de Teyler. Je dis de la position très-

périlleuse dans laquelle elle se trouvait depuis nombre d'an-

nées et de la placer dans une meilleure, de maniere qu'ac-

tuellement elle ne risque plus du tout de tomber en frag-

ments.

Comme cette affaire maintenant a été heureusement ter-

minée jusqu'a ce point. j'ai une confiance pleine et entière

que la force des circonstances fera suivre ce qui est encore

nécessaire. C'est-a-dire d^me part, Fadjonction au Mu-

sée de Teyler de la collection susmentionnée, qui est si

importante par Ie grand nombre de restes de la Tortue

qu'elle renferme, et de Tautre, Tétude approfondie de ces

objets, ainsi qu^une description et représentation a la hau-

teur de la science.

Afin de donner aux Paléontologistes un aper^u de ce

qui se trouve actuellement dans Ie Musée de Teyler, j'ajoute

ici une liste des objets, qui ont été transmis par moi. Les

numéros c.orrespondent a ceux sous lesquels ils se trou-

vaient dans Ie catalogue de la collection du Pavillon. La

détermination n'est naturellement que provisoire et super-

ficielle, et a la suite d^un examen ultérieur elle devra être

beaucoup modifiée. Les objets du Cabinet de camfer sont

marqués de la lettre C, ceux de celui de henckelius H
et ceux de la Collection du Pavillon P. Pour autant qu'il

est a notie connaissance, tous les objets proviennent de la
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inontagne de St. Pierre prés de Maastricht, excepté ceux

pour lesquels un autre lieu de provenance a été indiqué

expressement.

Du Mosasaurus Camperi.

Un bloc avec trois portions de machoire trouvé en 1766 et

acheté en 1784 par van marum pour l'Institut de Tey-

ler, N". 7424. Décrit et flguré par van mauum dans les

Verhandelingen van Teyler^s Tweede Genootschap, tome 8,

1790, pi. I, par faujas st. fond, Histoire naturellede

la montagne St. Pierre, pi. V. et par cuvier, Osseinents

fossiles, Tome V, part. II, page 325, pi. XVIII, fig. 8, 9.

Quatre portions de Tos pariétal C. 240 1«. Décrites et figu-

rées par adeien campee, Mémoire sur les Sauriens fos-

siles de Maestricht, dans les Annales du Musée, Tome

XIX, pag. 215, pi. XI, fig. 1, et cuvier, Ossements,

p]. XX, flg. 1.

Fragments de Tos maxillaire inférieur du cóté droit C.

2401^ et 2401c. a. camper, pi. XI, fig. 2, et cuvier,

pag. 324, pi. XX, fig. 2.

Fragment de Fos maxillaire inférieur du cóté droit C.

2401^. A. CAMPER, pi. XI, fig. 3, CUVIER, pag. 223,

pi. XX, fig. 3.

Fragment de la partie antérieure externe de la machoire

inférieure C. 2402.

Fragment de la machoire C. 2410.

Partie antérieure externe de la machoire inférieure C. 2411.

Van marum, pi. 2, fig. 2.

Partie antérieure interne de la machoire supérieure du coté

droit C. 2412. Pierre camper dans les Fhilosophical

Transactions, Tome LXXVI, 1786, pag. 456, pi. XVI,

PAUJAs ST. POND, pi. VI. Unc traductiou de ce mémoire

se trouve dans les Oeuvres de pierre camper, Tome I,

pag. 857.
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Fragments des os de la tete C. 2401^ 2401/, 2401^, 2418,

H. 11870.

Fragments de la machoire munis de dents, trouvés pres de

Nekem H. 11841«-».

Trois dents C. 2430.

Six vertèbres N°. 7425 da Musée. de Teyler.

Un bloc avee sept vertèbres et des fragments de cótes H.

11842«-e.

Trois vertèbres dorsales postérieures avec des cótes, C. 2403.

Deux vertèbres dorsales, C. 2409.

Septième et huitième vertèbre dorsale, C. 2424.

Deux vertèbres dorsales, C. 2413, 2426.

Vertèbres des carrières de Fauquemont, P. 6956.

Tres grande vertèbre, H. 5758.

Vertèbres lombaires ou des 2^ jusqu'au ö^^^ des vertèbres

dorsales, C. 2425, 2429.

Vertèbre lombaire, C. 2405.

Grande vertèbre lombaire, C. 2423.

Première vertèbre caudale, C. 2427.

Un bloc avec quatorze vertèbres caudales, C. 2408.

Huit vertèbres caudales, C. 2404.

Fragments de vertèbres, C. 2401^ 2428, 2431, 2432,

2433, 2437, 5763, 5764 deux pièces, 5765, 5766

trois pièces, 5767—5769, 11847— 11851, 11863 *},

H. 11917—11932, 11935.

Fragments de cótes C. 2405, 2434, H. 11843 trois por-

tions dune tres grande cóte, 11846, 11852— 11859,

11933, 11934.

Fragments de cótes des carrières de Fauquemont, P. 6956^.

Os coracoïde, H. 11842, cuviEii, Ossements, pag. 336,

pi. XIX, fig. 14.

*) Les vertèbres N®. 11847 et 11850 proviennent de la couche de

Craie a silex gris. Voyez Ie Bodem van Nederland, Tomé II, pag. 318.

N^ 20.
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Os coracoïde, H. 11802, cuvier, pag. 836, pi. XIX, fig. 15.

Os coracoïde, P. 8086.

Os coracoïde, H. 11916.

Tête de Fhumems, H. 11861.

Cubitus, C. 2401^ cüvier, pag. 336, pi. XX, fig. 24.

Os de Tavant-bras et de. la main, C. 2406, a. camper,

pi. XII et XIII, fig. 4 etc. Cüvier, pi. XX, fig. 4,

5, 6, 8, 21, 22 et 23; H. II84I0-'', trouvés pres de

Nekem, H. 11860, ïï. 11867, C. 2405, C. 2403^-5^

sept phalanges. H. 5770 et 11870 deux phalanges.

Coprolithe.P H. 11936.

Probablemeiit du Mosasaurus gracilis owen.

üne dent, H. 11834. Comparez owen, a Historij of Bri-

tisk fossil reptiles, Section II. Fossil Reptiles of the cre-

tacêous formatioTij pi. II, fig. 1 ; et dixon, Geology of

Sussex, pi. XXXVII, fig. 1 et 5.

Un bloc avec douze cotes dorsales et lombaires, C. 2407.

A. camper, pi. XXII, fig. 11 bis, cuvier, pag. 331,

pi. XX, fig. 9. Ce bloc a beaucoup de ressemblance avec

celui que owen a figuré pi. I, II et III, et dixon, pi.

XXXVII, fig. 3, 4 et 5, et pi. XXXIX, fig. 7, 8 et 9.

Vertèbre caudale, H. 5762.

Fragmenis de vertèbres, C. 2433, 2436, H. 5758 deux

pièces, 5759—5761, 11937—11939.

De la Tortue.

Face inférieure de la tête, H. 11913.

Deux fragments de la machoire inférieure, C. 2415, H. 5755.

Grande carapace, C. 2416.

Carapace avec rextrémité postérieure, achetée en 1840 de

VAN DEN ENDE, 7451 du Musée de Tevler.

Pragment de la carapace avec une partie du bord, aclieté

comme Ic precedent, 7452 du Musée de Tevler.
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Deux fragments de la carapace, H. 11800, 11801.

Pragments de la carapace, C. 241 4, 2419—2422, H. 11811—
11822, et des carrières de rauquemont P. 8595— 8599.

Extrémité postérieure de la carapace. 7455 du Musée de

Teyler.

La moitié a-peu-près du bord entourant la carapace C. 241 7.

Cinq portions d^un bord H. 11804.

Fragment d'un bord réuni a une cóte, H. 11803, 11915.

Tragments du bord, P. 6954, 8279, H. 11805-^11810,

et 7454 du Musée de Teyler.

Les premières vertèbres de la queue, P. et H. 11914.

Pragments de l'omoplate et de Pacromion avec la facette

articulaire, C. 2435, H. 11833, 11835, 11844, P. 6776

des carrières de marne prés de Canne, 7432 du Musée

de Teyler.

Pragment du tibia, H. 11836.

Pragments des extrémités, H. 11832, 11834, 11835,

11837— 11840, 11845, 11864.

Pragments d'os, H. 5756, 5757, 11823— 11831, 11862,

11865, 11866, 11869, P. 6776 des carrières de marne,

prés de Canne.



GEWONE VERGADERING
DER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEN BO^ten NOVEMBER 1861.

Tegenwoordig de Heeren: g. simons, av. vrolik,

E. H. VON BAUMHAUER, C. J. MATTHES, P. HARTING,

D. J. STORM BUYSING, A. H. VAN DER BOON MESCH,

J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK, F. C. DONDERS,

J. G. S. VAN BREDA, F. J. STAMKART, J. VAN GEUNS,

A. W. M. VAN HASSELT, R. VAN REES, M. C. VERLOREN,

R. LOBATTO, H. J. HALBERTSMA, VV. C. H. STARING,

C. A. J. A. OUDEMANS, D. BIERENS DE HAAN.

Het Proces -Verbaal der gewone Vergadering van

den 26^*'^" October j.1. wordt gelezen, goedgekeurd

en vastgesteld.

Worden o:elezen brieven, waarmede de Heeren

DELPRAT, VOORHELM SCHNEEVOOGT, CONRAD, DE

VRiESE en VAN DER WILLIGEN zicli veroiitscliuldigen

over het niet bijwonen dezer Vergadering. — Aan-

genomen voorberigt.

Worden gelezen brieven ten geleide van boek-

geschenken van de volgende Heeren: l''. Minister
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van Binnenlandsche Zaken ('s Gravenhage, 11 No-

vember 1861, N^ 246, 8« Afdeeling); 2«. Minister

van Binnenlandsche Zaken ('s Gravenhage, 29 No-

vember 1861, No. 219); 30. Minister van Marine

('s Gravenhage, 1861, N^. 55, Lett. D) ; 4°. haupt

voorzittende Secretaris van de Königl. Preussische

Akademie der Wissenschaften (Berlijn, 31 Augustus

1861); 50. w. R. WEiTENWEBER (Praag, 2 Augustus

1861); 6^. E. REUSENS, BibHothccaris der Université

Catholique de Louvain (Leuven, 20 November 1861);

7®. H. WALTER en A. scHMALTZ, Voorzittcr en Secre-

taris van het OfFenbacher Verein für Naturkunde

(Offenbach, 1861); 8°. c. marignac, Secretaris der

Société de Physique et d'Histoire Naturelle de

Genève (Genève, 15 October 1861); 9^. henzi. Se-

cretaris der Naturforschende Gesellschaft te Bern

(Bern, 10 September 1861); lO^. christener, Bi-

bliothekaris der allgemeine Schweizerische Gesell-

schaft (Bern, 10 September 1861); 11°. Directeur

van het Observatoire Physique central de Russie

te St. Petersburg (St. Petersburg, Julij 1861);

12°. ossoKiN, Lector der Université Impériale te

Kazan (Kazan, 20 September 1861); 13°. a. e.

ARPPE, Secretaris de la Société des Sciences de

Finlande (Helsingfors, 13 October 1861); 14«.

c. HOLST, Secretaris der Koninklijke Universiteit te

Christiania (Christiania, 28 October 1861).

Wordt besloten tot schriftelijke dankzegging en

tot plaatsing der boekgeschenken in de boekerij.

Worden gelezen brieven tot dankbetuiging voor

ontvangen boekgeschenken van de volgende H.H.:
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lo. Zijne Kon. Hoogb. frederik, Prins der Ne-

derlanden ('s Gravenhage, 6 November 1861); 2^.

j. L. HORCH, Secretaris van Z.K.H, den Prins van

Oranje ('s Gravenhage, 31 October 1861); 3^. de

CASEMBROOT, Minister vau Oorlog ('s Gravenhage, 5

November 1861); 4^. Burgemeester en Wethouders

der stad Amsterdam (Amsterdam, 31 October 1861);

5^. Curatoren van het Athenaeum Iliustre te Am-
sterdam (Amsterdam, 22 November 1861); 6®. t. r.

DIJKSTRA, Archivaris—Bibliothecaris der provincie

Friesland (Leeuwarden, 29 October 1861); 7°. én-

schede, Bibliothecaris der Hooge School te Gro-

ningen (Groningen, 21 October 1861); 8^. p. nij-

HOFF, in naam der Commissarissen van de open-

bare Bibliotheek te Arnhem (Arnhem, 4 November

1861); 9^. c. R. HERMANS, BibUothccaris van het

Provinciaal genootschap van Kunsten en Weten-

schappen in Xoord-Brabant ('s Hertogenbosch, 29

Oct. 1861); 10^. j. A. GROTHE, Sccretaris van het

Historisch Genootschap te Utrecht (Utrecht, 1 No-

vember 1861); 11^. j. TiDEMAN, Sccrctaris van het

Koninklijk Instituut van Ingenieurs ('s Gravenhage,

29 October 1861, N^. 294); 12^. j. w. r. tilanus,

algemeenen Secretaris van het Genootschap ter be-

vordering der Genees- en Heelkunde te Amsterdam

(Amsterdam, 24 October 1861); 13^. a. agüilar.

Secretaris der real Academia de Ciencias te Madrid

(Madrid, 31 October 1861); 14^. a. charma. Secreta-

ris der Société des Antiquaires de Normandie (Caen,

27 November 1861); 15o. Secretaris der Société

Dunkerquoise pour l'encouragement des Sciences, des

Lettres et des Arts (Dunkerque, 25 October 1861);
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16°. cHRiSTENER, Bibliothekaiis der allgememe

Schweizerische Gesellschaft für die gesammten Na-

tiu'wissenscliaften te Bern; 17^. Directeur van het

Observatoire Physiqiie central de Russie te St. Peters-

burg (St. Petersburg, 16 Mei 1861); 18o. Rector der

Universiteit te Kazan. — Aangenomen voor berigt.

I

Wordt gelezen een brief van den Heer james de

FREMERY ('s Gravcuzande, 28 October 1861), ten

geleide van eenige boekgeschenken en van de vol-

gende voorwerpen:

1°. Een stuk hout iu de baai van San Francisco door

den paalworm doorvreten.

2°. Nederhangend wier, zoo als men dit in California op

den witten eik of Live Ook vindt.

3°. Een stukje quartz waarin het goud zigtbaar is, uit

eene mijn in het graafschap Calaveras, in California.

4^. Stukjes steen uit het graafschap Napa in California,

waarin vloeibaar kwikzilver gevonden wordt. Deze stukjes

zijn echter zooveel verbrokkeld op de reis herwaarts, dat

het kwik er uit is geloopen.

Met belangstelling wordt van genoemde voorwer-

pen kennis genomen en tot bewaring daarvan, als

ook tot schriftelijke dankzegging besloten.

Worden gelezen brieven van de H.H. c. en p.

VAN DER STERR (Helder, 310ct. 1861; Amsterdam,

8 Nov. 1861), ten geleide van Tabellen van waargeno-

men waterhoogten, welke der Commissie over de da-
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ling van den bodem in Nederland worden ter hand

gesteld.

Wordt gelezen een brief van den Heer p. blee-

KER, lid-correspondent der Afdeeling (Leiden, 19

November 1861), ten geleide van eene verhande-

ling onder den titel van Co7ispectiis generimi La-

broideorum analyticus, aangeboden voor de Verslagen

en Mededeelingen. Zij wordt in handen gesteld der

Commissie van Redactie.

Wordt gelezen een brief van den Heer van der

WILLIGEN, ten geleide eener verhandeling over elec-

trische ringen, aangeboden voor de Verslagen en

Mededeelingen. Zij wordt in handen gesteld der

Commissie van Redactie.

De Heer van der boon mesch rapporteert, als

lid der Commissie van Redactie, op eene door den

Heer maier, correspondent der Akademie, voor de

Verslagen en Mededeelingen aangeboden Scheikundig

onderzoek van tvater vaii eenen artesischen put, geopend

binnen den ringmuur van het Roomsch-Katholijke

weeshuis te Samarang. — Hij stelt voor, dat het in

de Verslagen en Mededeelingen worde opgenomen,

waartoe wordt besloten.

De Secretaris berigt, dat de door de H.H. van

DER willigen cn voN BAUMHAUER aangeboden ver-
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handeliijgeii door de Commissie van Redactie zijn

aangenomen.

De Secretaris berigt, dat het kistje, ingezonden

door den Heer sauren en vermeld in de notnlen

der voorgaande Vergadering, door verkeerd adres

in banden is gekomen van de Commissie tot be-

waring der overblijfselen van oude kunst in Ne-

derland. — Het is nu bij de Akademie voorhanden',

maar bevat, volgens de schriftelijke getuigenis van

den Heer staring, geene voorwerpen van wetenschap-

pelijke waarde.

Wordt besloten, genoemd kistje in het Archief

der Akademie ter zijde te zetten.

Wordt ingebragt een brief van den Heer p. ka-

ter Gz. (Nieuwendam, November 1861). — Wordt

besloten dezen brief in handen te stellen der Com-

missie over den Paalworm, met beleefd verzoek,

om daaromtrent te berigten in het jaarlijksch Rap-

port, dat van genoemde Commissie wordt te gemoet

gezien.

Wordt gelezen de volgende brief van den Minis-

ter van Binnenlandsche Zaken, gedagteekend 's Gra-

venhage, 26 November 1861, N*'. 163, 9^ Afdeeling,

medische politie.

Ik heb de eer U mijnen dank te betuigen voor de

grondige en volledige beantwoording der door mij aan U
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bij missive d.d. 19 Junij jl. N'. 210, 9^ Afd., gedane

vragen.

Ik vereenig mij gereedelijk met de resultaten van Uw
Eapport. Het stelsel van staatsgeneeskundigen is opgeno-

men in de ontwerpen van wet, welke ik weldra hoop aan

de Tweede Kamer der Staten Generaal te kunnen aanbieden.

Het kan niet raadzaam zijn, in dezen stand der zaak, daar-

op nu te prejudiciëren.

Intusschen acht ik het wenschelijk, dat Uw zoo gewig-

tig en gegrond oordeel algemeen, vooral door de gemeente-

besturen gekend worde, opdat zij dien ten gevolge veror-

deningen vaststellen, tot dat later eene wet regelende de

medische politie, ook hierin zal voorzien.

Het is mij niet gebleken dat Uw Rapport door de Aka-

demie zal uitgegeven worden. Geschiedt dit niet, dan

wensch ik het voor rekening van mijn Departement te la-

ten drukken en in den handel te brengen. De door mij

voorgenomepe aanbeveling der bovengenoemde politieveror-

dening zal daardoor, naar ik mij vlei, ondersteund worden.

Ik zal Uw antwoord hierop te gemoet zien.

Wordt besloten den Minister te antwoorden, dat

genoemd Verslag reeds ter perse is gebragt in de

Verslag671 en Mededeelingen der Akademie, maar

nog niet werd afgedrukt. — Het zal, even als al de

overige, in genoemd werk voorkomende Verhandelin-

gen en Verslagen, afzonderlijk in den boekhandel

worden gebragt, en het zal derhalve der Afdeeliiig

aangenaam wezen te vernemen, hoeveel exemplaren

daarvan door zijne Excellentie verlangd worden.

Wordt gelezen het volgend door de H.H. de
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VRiESE en VAN DEN BOSCH ingczoïiden Verslag over

de Adnotationes criticae in Cupuliferas nonnullas Ja-

vanicas, voor de Verhandelingen der Akademie aange-

boden door den Heer oudemans.

In de gewone Vergadering van de Koninklijke Akademie

van Wetenschappen, gehouden den 28 September jl , heeft

het medelid de Heer oudemans voor de werken der Aka-

demie aangeboden: Adnotationes criticae in Cupuliferas non-

nullas Javanicas. Dit stak is gesteld in handen van den

Heer MiquEL en den eerstondergeteekende om de Akademie

te dienen van consideratie en advies^omtrent de [opneming

daarvan in de werken der Akademie.

Vermits echter eerstgenoemd medelid, bij schrijven van

7 October aan de Akademie, zich van de opgedragen taak

verschoond heeft, werd door den Voorzitter der xifdeeling

de taak van eerstbenoemde aan den eerstondergeteekende

opgedragen en het medelid de Heer van den bosch als

tweede lid der Commissie benoemd. Hiervan is door den

Heer Secretaris kennis gegeven bij eene missive d.d. 12

October jl. N"*. (S8, waarbij tevens is ; verzocht ter zake,

met laatstgenoemden medegecommitteerde zich te willen

verstaan.

Aan die uitnoodiging voldaan zijnde, hebben Twij thans

de eer het navolgende omtrent de aangeboden Verhande-

ling aan het oordeel der Akademie te'^onderwerpen.

De aangeboden Verhandeling betreft fhet geslacht der

eikenboomen van Java, waarover de Heer c. l. blume,

voor meer dan dertig jaren, zijne waarnemingen bekend

maakte in de Verhandelingen van het Bataviaasch Genoot-

schap van Kunsten en Wetenschappen, Deel IX, en dit

later in onderscheidene andere geschriften heeft voortgezet.

De Heer korthals maakte een tal van nieuwe?'soorten be-

kend van Borneo en Samatra, terwijl de fHeer miquel

VER8L. EN MBDED. APD. NATUURK. DEEL XIII. 10



( 146
)

ditzelfde onderwerp heeft behandeld en in de Plantae

Jungliuhnianae en in zijne Flora Indica. Deze geschriften

zijn publici juris; de personen, die als auteurs zijn opge-

treden, zijn allen in leven en om zoo te zeggen present,

terwijl de pièces justificatives zijn of in openbare of in bij-

zondere verzamelingen : een feit, hetwelk bij kritische be-

schouwing en verschil van inzigten wel verdient te worden

gereleveerd.

De eikvorm kan wel cosmopolitisch worden genoemd, als

men nagaat, dat eikenboomen voorkomen in de bosschen

der oude en nieuw^e wereld; dat zij vrij algemeen zijn in

Europa, Azië, Japan, Noord-Amerika, op het vasteland van

Indië en in den Oost-Indischen Archipel.

Op Java zijn het vooral de hoogere bergstreken; op de

eilanden buiten Java daarentegen, doorgaans de vlakten, ja

niet zelden valleijen, in welke men deze schoone boomen

aantreft. Meestal hebben zij hooge, zware, regtopgaande

stammen; terwijl slechts, op zeer aanzienlijke hoogten, de

vorm minder krachtig in verticale rigting is ontwikkeld,

maar een dwergachtig en kreupel aanzien heeft. De bos-

schen van den Gedeh, den Panggerango en den Malawar

gaven van het eerste, de hoogere deelen van het Ardjoeno-

gebergte op 90 O Ü' van het tweede verschijnsel de aanschou-

wing aan den eerstondergeteekende, terwijl hij op Ceram,

Boeroe en andere eilanden van den Archipel de eiken in

de vlakte of laagte zag.

De hoogere bergravijnen zijn meestal met zwaar geboomte

bezet. Hier is nog een rijke oogst voor den botanist; maar

het doordringen of afdalen in die ravijnen gaat met groot

gevaar gepaard. Het zijn inzonderheid Laurineën en Cupu-

liferen, welke men daar aantreft. De bijl, die meêdoogen-

loos zoo menigen prachtigen stam velt, heeft deze hooge

boschbewoners, die getuigen van eeuwen her, gespaard, want

aan afvoeren valt hier niet te denken. De boschvellingen

I
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en woudbrandeii^ waardoor soms (ienmaal meer wordt ver-

nield, dan men voor de gagaas of ladargs, d. i. drooge rijst-

velden, noodig heeft, strekken zich niet verder uit dan tot

4—5000 voelen.

Wanneer men nu de bergpaden, indien zij al dien naam

verdienen, bestijgt, dan vindt men onder het hoog geboomte

den hobbeligen, door wortels en uitstoelingen van allerlei

aard als bedekten bodera, overal bezaaid met vruchten,

bloemen en zaden, en daaronder hebben die der Cupulife-

ren van allerlei ontwikkelingstoestandeu, vormen en grootte,

bovenal hun aandeel. Het zou aanleiding kunnen geven

tot de schromelijkste verwarringen, indien men zich voor-

stelde, met even zoo vele eigenaardige typen te doen

te hebben, en waartegen vooral diegenen behooren te wa-

ken, die gewoon zijn planten, door anderen verzameld, te

beschrijven en door w^elke menige ontwikkelingsvorm, als

soort, in het botanisch stelsel werd geplaatst, die daarin

nooit had moeten worden opgenomen. Door eene menigte

van voorbeelden, ontleend aan de vegetatie der bergen van

Java, zou men kunnen aantoonen, hoe sterk de vorm in

vele gewassen verandert, naar gelang der toenemende hoogte,

en dit is in de eerste plaats van toepassing op de eiken.

Wij gelooven hiermede het standpunt te hebben aange-

wezen, waartoe de Heer oudemans is gekomen, hoewel hij

zijne kennis baseert op vergelijking van voorwerpen en na-

tuurlijk niet op een eigen lokaal onderzoek, zoo als blume

en KORTHALS deden.

Het is eene verdienste om de feilen in de natuurhisto-

rische systematiek begaan (en deze zijn talrijk) op te spo-

ren en de wetenschap daarvan te zuiveren. Het belang

daarvan wordt gemakkelijk ingezien door eiken beoefenaar

dezer wetenschap en vindt zijn hechten gronslag in het

beginsel van eene zooveel mogelijk juiste begrenzing van

soorten en geslachten.

10*
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In het geslacht der eiken, worden de karakters bovenal

ontleend aan de rijpe vruchten d. i. de eikels, en de kel-

ken of napjes. Alle andere organen bieden tot onderschei-

ding wel minder gewigt aan, maar zijn toch niet zoo

gering te achten, dat men die te eenenmale moet veronacht-

zamen. Dit geldt bovenal nieuwe geslachten, als men die

wil vestigen.

Na dit te hebben op den voorgrond gesteld, meenen wij

te kunnen komen tot de speciale beschouwing van de kri-

tische mededeelingen van ons geacht medelid.

1''. Quercus elegans, glaberrima en placentaria BL. moeten

eene soort maken, te weten, Q. elegans bl.

Zij wordt toegelicht door afbeeldingen (tab. II—V);

terwijl wij twee afbeeldingen ontvingen van de, vol-

gens den schrijver, als synoniem hiertoe te brengen

Q. spicata SM?

2^, Wordt gevindiceerd als soort Q. microcalyx van kort-

hals tegen blume en miquel, die haar als eene

bijsoort van Q. spicata sm. hebben voorgedragen

(tab. VII).

3°. Over Quercus pseudo-Molucca bl. Hieromtrent be-

staat verschil tusschen dien schrijver en den Heer

MiQUEL. Eene verscheidenheid van blume wordt

door den Heer miqüel tot soort verheven, waar

zich de Heer oudemans tegen verklaart. Hij wil de

soort Q. pseudo-Molucca behouden en geeft er eene

uitvoerige beschrijving van, door twee afbeeldingen

(tab. Vin, IX) toegelicht.

4®. Opmerkingen over de Synonymie van Q. Sundaica

BL., Q. pruinosa bl., Q. Korthalsii BL.

5'. Over Q. pallida bl. (tab. X, XI).

6®. // // thelecarpa MIQ.

7\ // // induta bl., op nieuw beschreven en afge-

beeld (tab. XII, XIII).
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8''. Q. Teyfimanni bl., op nieuw beschreven en afgebeeld.

Hiertoe brengt de Heer oudemans ook Qh t/pofeuca-niq^.

9^. Q. costata bl wordt gerekend tot Uihocarpus.

10°. Q. JungJmhnii MIQ., vroeger gebragt tot Q. lineata

BL., beschreven en afgebeeld (tab. XVI, XVII).

11*. Q. conocarpa is eene nieuwe soort (tab. XVIII).

12*. Lithocarpus Javanensis bl. De schrijver geeft eene ver-

beterde beschrijving van deze soort (tab. XIX).

13°. L. scutigera is eene nieuwe soort van dit geslacht,

door OUDEMANS voorgesteld en door afbeeldingen

toegelicht.

14*. Een analytisch overzigt van de eiken van Neder-

landsch-Indië besluit dezen belangrijken arbeid.

De ondergeteekenden zijn niet getreden in een herhaald

onderzoek van de voorwerpen van des schrijvers kritiek.

Zij zouden daartoe evenveel tijds, omslags en arbeids heb-

ben noodig gehad als de Heer oudemans behoefde voor

de zamenstelling van dien arbeid. Dit was ook niet het

doel van de lastgeving der Akademie.

Wij veroorloven ons den Schrijver de volgende beden-

kingen in overweging te geven

:

1". Zou men willen vragen, of de tijd niet is gekomen

om de Cupuliferae monographisch te bearbeiden, waarvoor

de materialen van bltjme, korthals, junghuhn, MiquEL,

VON siebold, teysmann, hooker, THOMSON hier te lande

voorhanden zijn, wat ons Indië, Engelsch-Indië en Japan

betreft; terwijl de Amerikaansche vormen, die van Europa

en Azië bekend zijn door de uitgegeven geschriften of uit

de herbarien en museen zijn te bekomen?

2". Zou het niet nuttig zijn de hier geïllustreerde

soorten te voorzien met diagnosen, voor zoo verre dit niet

reeds geschied is ?

S"". Zou het aantal afbeeldingen, bij eene eventuele uit-

gave, niet belangrijk kunnen worden verminderd? Bladen
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van eiken (zonder vrachten) af te beelden heeft geenerlei nut.

4". De opmerkingen van den Heer oudemans raken vooral

ons medelid blume. Deze geleerde is lid der Akademie.

Zal zij hier niet toepassen het: audi et alteram partem,

waardoor welligt menig bezwaar a priori zou kunnen wor-

den opgeheven, voordat beslist worde, of dit stuk, waarvan

de platen niet onbelangrijke onkosten zullen veroorzaken,

zal worden opgenomen in de werken?

Alvorens over die al- of niet-opneming in de werken

te adviseren, stellen ondergeteekenden voor, dit geschrift

te geven in handen van den Heer blume, tot wiens we-

tenschappelijken arbeid het in betrekking staat, en hetgeen

de billijkheid jegens dit medelid hun toeschijnt te vor-

deren.

]}e Verffaclerinor vereenioft zich in zooverre met de

conclusiën van het Verslag, dat zij besluit, den Heer

BLUME aan de bestaande Commissie toe te voegen,

en ZEd. Hg. uit te noodigen: P. om kennis te

nemen van de Verhandeling en van het daarop he-

den uitgebragt A^erslag; 2^. om daarna van zijne

ziensw^ijze daaromtrent aan zijne beide medeleden

berigt te geven; 3^. zich met hen in verband te stel-

len tot het uitbrengen van een gemeenschappelijk

Rapport, waarop later door de Afdeeling zal wor-

den besloten.

De Heer hartin g leest in eigen naam en in

dien van den Heer staring het volgende Verslag

voor op den in hunne handen gestelden brief van

de Commissie voor de Staatsspoorwegen, met de

daarbij beboorende Bijlagen.

I
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In de vorige Vergadering werd ons het onderzoek opge-

dragen van een aantal grondsoorten, verkregen bij eenige borin-

gen, die onder opzigt van den l^ten Ingenieur, den Heer L.

A. REüVENS, nabij Zutphen verrigt zijn in het terrein, waar

de pijlers voor de spoorwegbrug zullen worden gebouwd.

Daarbij waren gevoegd een e graphische voorstelling en

een tabellarische staat der boringen.

Uit beide blijkt al aanstonds, dat de boringen slechts

tot eene geringe diepte zijn voortgezet; bedragende deze

voor de vijf eerste boringen niet meer dan 6,5 tot 6,9

Ned. el beneden het maaiveld en 1 tot 2,1 Ned. el on-

der A. P , terwijl die der zesde boring, die voor het reg-

ter landhoofd, 8,2 Ned. el beneden het maaiveld en 3

Ned. el onder A. P. bedroeg.

Het liet zich derhalve niet verwachten, dat door deze

boringen eenige voor de geologie van ons Vaderland ge-

wigtige feiten zouden worden aan het licht gebragt.

Ook kannen wij kort zijn in de mededeeling der uit-

komsten van het onderzoek.

In de hoofdzaak is de zamenstelling des bodems op de

zes aangeboorde punten dezelfde, gelijk trouwens reeds uit

de kortheid van den afstand, waarop de boringen geschied

zijn, mogt worden afgeleid. Die afstand bedroeg van de

plaats der 1^^^ boring (die voor het linker landhoofd) tot

aan die der 5<ie (tusschen den T^^n en 8sten pijler) 237

ellen. De plaats, waar de laatste boring (voor het regter

landhoofd) geschied is, ligt aan de overzijde der rivier op

omstreeks 90 ellen van het linker landhoofd.

De bovenste laag, onmiddellijk onder den bouwgrond,

bestaat uit eene zandige klei. Hare dikte is het geringst

aan de beide uiteinden, derhalve aan de beide landhoofden.

Zij bedraagt aan het linkereinde slechts 0,6 en aan het

regtereinde 1,1 el. In het midden daarentegen neemt die

dikte toe, tot 3,2 el.



( 152 )

De aard dezer klei is eeiiigerraate verschillend op on-

derscheidene punten en ook op onderscheidene diepten; doch

dit verschil bepaalt zich tot eene grootere of geringere vast-

heid, hetgeen op zijne beurt alleen het gevolg is van de

grootere of geringere hoeveelheid zanddeelen, die onder de

kleideelen gemengd zijn. Het mikroskopisch onderzoek leerde

dat de bestanddeelen zijn : kleine gerolde kwartskorrels en

gruis van andere kristallinische gesteenten. Dit gruis be-

staat uit scherpkantige ligchaampjes, die onderling nage-

noeg geenen zanaenhang bezitten, zoodat de geheele massa

reeds bij eene matige drukking uiteen valt.

De kleur dezer klei is meer of minder geelachtig grijs,

ten gevolge van het meerder of minder gehalte aan ijzer-

oxyd, dat echter overal slechts in geringe hoeveelheid aan-

wezig is. In den Staat der boringen wordt het bovenste

gedeelte der kleilaag, verkregen bij de boring op de plaats

tusschen den 7^^" en H^ten pijler, vaste gele leem genoemd.

In Averk el ijkheid verschilt deze zoogenaamde leem echter

in niets van de overige klei.

Onder de kleilaag ligt eene zandbedding, welker dikte

nergens doorboord is. De zaraenstellende bestanddeelen van

dit zand zijn, wat de hoofdmassa aangaat, gerolde kwarts-

korreltjes van ijV ^^^ i lïiilliiïi. in doorsnede, doch overal

vermengd met hetzelfde gruis van kristallinische gesteen-

ten, dat de hoofdmassa der bovenliggende kleilaag uit-

maakt. Mica-schilfertjes zijn reeds met het bloote oog

daarin te herkennen. Alleen op eenige punten zijn in het

zand ook grootere kwartskorrels gelegen, vooral in dat ge-

deelte der laag, hetwelk ongeveer liet midden tusschen de

beide uiteinden inneemt, en op de hoogte van A. P. is

gelegen. Daar komen gerolde steentjes, meerendeels van

wit kwarts voor, tot van omstreeks 2 centim. in door-

snede.

Vergelijkt men de beide genoemde lagen met elkander,
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dan blijkt dat de haar zamenstellende bestanddeelen, wat

hunnen eigenlijken aard betreft, overeenstemmen. Het eenige

verschil is : dat de onderste of zandlaag uit de grovere,

de bovenste of kleilaag uit de fijnere fragmenten derzelfde

rotsgesteenten bestaat. Beider oorsprong, als zijnde door de

rivier aangevoerde rotsgruis, is dus dezelfde.

Organische overblijfselen worden niet aangetroffen in de

ons ten onderzoek verstrekte monsters, noch de zoodanige

die reeds met het bloote oog, noch die welke alleen door

het mikroskoop zigtbaar zijn, alleen met uitzondering van

een nog met de kurk- en schorslaag bekleed, maar overi-

gens geheel verveend stukje van een tak, dat hoogstwaar-

schijnlijk van een beukenboom afkomstig is, en op 2,1 el

onder A. P. in de zandlaag gevonden werd.

Het blijkt derhalve dat men hier geene andere lagen

doorboord heeft dan die, welke tot hedendaagsche bezin-

kingeii uit onze groore rivieren behooren. Ofschoon nu

de uitkomsten van dit onderzoek slechts luttele beteekenis

hebben, zoo laat zich de mogelijkheid en zelfs de waar-

schijnlijkheid voorzien, dat een onderzoek van grondsoorten,

opgebragt bij boringen op andere punten van ons vader-

land, vooral wanneer zij tot iets grootere diepte worden

voortgezet, belangrijk voor de geologie van ons vaderland

zal zijn. Het is daarom dat wij voorstellen, den Minister

van Biunenlandsche Zaken dank te zeggen voor zijne last-

geving om de Akademie bekend te maken met de uitkom-

sten der verrijkte en te verrisrten borinc^en, en onze bereid-

willigheid uit te drukken om van die gelegenheid gebruik

te maken ter uitbreiding onzer kennis van den vaderland-

schen bodem.

Tevens echter nemen wij de vrijheid u voor te stellen,

dat de nu onderzochte grondsoorten gedeponeerd mogen

worden in de thans op het Paviljoen te Haarlem bewaarde

verzameling van voorwerpen voor de geologie van Neder-
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land^ daar zij hier bij de menigvuldige stalen van andere

boringen, thans bij den aanleg der Staatsspoorwegen verrigt,

hare meest eigenaardige plaats zullen vinden.

Wordt besloten:

lo. het Verslag in afschrift den Minister van Binnenland-

sche Zaken mede te deelen;

20. in den geest van het Verslag zijne Excell. dank te

zeggen;

30. de onderzochte grondsoorten in bewaring te stellen on-

der het bestuur van den Heer staring in de verzame-

ling van het Paviljoen te Haarlem, en daaraan te voe-

gen de graphische voorstelling en den tabellarischen staat

der boringen, welke den brief der Commissie voor de

Staats-spoorwegen ook vergezelden.

De Heer van breda wijst op de aauteekeiiing

van den Heer faye in Comptes rendus des séances de

rAcadémie des Sciences, Tom. LUI, N^. 16, 21 Oct.

1861, pag 684, en doet eene der aldaar genoemde

zeer dikke glazen platen zien, welke van het eene tot

aan het andere einde doorboord zijn door den druk

van de groote machine van ruhmkorff.

De Heer von baumhauer leest eene Verhande-

ling voor, door den Heer g. j. mulder ingezonden,

over scheikundige toerking van gering vermogen,

In die Verhandeling werd onder meer als uitkomst van
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vele onderzoekingen vermeld, dat er aan het chemismus

geen einde is; dat door meerdere zamengesteldheid de ver-

bindingen wel zwakker worden, maar dat het hoofdkarak-

ter van chemismus, namelijk verbindingen in bepaalde aequi-

valent-verhouding, nimmer schijnt te ontbreken, zoo de stof-

fen slechts vrije beweging hebben.

Daartoe werden vooral de oplossingen van ligcharaen in

water ter sprake gebragt, en aangetoond, dat die ligcha-

men, welke heeten geene scheikundige werking op elkander

uit te oefenen, zich in verzadigde oplossingen altoos aequi-

valentsgewijze verbinden, en in eene hoeveelheid water

oplosbaar zijn, die bepaald wordt door de nieuwe zamen-

gestelde stofiFe, welke gevormd is, en welke hoeveelheid wa-

ter geenszins uit de oplosbaarheid der zamenstellende stof-

fen op zich zelve kan worden afgeleid.

Al wat zamen in eene oplossing verkeert, vormt alzoo

één geheel van scheikundigen aard.

De Vergadering neemt met belangstelling daarvan

kennis en drukt den wensch uit, dat bij de ver-

langde terugzending eene uitnoodiging worde ge-

voegd aan den Heer mulder, om haar óf deze Ver-

handeling voor de Verslagen en Mededeelinc^en af te

staan óf daarvan een uittreksel te geven voor het

Proces-verbaal.

üe Heer vrolik spreekt over den schedelbouw

der Papoeaas en der Alfoeren,

Hij herinnert, dat men reeds sedert lang weet, dat een

zwartkleurig en kroesharig menschenras enkele eilanden
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van den Indischea Archipel als ook die van Oceanië be-

woont, en zal hij nu meer bepaaldelijk over de bewoners van

het eiland Nieuw-Guinea spreken. Deze trekken meer en meer

de aandacht des algemeens, en sedert korten tijd verschenen

daarover twee Verhandelingen van den beroemden von

BAER, die de belangrijke zijde der bestudering van deze

beide menschenrassen deden uitkomen, maar tevens nog vele

gewigtige punten onbeslist laten. — De naam van Pa-

poeaas schijnt van een Maleisch woord papoeah afkomstig,

dat gekroest haar beteekent. Het is echter ook mogelijk,

dat deze naam afkomstig is van het woord Foea-poea, dat

zwart beteekent. Zoo althans is de meening van b. leon

DE ARGENSOLA, wicus reisverhaal in het Spaansch verscheen

in den jare 1609, en in het Pransch in den jare 1706.

Vroeger reeds moet alvar de saevedra, en wel in 1528,

voet aan wal gezet te hebben aan de noordkust van Nieuw-

Guinea, welk eiland men in de 16^ en 17^ eeuw het eiland

der Papoes heette. Er werd echter niet veel meer over

gesproken, totdat eene zeereis, door het Engelsche Gou-

vernement ondernomen, onder het bestuur van forrest,

in de jaren 1774 — 1776, er op nieuw de aandacht op

vestigde. — Het is echter slechts in deze eeuw, dat men

tot betere kennis geraakte, vooreerst door de reizen rondom

de wereld, onder duperrey, freycinet, dumont d^urville,

door de Pransche regering ondernomen, ten tweede door de

United States exploring expedition, ten derde door de zen-

dingen van het Nederlandsche Gouvernement in Indie,

waarvan de uitkomsten werden geboekt door s. müli.er

in het prachtwerk, dat over onze bezittingen in Oost-Indië

verscheen. Op dit alles volgde in den jare 1859 de beide

Verhandelingen, welke von baer over de Papoeaas en de

Alfoeren in de werken der Akademie te St. Petersburg

uitgaf. Eene dezer bepaalt zich tot de beschrijving en

de afbeelding van schedels, welke hij van een Nederlandsch
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beambte, den Heer p. r. von siebold ontving, die deze

schedels onder de nalatenschap van wijlen doctor M. peitsch,

chef van de geneeskundige dienst op Batavia, vond. — De

tweede geeft een overzigt, met scherpzinnige kritiek van

den stand der ethnographie omtrent de genoemde volkeren.

Geschenken in den jongsten tijd van de H.H. swaving,

CEOOCKEwiT, waszink, cramer-worg, moyet, POOL ontvangcn,

stelden Spreker in de gelegenheid, om de feiten, door vroegere

waarnemingen medegedeeld, aan eigen ervaring te toetsen. Hij

brengt daartoe 9 schedels, uit Nieuw-Guinea ontvangen, ter

tafel, en hoopt dat de beschouwing daarvan der Afdeeling

niet onbelangrijk zal voorkomen. — Vooraf echter vergunne

zij Spreker openlijk, hoewel op verren afstand, zijnen dank

uit te spreken aan hen, die zijn museum op zulk eene

edelmoedige wijze verrijkten.

Hetgeen de beschouwing dezer schedels vooral belangrijk

maakt, is de erkenning daarin van twee duidelijk afgeba-

kende vormen, welke het bestaan van twee onderscheidene

menschenrassen doen vermoeden. Reeds de Transche natu-

ralisten, die in zekeren zin de firma's uitmaken van quoy

en GAiMARD en van lesson en garnot, vestigden voor der-

tig jaren ongeveer, de aandacht daarop, dat er op Nieuw-

Guinea vermoedelijk twee menschenrassen voorkomen, het

eene de kust bewonende (Fapoua), het andere in het bin-

nenland levende [Alfouroa, Alfour^ Endarnene, Ar/aki,

Mairassi). YoN baer lichtte de waarschijnlijkheid daarvan

nader toe, door beschrijving, afbeelding en opgave van

afmetingen der schedels, welke hij onder den gemeenschap-

pelijken naam van Papoeaas ontving, maar die zoodanig

onderscheiden zijn, dat zij duidelijk blijken tot twee typen

te behooren. — Spreker verheugt zich, op dezen oogenblik

het zijne te kunnen bijdragen tot gedeeltelijke bevestiging

dezer meening. Vier schedels, in den jare 1859 van den
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Heer croockevvit uit Nieuw-Guinea ontvangen, komen ten

eenenmale overeen met de 1^, 2® en -3 ^ figuur van de plaat

van VON BAER [Crania selecta enz.) ^). — Een vijfde schedel

heeft groote overeenkomst met den schedel, welke von baer

afbeeldt, onder den naam eener Papoeasche vrouw, als ook

met den knaap, in den jare 1817 door raffles afgebeeld. —
De zesde en zevende schedel hebben eenen meer uitge-

drukten negervorm. Zij gelijken zeer veel naar de elfde

plaat van lücae, Zur oryanisclien Formenlehre, Een dezer

komt echter van Bencoolen, en is dus niet van Nieuw-

Guinea afkomstig. Hij is van een slaaf, en dit doet

Spreker aan de mogelijkheid denken, dat hij van een Al-

foer kan wezen. — De achtste schedel heeft eene onbe-

twistbare overeenkomst met den schedel, welke von baer

afbeeldt onder den naam van Alfoer, als ook met de af-

beeldingen op pi. 1 van den atlas van duperrey {partie

zoölogique). — Zoo Spreker zich niet bedriegt, worden door

dit achttal schedels drie typen vertegenwoordigd; de eerste,

in het omschreven viertal aanwezig, zoude die der Papoe-

aas zijn; de achtste schedel zoude tot de Alfoeren behoo-

ren, in den zin, welke von baer aan dezen naam gaf, en

de zesde en zevende schedel onderscheiden zich door eenen

meer sprekenden negervorm. — Hij wijst ten slotte op de

onbepaalde beteekenis van dit woord Alfoer. Als naam

wordt het toegekend aan vele andere volkeren, in het bin-

nenste gedeelte van vele Moluksche en Sunda-eilanden le-

vende. Spreker toont zulks door de aanwijzing van eenen

schedel, welken zijn museum ontving onder den naam van

Ternataanschen Alfoer van Halmahera. Volgens earl be-

teekent het Portugesche woord Alfóera een vrijgelatene.

Door den naam van Alfoeren zoude men dus vrijen of

) Er was een vijfde bij, maar deze is den Heer frank, hande-
laar in naturaliën, door Spreker in ruiling gegeven.
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wilden aanduiden. Maar dit belet niet dat er op Nieuw-

Guinea een bijzonder volkerenras kan wezen, waarop de

naam van Al/oer of Ar/oer, van Alfouren of Arfouren, van

Barafouren past. — Zoo veel althans blijkt uit de be-

schouwing van al deze schedels, dat men onder den naam
van Papoea meer dan eenen schedelvorm uit Oost-Indië

ontvangt. — Het aantal is nog te gering, om daaruit

stellige besluiten af te leiden. — Het doel des Sprekers

was slechts, om de aandacht op het gewigtig onderwerp

te vestigen en zoo mogelijk door discussie daarin voor hem

zelven meerder licht te verkrijgen.

De Heer van hasselt biedt voor de Verslagen

en Mededeelingen eene Verhandeling aan onder den

titel van : de slangenheher van Ceylon. — Zij wordt

in handen gesteld der Commissie van Redactie.

De Heer staring doet eene voorloopige mededee-

ling omtrent Mosasaurus camperi en Chelonia hoff-

MANNi, waarvan de overblijfselen, vroeger behoord

hebbende aan de verzameling der Hoogeschool te

Groningen, als nu in die van teyler te Haarlem

zijn opgenomen. — Hij stelt zich voor, daarover

nader eene Verhandeling in de Fransche taal voor

de Verslagen en Mededeelmgen aan te bieden, welke

met belangstelling wordt te gemoet gezien.

De Heer lobatto biedt voor de werken in 4<^.

der Akademie aan Mémoire sur une methode d^ap-
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proximation pour Ie calcul des rentes viagères. —
Deze Verhandeling wordt in handen gesteld der

Heeren stamkart en van rees met beleefd ver-

zoek om omtrent de plaatsing daarvan de Afdeeling

te willen dienen van berigt, voorlichting en raad.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

Vergadering wordt gesloten
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WAARNEMINGEN MET DEN MERIDIAAN-CIRKEL,

AAN DE

NIEUWE STERREAVACHT TE LEIDEN,

MEDEGEDEELD DOOR

F. K A I S E R.

De Meridiaan-cirkel van de nieuwe sterrewacht te Lei-

den is een uitvloeisel eener veeljarige studie van zijne be-

roemde vervaardigers, de Heeren pistor en Mx^.rtins te Ber-

lijn, en van de slotsom der ervaringen, omtrent zulk een

werktuig, door de meest beroemde sterrekundigen verkre-

gen. Die studie en ervaringen leidden echter niet in alle

opzigten tot beslissende uitkomsten en waar, omtrent de

meest doelmatige inrigting van het een of ander gedeelte

des werktuigs, nog eenige twijfel was overgebleven, werd

door mij, in overleg met de Heeren pistor en martins,

eene. uitspraak gedaan, omtrent hetgeen bij den Meridiaan-

cirkel voor de nieuwe sterrewacht te Leiden zoude worden

aangenomen. Toen ik, in het jaar 1847, voor het eerst

en vermoedelijk ook voor het laatst van mijn leven, eene

korte buitenlandsche reis volbragt, heb ik aan eenige be-

roemde steri'ewachten, als in het voorbijgaan, Meridiaan-

VERSL. EN MEDED. AFD. NATUÜRK. DEEL XIII. 11
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cirkels gezien, maar het voorregt van met zulk een werk-

tuig te arbeiden was mij nooit beschoren. Hoe wensche-

lijk het geweest zoude zijn dat ik, vóór de bestelling van

den Meridiaan-cirkel, die het hoofdwerktuig van de nieuwe

sterrewacht te Leiden zoude worden, in de gelegenheid ware

gesteld om eenige der meest beroemde werktuigen van dien

aard naauwkeurig op te nemen, lieten de omstandigheden

zelfs niet toe dit ter sprake te brengen ; maar ais ik tot

eene beslissing werd geroepen, behoefde ik toch geenszins

tot eenen greep in het blinde mijne toevlugt te nemen.

Eensdeels kon mij de ervaring, die ik omtrent andere werk-

tuigen had verkregen, ten gids verstrekken eü anderdeels

had ik mij niet vruchteloos beijverd, om, door afbeeldin-

gen en beschrijvingen, eene naauwkeurige kennis te verkrij-

gen van de verschillende inrigtingen, die men in de laat-

ste jaren aan de Meridiaan-cirkels heeft gegeven en de meer-

dere of mindere waarde dier inrigtingen aan de volbragte

waarnemingen te toetsen. Een bezwaar, dat zelden bij de

stichting van eene sterrewacht wordt ondervonden, lag in

de beperkte geldsom, op welke ik, in het jaar 1854, de

noodzakelijke uitgaven voor eenen Meridiaan-cirkel en zijne

hulptoestellen had geraamd en die ik niet alleen niet mogt

overschrijden, maar uit welke nog onkosten moesten wor-

den bestreden, op welke ik niet gerekend had. Het ver-

heugde mij daarom ten hoogste dat de Heerren pistor en

MARTINS met mij instemden omtrent de verwerping van de

zeer kostbare wijziging, die de Meridiaan-cirkel het eerst,

in het jaar ] 852, aan de sterrewacht te Greenwich onder-

ging en die, door de Heeren pistor en martins zelven, bij

de Meridiaan -cirkels van de sterrewachten te Albany en te

Kopenhagen is aangenomen. Daarmede is althans dit ge-

wonnen, dat de pilaren van het werktuig te Leiden niet

ten volle ƒ 400 hebben gekost, terwijl men voor de, ze-

kerlijk niet meer standvastige, pilaren van het werktuig te
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Albany eene som van / 20,000 heeft uitgegeven. Het

eenige van wezenlijke beteeken is, dat verloren scheen te

gaan door tot de oude inrigting terug te keeren, was de

schoone nachtelijke verlichting van den verdeelden rand der

cirkels van het werktuig; maar het vernuft van den Heer

MARTiNS kwam aan dit bezwaar ter hulp en de Meridiaan-

cirkel te Leiden geeft het eerste voorbeeld van zulk een

werktuig, bij hetwelk de verdeelde rand van eiken cirkel,

aan de vier punten waarop de mikroskopen wijzen, door

eene enkele verwijderde lamp, bij terugkaatsing, wordt ver-

licht, zonder dat de mikroskopen door kanalen gaan, in

de steenen pilaren geboord. De Meridiaan-cirkel te Leiden

heeft vele nieuwe en schoone eigenschappen, en de hulp-

toestellen voor zijn gebruik, die door mij zelveii moesten

worden bedacht en onder mijn oog te Leiden zijn vervaar-

digd, kunnen, voor het minst door hunne nieuwheid, op

eenige belangstelling aanspraak maken.

Om verschillende redenen behoorde in eene uitvoeris^e

beschrijving en afbeelding van den Meridiaan-cirkel te Lei-

den en zijne hulp toestellen openlijk rekenschap te worden

afgelegd van vele bijzonderheden, die daarbij voorbedach-

telijk zijn ingevoerd. De arbeid, aan zulk eene beschrij-

ving en afbeelding verbonden, zoude zekerlijk niet vermo-

gen mij van haar af te schrikken, maar hare voltooijing

zoude een aanzienlijk tijdsverloop vorderen en het is mij

nu nog een onoplosbaar raadsel, hoe zij, met hare onmis-

bare platen, eenmaal zoude kunnen worden uitgegeven. Ik

zal echter voor haar zorgen, zoo spoedig als het mij mo-

gelijk zal zijn, in de hoop dat ik dien arbeid niet uitslui-

tend voor mijn eigen genoegen volbragt zal hebben.

De Meridiaan- cirkel werd op den 2 O sten April van dit

jaar aan de sterrewacht ontvangen, en hoezeer ik daarbij

op geheel onverwachte bezwaren stiet, was hij reeds na ver-

loop van weinige dagen opgesteld. De geheele zomer moest
11*
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echter in rusteloozen arbeid worden doorgebragt, om het

werktuig met zijne hulptoestellen voor de waarnemingen

gereed te maken, en hoezeer er omstandigheden plaats had-

den, die mij dwongen mijne voorbereidingen te staken en

voorloopig bepaalde soorten van waarnemingen uit te slui-

ten, was het werktuig, bij het aanbreken van den herfst,

voor de waarnemingen, in het algemeen, gereed. Na eenige

zeer bevredigende proef- en waarnemingen, die ons met het

werktuig en zijne eigenschappen gemeenzaam moesten ma-

ken, werd spoedig besloten tot eene reeks van onderzoekin-

gen, die beslissen moest wat het hoofdwerktuig van de

nieuwe sterrewacht te Leiden vermogt : die de soort van

werkzaamheden moest bepalen, aan welke zij zich bij voor-

keur te wijden heeft en eene uitspraak moest toelaten, om-

trent de rol, die de nieuwe sterrewacht te Leiden in de

wetenschap zal kunnen vervullen.

Men zal der sterrekunde te Leiden, wegens de geldsom-

men die voor haar zijn uitgegeven, zeer strenge eischen

stellen en men zal daartoe het volste regt hebben verkre-

gen, als haar, in hare tegenwoordige schoone woning, het

onontbeerlijk levensonderhoud zal zijn toebedeeld. Door nie-

mand zal meer van haar worden geëischt dan door mij zel-

ven, en overtuigd dat de volmaking der sterrekunde thans,

boven alles, waarnemingen vordert van de hoogstmogelijke

naauwkeurigheid, was het mijne begeerte en mijn toeleg,

dat reeds onze eerste onderzoekingen met den Meridiaan-

cirkel te Leiden eene naauwkeurigheid zouden openbaren,

die met zulk een werktuig nog niet is bereikt of overtrof-

fen. Ik eischte dat reeds de eerste waarnemingen te Lei-

dden eene naauwkeurigheid zouden bezitten, voor het minst

even zoo groot als die der beroemde waarnemingen, met

welke BESSEL zijne schitterende loopbaan besloot.

De reeks van onderzoekingen, die hoofdzakelijk ten doel

had den graad van naauwkeurigheid te bepalen, voor wel-
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ken de Meridiaan-cirkel te Leiden, in onze handen, vat-

.baar is, moest niettemin eene uitkomst van blijvende waarde

opleveren, bestaande in eene, hoezeer nog slechts voorloo-

pige, toch zeer naauwkeurige kennis van de Poolshoogte

der sterrewacht te Leiden. Eene volledige mededeeling van

de waarnemingen en berekeningen, daartoe volbragt, zoude

een geheel boekdeel kunnen vullen; en daar het nog zeer

lang onzeker zal kunnen blijven, op welke wijze de waar-

nemingen aan de nieuwe sterrewacht te Leiden in het licht

zullen verschijnen, heb ik het niet ongepast geoordeeld voor-

loopig een kort berigt omtrent de verkregene uitkomsten,

bij de Akademie van Wetenschappen, over te leggen, en zij

zal, zoo ik hoop en vertrouw, die uitkomsten niet onwaardig

keuren om in hare Verslagen en Mededeelingen te worden

opgenomen. Moge het gewaagd schijnen nu reeds uitkom-

sten te vermelden, terwijl men ter naauwernood het berigt

kan verwachten, dat de Meridiaan-cirkel voor de waarne-

mingen in gereedheid is gebragt, de reeks van voorloopige

onderzoekingen, voor mijn bepaald doel in het werk gesteld,

was echter reeds voor eenige weken gesloten en er bestaan

geene redenen om hare bekendmaking te verdagen. Ik zal,

in deze bijdrage, een kort verslag geven van de uitkom-

sten waartoe zij leidden, maar vooraf moet ik mij de vrij-

heid veroorloven, het doel en den aard van ons onderzoek

nader toe te lichten.

Nadat de sterrewacht te Koningsbergen gedurende eene

lange reeks van jaren, eerst met den cirkel van cary en

naderhand met dien van reichenbach, ontelbare waarne-

mingen had opgeleverd, van het uiterst gewigt voor de ster-

rekunde, werd bessel, vooral toen zich eene kennelijke ver-

andering in de eigene beweging van sommige vaste sterren

openbaarde, levendiger dan te voren overtuigd, dat eene

volmaking der sterrekunde hoofdzakelijk in de naauwkeu-

righeid der waarnemingen gezocht moet worden. Aan het
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einde van zijne loopbaan wenschte bessel in het bezit ge-

steld te worden van eenen nieuwen Meridiaan-cirkel, die,

naar zijne inzigten, door de Gebroeders eepsold te Ham-
burg zoude worden vervaardigd en bestemd moest zijn om
de hoogstmogelijke naauwkeurigheid te doen bereiken, voor

welke de Meridiaan-cirkel vatbaar is. Aan den wensch van

BESSEL werd in alle opzigten voldaan en de Meridiaan-cir-

kel van de Gebr. repsold, die, in den herfst van het jaar

1841, in de sterrewacht te Koningsbergen werd opgesteld,

was gedurende de laatste levensjaren van bessel bijna het

eenige voorwerp van zijne zorgen. Bessel wilde met dat

werktuig de naauwkeurigst mogelijke bepaling leveren van

de declinatiën der 36 fundamentaal-sterren. Hij ving zijne

w^aarnemingen daartoe aan in de lente van het jaar 1842

en zij waren nog niet geheel voltooid, toen hij, op het

einde van het jaar 1844, wegens den slechten staat zijner

gezondheid, aan zijne w^aarnemingen een einde moest stel-

len. Meer in het bijzonder wijdde bessel zijne aandacht

aan de poolster, daar de waarneming van dat hemellicht de

poolshoogte der sterrewacht zoude doen kennen en alzoo

den grondslag van al zijne overige onderzoekingen leggen

moest.

Het is op verschillende wijzen gebleken, dat bessel zich,

gedurende zijne laatste levensjaren, boven alles beijverde om

de waarnemingen met den Meridiaan -cirkel van repsold

de hoogstmogelijke naauwkeurigheid te doen bereiken. Tot

zijne allerlaatste theoretische bespiegelingen behoorde ook zijn

merkwaardig onderzoek omtrent de buiging, die de Meri-

diaan-cirkel door zijn eigen gewigt moet ondergaan, en die

de gewigtige uitkomst opleverde, dat men inderdaad, door

eene bepaalde zamenstelling der waarnemingen, die buiging

geheel onschadelijk kan maken. Eene bron van onzekerheid,

die bij de waarnemingen met den Meridiaan-cirkel steeds

was blijven springen, scheen daardoor gestopt te zijn en
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de bezwarende voorschriften van zijne theorie werden door

BESSEL zelven het eerst en strengelijk in acht genomen.

Daar het hem niet meer mogelijk was om, overeenkomstig

zijnen wensch, de herleiding zijner waarnemingen zelf te

volbrengen, heeft hij haar, bij uiterste wilsbeschikking, op-

gedragen aan de Heeren busch en petersen, destijds ob-

servatoren aan de sterrewachten te Koningsbergen en te Al-

tona. Het duurde echter lang alvorens die Heeren de hun

opgedragen taak ten uitvoer bragten. Petersen overleed

in het jaar 1854, en busch werd, in het jaar 1855, toen

hij eindelijk op het punt was om de waarnemingen van

BESSEL met hare herleidingen uit te geven, door een^

schielijken dood weggerukt. Die uitgave geschiedde eerst

in het jaar 1856 en dus tien jaren na den dood van bes-

SEL, door wicHMANN CU LUTHER, in het 27ste (jeel der

Astronomische Beobachtungen auf der Königlichen Univer-

sitats-Sternwarte zu Königsherg. De herleidingen waren

toen echter nog niet geheel en al ten einde gebragt, maar

het ontbrekende werd door luther aangevuld in eene Ver-

handeling, die in N<^. 1076 der Astronomische Nachrich-

ten is opgenomen. De waarnemingen, door- bessel met

den Meridiaan-cirkel van repsold volbragt, die zoo lang

verholen bleven, zijn, in mijn oog, de volkomenste in hare

soort, en daarom koos ik haar als een toetssteen van de

eerste voortbrengselen des Meridiaan-cirkels te Leiden.

Het zal wel geen betoog vereischen, dat een doelmatig

gebruik van den Meridiaan-cirkel vele theoretische kundig-

heden, eene groote praktische vaardigheid en eene ijzeren

volharding moet vorderen. Begeert men van den Meridiaan-

cirkel zoo talrijke waarnemingen als dat werktuig kan op-

leveren, zoo behoeft men, even als te Greenwich, eenige

waarnemers, die elkander aflossen, en zal zulk een werktuig

niet grootendeels doelloos zijn aangekocht, zoo wordt voor

het minst één waarnemer gevorderd, die zich daaraan ge-
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heel eii al kan wijden. Wil men met den Meridiaan-cirkel

den hoogst mogelijken graad van naauwkeurigheid berei-

ken, zoo moet de waarnemer, w^elke goede hoedanigheden

hij ook moge bezitten, voor zijne taak stelselmatig worden

opgeleid. Ik oordeelde het noodzakelijk, dat de Heer n. m.

KAM, observator aan de sterrewacht alhier, ofschoon daaraan

eenige andere werkzaamheden moesten worden opgeofferd,

zich met de behandeling van den Meridiaan- cirkel gemeen-

zaam maakte; maar ZEd. zoude zich niet aan den Meridi-

aan-cirkel kunnen wijden, zonder de waarnemingen buiten

den Meridiaan te staken, die aan eene wel toegeruste ster-

rewacht niet mogen worden nagelaten en op zich zelve

eene geheele toewijding vorderen. Terwijl ik zelf een hoog-

leeraarsambt te vervullen heb en mijne werkzaamheden mij

buitendien dagelijks, van den vroegen morgen tot laat in

den nacht, bezig houden, zoude het mij niet mogelijk zijn

op den duur dag en nacht met den Meridiaan-cirkel te

arbeiden, die mij nu reeds veel meer tijds en inspanning

heeft gekost dan iemand zich kan voorstellen en aan vele

andere noodzakelijke werkzaamheden heeft onttrokken. Ik

wensch, als -de werkzaamheden aan de nieuwe sterrew^acht

behoorlijk geregeld zullen zijn, mij zelven de mikrometer-

metingen met den nieuwen refractor voor te behouden, die

tot nu toe door den Meridiaan-cirkel werd verdrongen,

maar, zoo ik hoop, spoedig het voorwerp van mijne bij-

zondere zorgen zal kunnen worden.

Het was eene uitredding voor de nieuwe sterrewacht,

dat de Heer H. G. van de sande bakhuyzen, civiel in-

genieur en Doctorandus in de Wis- en Natuurkundige

W^etenschappen, die zich reeds met de beste gevolgen op

de sterrekunde had toegelegd, besloot, zich geheel aan haar

te wijden en zich bepaaldelijk aan den Meridiaan -cirkel

over te geven. Ik wenschte, reeds voor een jaar, dat de

Heer van de SAxNüt dakhuyzen als observator bij de uieuwe



( IfiO )

sterrewacht mogt kunnen worden aangesteld, opdat de be-

lemmeringen, die hij in zijne werkzaamheden aan de ste.r-

rewacht ondervond, zouden worden weggenomen, maar zelfs

tot op dit oogenblik is die wensch onvervuld gebleven.

De Heer van de sande bakhuyzen heeft echter al den

tijd, over welken hij herschikken kon, voor de sterrewacht

en bepaaldelijk voor den Meridiaan-cirkel ten beste gehad,

ten gevolge Avaarvan hij als hoofdpersoon moet optreden

bij het onderzoek, dat ik hier te vermelden heb.

Ofschoon de Heeren pistor en martins vreesden, dat

het opstellen van den Meridiaan -cirkel mij zoude misluk-

ken, daar dit nimmer door den sterrekundige zelven ge-

schiedde, was het na verloop van weinige dagen met de

beste gevolgen ten einde gebragt. Veel bezwarender was

het verordenen van de talrijke hulptoestellen, dat ik geheel

voor mijne rekening en verantwoording nemen moest, maar

waarin ik vermeen zeer gelukkig geslaagd te zijn. Ik

heb mij beijverd om van het inrigten der sterrewacht zoo

velen mogelijk partij te laten trekken. Bij het opstellen

van den Meridiaan-cirkel waren alle studenten tegenwoor-

dig, die zich alhier op de sterrekunde toeleggen, en bij het

verdere inrigten en rectificeren was ik gewoonlijk verge-

zeld van de Heeren kam en van de sande bakhuyzen.

Onberekenbare diensten werden mij bewezen door de on-

gewone vaardigheid van mijnen zoon p. j. kaiser, Adjunct-

Verificateur van 's Rijks zee-instrumenten en Doctorandus

in de Wis- en Natuurkundige Wetenschappen, die dikwijls

ten uitvoer bragt, wat men naauwelijks van een' geoefen-

den instrumentenmaker had kunnen verlangen. Ik ging

voor in alle onderzoekingen, die met den Meridiaan-cirkel

volbragt moeten worden en. bepaalde alzoo het eerst den

graad van naauwkeurigheid, waarvoor dat werktuig vat-

baar was. Alle gevaarlijke bewerkingen met het werktuig

geschiedden, nadat ik daarin was voorgegaan, door de
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Heeren kam en van de sande bakhuyzen, aanvankelijk on-

der mijn oog. Van het minder gevaarlijke werd allengs

tot liet meer gevaarlijke opgeklommen, tot dat ik de vol-

ledige behandeling van het werktuig, ook in mijne afwe-

zigheid, den genoemden Heeren kon toevertrouwen. De

waarneminc^en, wier uikomsten ik hier heb mede te dee-

len, behooren tot die, welke, zonder mijne onmiddellijke

medewerking, door den Heer kam en hoofdzakelijk door

den Heer van de sande bakhuyzen zijn ten uitvoer ge-

bragt.

Naar de vroeger vermelde theorie van bessel moet men,

om de hoogte van eene ster, bevrijd van den invloed der

buiging der werktuigs, te verkrijgen, vier waarnemingen

met elkander verbinden. Men rigt den kijker op het he-

mellicht en leest de aanwijzing der mikroskopen op den

verdeelden cirkel af. Vervolgens rigt men den kijker op

het beeld van het hemellicht, gezien door terugkaatsing op

de oppervlakte van een kwikzilverbad, en herhaalt de af-

lezing van de aanwijzing der mikroskopen. Het halve ver-

schil tusschen de middentallen van beide aflezingen geeft

eene voorloopige bepaling der Meridiaanshoogte van het

hemellicht. Nu wordt hét werktuig op zijne pannen om-

gelegd, zoodat de tappen der horizontale as, om welke het

werktuig wordt ombewogen, elkanders plaatsen verwisselen.

Daarna wordt de geheele bewerking herhaald en alzoo eene

nieuwe bepaling van de Meridiaanshoogte der ster verkre-

gen. Het midden tusschen de twee aldus verkregene uit-

komsten voor de Meridiaanshoogte der ster moet hare

juiste waarde geven, vrij van den invloed der buiging.

Bepaalt men alzoo de Meridiaanshoogte van de poolster

of van eene andere circumpolaire ster, bij hare bovenste

en onderste culminatie, zoo geeft de halve som de pools-

hoogte der plaats en het halve verschil den poolsafstand

der ster. Indien de ster, zoo als de poolster, zich langzaam
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door het veld des kijkers beweegt, zoo zal men telkens

meer dan eene waarneming volbrengen en alle waarnemin-

gen, door eene naauwkeurige berekening, tot de Meridi-

aanshoogte herleiden, met inachtneming van de fouten door

eenen mogelijken schuinschen stand der draden te weeg ge-

bragt. Men uaoet zoo naauwkeurig mogelijk den invloed

der straalbuiging in rekening brengen en de waarnemingen

van verschillende dagen, die met elkander verbonden moe-

ten worden, naar praecessie, aberratie en nutatie, tot het-

zelfde tijdstip herleiden. Daarenboven is het noodig dat

men, naar het voorbeeld door bessel gegeven, de fouten

bepale van de strepen der verdeeling, die men gebruikte

en, ofschoon dit door bessel werd nagelaten, moet men

het ook als noodzakelijk beschouvren, dat de fouten der

mikrometerschroeven, door welke de onderverdeeling der cir-

kels wordt verkregen, worden bepaald en in rekening gebragt.

Ik zal hier de maatregelen niet vermelden, die door mij

genomen zijn om een kwikzilverbad te verkrijgen, welks

oppervlak rustig en zuiver genoeg moest wezen, voor zulke

teedere waarnemingen als in onze bedoeling lagen. Ik zal

hier ook den hulptoestel met stilzwijgen voorbij gaan, door

mij bedacht om het den waarnemer mogelijk te maken,

zonder eenig gevaar voor zich zeiven of voor het werktuig,

de oogbuis van den acht voeten langen kijker te bereiken,

als die, met tusschenpoozen van weinige oogenblikken, nu

hoog naar boven en dan laag naar beneden gerigt moest

worden. Evenmin zal ik in bijzonderheden treden omtrent

den toestel, door de Heeren pistor en martins geleverd,

om het geheele werktuig, dat honderden ponden weegt, zon-

der gevaar, in weinige minuten, op zijne pannen om te

leggen. Al die bijzonderheden behooren tot de beschrijving

en afbeelding des werktuigs, tot wier uitgave ik hoop een-

maal te zullen worden in staat gesteld.

De waarnemingen met den Meridiaan-cirkel te Leiden,
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die meer bepaaldelijk de voorwerpen mijner tegenwoordige

beschouwing uitmaken, zijn in den geest van bessel en

naar de uitspraak van diens theorie, omtrent de poolster

ten uitvoer gebragt. Zonder eene ruimte, te begeeren, die

mij hier niet verleend kan worden, kan ik hier omtrent

de waarnemingen zelve, niet meer mededeelan, dan de eind-

uitkomsten op eiken dag verkregen. Ik Heb die einduit-

komsten in de acht hier achter geplaatste tabellen ver-

eenigd, wier regt begrip nog de navolgende verklaringen

en inlichtingen zal behoeven.

Het werktuig is toegerust met twee cirkels, die elkan-

der volkomen evenaren en van welke de een aan het eene,

de andere aan het andere uiteinde van de horizontale om-

wenteliugsas is geplaatst. Aan ieder der twee pilaren is

een volledig stel van vier, met mikrometers toegeruste,

mikroskopen bevestigd, zoodat de eene cirkel zoowel als de

andere voor de waarnemingen gebruikt kan worden. Niet

overal zijn de twee cirkels van eenen Meridiaan-cirkel even

volledig ingerigt en toegerust, maar, om een aantal rede-

nen, acht ik heü een groot voorregt, dat dit bij den Me-

ridiaan-cirkel voor Leiden geschiedde.

Onmiddellijk aan eenen der twee cirkels grenst de arm,

bestemd om den kijker met zijne cirkels, vast te zetten en

eene fijne mikrometrische beweging te geven. Die cirkels

worden van elkander onderscheiden door dien in de nabij-

heid van den arm cirkel Aj en den anderen cirkel B te

noemen. De twee standen van het werktuig worden van

elkander onderscheiden door de uitdrukkingen arm Oost en

arm West, naar gelang het mteinde der as, in welks na-

bijheid de arm is geplaatst, naar het Oosten of naar het

Westen is gekeerd. Ik wenschte, dat bij de waarnemingen

omtrent de poolster beide cirkels zouden worden afgelezen,

niet slechts om de naauwkeurigheid der einduitkomst te

vergrooten, maar ook voor een bepaald onderzoek omtrent
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de buiging des werktuigs, en om een geschil te beslissen

tusschen de Heeren pistor en martins en mij, over eene

verhooging van de naauwkeurigheid der waarnemingen, door

eene wijziging der mikroskopen. Ik heb daarom den Heer

KAM verzocht om, terwijl de aflezing van beide cirkels den

Heer van de sande bakhuyzen, die eigenlijk de waarne-

ming der poolster volbragt, te lang zoude hebben opge-

houden, zich met de aflezing van eenen der cirkels te be-

lasten. De vier eerste der acht navolgende tabellen bevat-

ten de waarnemingen, geheel volledig door den Heer van

DE SANDE BAKHUYZEN ten uitvocr ^cbraÊTt. De vier laatste

tabellen vermelden dezelfde waarnemingen, met het verschil,

dat, terwijl de kijker door den Heer van de sande bak-

HüYZEN was gerigt, de andere cirkel door den Heer kam

werd afgelezen. De waarnemingen van den 23^'^" October

zijn volledig door den Heer kam alleen volbragt. Aan de

herleiding der waarnemingen is door beide genoemde Hee-

ren deel genomen.

Bij eiken doorgang der poolster door den Meridiaan,

die in het onderzoek werd opgenomen, werden 12 of 14

waarnemingen volbragt. Eerstelijk werd de kijker 3 of 4

malen op het teruggekaatste beeld der ster gerigt; daarna

6 of 7 malen op de ster zelve en eindelijk nog eens 3

of 4 malen op haar teruggekaatst beeld, en bij elk instelt

len van den kijker werd de aanwijzing van ieder mikros-

koop der beide cirkels afgelezen. In den kijker zijn twee

horizontale draden gespannen, die omtrent 15" van elkan-

der verwijderd zijn en in wier midden zwakke voorwerpen

des hemels kunnen Avorden ingesteld. Eene heldere ster

laat zich echter veel scherper op eenen der draden zelve

n

stellen en daarom werd die handelwijze door ons bij de

waarneming der poolster aangenomen. Om echter de waar-

nemingen omtrent de poolster, voor het onderzoek der bui-

ging, bij de gelijktijdige Nadir-bepalingen te kunnen ver-
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gelijken, werden de waarnemingen, door den naauwkeurig

uitgemeten afstand der draden, tot haar midden herleid, en

opdat eene mogelijke kleine fout in den afstand der dra-

den geenen invloed zoude uitoefenen op de einduitkomst,

werd de poolster bij den eeneu stand des werktuigs op den

eenen en bij den anderen stand op den anderen draad, in-

gesteld. De herleiding van de aflezingen voor eiken dag, tot

hetgeen men zonder aberratie en bij den middelbaren stand

der pool voor O Januarij 1861 gevonden zoude hebben,

werd ontleend aan den Nautical Almanac,

Om plaats te winnen zijn in de volgende tabellen de

graden en minuten, die voor alle regels van dezelfde kolom

dezelfde zijn, slechts éénmaal, in den bovensten regel, aan-

gewezen. De verklaring der cijfers zoude te veel ruimte

hebben ingenomen om aan de hoofden der kolommen te

worden geplaatst, en daarom zijn deze door letters van elk-

ander onderscheiden, die de volgende beteekenis hebben.

Kolom A betreft het teruggekaatst beeld der poolster en

vermeldt de middentallen der uitkomsten, eiken dag daar-

omtrent verkregen, nadat de aflezingen van den aangewe-

zenen cirkel alleenlijk waren herleid tot den Meridiaan en het

midden tusschen de draden en van straalbuiging gezuiverd.

Kolom B betreft de poolster zelve, regtstreeks waarge-

nomen, en vermeldt de middentallen omtrent haar op dezelfde

wijze als die der kolom A verkregen.

Kolom C geeft de getallen der kolom A, herleid tot het-

geen men bij den gemiddelden stand der pool en zonder

aberratie gevonden zoude hebben op O Januarij 1861.

Kolom D geeft de getallen van kolom B, op dezelfde

wijze herleid tot O Januarij 1861.

Kolom E bevat de halve verschillen tusschen de getallen

in de kolommen C en D, en dus de Meridiaanshoogte der

poolster, hetzij bij de onderste, hetzij bij de bovenste culminatie,

zoo als men die gevonden zoude hebben op O Januarij 1861.
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TABEL I.

Arm West.

Onderste culminatie der poolster. Aflezing op cirkel A.

1861. A
j

1

B
•

C ^ E

i

i

320« 44' i 2190 15' 3200 43' 2190 16' 500 43/

11 Sept. 23".01 35".89 25".21 33".69 25".76

12 // 23 .98 35 .10 25 .38 33 .70 25 .84

14 // 23 .91 34 .36 25 .14 33 .13 26 .00

24 // 27 .87 31 .76 25 .73 33 .90 25 .92

27 // 30 .30 29 .64 25 .91 34 .03 25 .94

28 // 30 .70 29 .95 25 .87 34 .78 25 .55

30 // 29 .30 28 .44 24 .19 33 .55 25 .32

2 Oct. 29 .33 27 .21 23 .99 32 .55 25 .72

3 // 29 .74 25 .33 23 .55 31 .52 26 .01

5 // 30 .81 25 .03 23 .81 1 32 .03 25 .89

8 // 30 .86 24 .20 23 .17 ! 31 .89 25 .64

10 // 33 A2. 24 .03 24 .78
1

32 .67 26 .05

Gemiddeld bedrag der getallen in kolom E, of einduitkomst

TOOI de Meridiaanshoogte der poolster: 50°43'25".8l . . . [n).

Waarschijnlijke fout van elke bepaling: O". 140.

TABEL n.
Arm West.

Bovenste culminatie der poolster. Aflezing op cirkel A.

1861. A B C
i

1

E

3230 35' 2160 24' 3230 35'
!

2160 24' 530 35'

24 Sept. 39''. 85 20".22 14".70 45".36 14".67

26 „ 40 .34 21 .38 15 .17 46 .55 14 .31

27 // 39 .89 20 .12 14 .72 45 .26 14 .73

29 „ 37 .92 21 .18 13 .91 45 .19 14 .36

30 „ 36 .30 21 .57 13 .1& 44 .09 14 .25

3 Oct. 36 .17 21 .92 13 .56 44 .53 14 .52

4 /, 35 .78 22 .68 13 .54 44 .92 14 .31

7 „ 33 .32 23 .63 12 .61 44 .34 14 .14

9 „ 1

32 .73 23 .75 12 .79
1

43 .69 14 .55

10 „ ; 31 .58 25 .57 12 .48 44 .67 13 .91

Gemiddeld bedrag der getallen in kolom E, of einduitkomst

voor de Meridiaanshoogte der poolster: 53"35'14".38 . . . {b].

Waarschijnlijke fout van elke bepaling: 0".168.
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TABEL III.

Arm Oost.

Onderste culminatie der poolster. Aflezing op cirkel B.

1861. A B C D E

8200 44' 2190 15' 3200 43' 2190 16/ 500 43'

13 Oct. 32". 52 20".07 22".13 30".46 25".84

14 „ 32 .90 19 .34 22 .04 30 .20 25 .92

15 „ 33 .81 19 .29 22 .56 30 .54 26 .01

17 ,/ 36 .23 18 .78 24 .05 30 .96 26 .54

19 „ 37 .02 18 .21 23 .99 31 .24 26 .37

20 „ 37. 14 18 .30 23 .84 31 .60 26 .12

21 // 37 .05 17 .13 23 .32 30 .86 26 .23

22 „ 37 .10 17 .59 23 .30 31 .39 25 .96

23 „ 37 .43 16 .21 23 .17 30 .47 26 .35

24 „ 38 .33 15 .76 23 .16 30 .93 26 -.11

25 „ 39 .08 15 .32 23 .45 30 .95 26 .25

26 „ 40 .66 15 .73 24 .65 31 .74 26 .45

27 ,/ 41 .06
1

15 .62 24 .39 32 .29 26 .05

Gemiddeld bedrag der getallen in kolom E, of einduitkomst

voor de Meridiaanshoogte der poolster :50''43'26". 17 .... (c).

Waarschijnlijke fout van elke bepaling: 0".145.

TABEL IT.

Arm Oost,.

Bovenste culminatie der poolster. Aflezing op cirkel B.

1861. A B C D
!

E
1

•

3230 35' 2160 24' 3230 35' 2160 24/ 530 35'

12 Oct. 31".04 23".79 ir'.84 42".99 14".43

13 // 30 .07 23 .71 11 .37 42 .41 14 .48

14 // 29 .56 24 .26 11 .26 42 .59 14 .34

15 // 29 .03 24 .35 10 .89 42 .49 14 .20

16 // 30 .21 25 .11 12 .25 43 .07 14 .59

17 ,/ 30 .16 25 .80 12 .44 43 .52 14 .46

18 „ 30 .06 26 .29 12 .71 43 .64 14 .53

19 // 29 .60 26 .82 12 .68 43 .74 14 .47
24 „ 27 .26 28 .13 12 .19 43 .20 14 .50

25 „ 28 .08 29 .42 13 .17 44 .33 14 .42
26 „ 28 .01 29 .52 13 .53 44 .00 14 .76

Gemiddeld bedrag der getallen in kolom E, of einduitkomst
voor de Meridiaanshoogte der poolster: 54''35'14".47

. . . (d).

Waarschijnlijke fout van elke bepaling: 0".094.

r



f
i77

)

TABEL y.

Arm West.

Onderste culminatie der poolster. Aflezing op cirkel B.

1861. A B C D !

1

E

390 15' 1400 44' 39« 16' 140« 43' 50» 43'

11 Sept. 28".78 16".60 26". 57 1S".81 26".12

12 // 46 .20 34 .95 44 .80 36 .35 25 .77

14 // 45 .31 35 .67 44 .08 36 .90 26 .41

24 „ . 41 .41 38 .13 43 .55 35 .99 26 .22

28 // 38 .97 40 .63 43 .80 35 .80 26 .00

SO // 40 .51 41 .47 45 .62 36 .36 25 .37

2 Oct. 40 .63 43 .26 45 .97 37 .92 25 .97

3 „ 38 .55 43 .72 44 .87 37 .40 26 .26

4 // 36 ,27 43 .01 43 .81 35 .47 25 .83

5 ,/ 37 .76 43 .94 44 .87 1 36 .83 25 .98

8 // 38 .39 44 .99 46 .08
1

37 .30 25 .71

9 // 36 .76 45 .54 44 .74 ' 37 .56 26 .41

10 // 34 .98 45 .13 43 .62 36 .49 26 .43

Gemiddeld bedra^: der getallen in kolom E, of einduitkomst

voor de Meridiaanslioogte der poolster: 50°43'26".14 . . . (e).

Waarschijnlijke fout van elke bepaling: O '.210.

TABEL TI.

Arm West.

Bovenste culminatie der poolster. Aflezing op cirkel B.

1861. A B C 1) E

36» 24' 1430 35' 360 24' 1430 35' 530 35'

24 Sept. 30".45 50".02 55".61 24".86 14".63

25 // 30 .06 49 .52 54 .89 24 .69 14 .90

26 // 30 .03 49 .67 55 .20 24 .50 14 .64

27 // 30 .09 50 .02 55 .23 24 .88 14 .78

30 // 33 .96 48 .66 57 .08 25 .54 14 .23

3 Oct. 31 .87 46 .63 54 .48 24 .02 14 .77

4 // 33 .50 46 .53 55 .74 24 .29 14 .28

7 // 36 .20 46 .26 56 .91 25 .55 14 .31
.

9 // 36 .19 45 .53 56 .13 25 .59 14 .74

10 // 37 .55 44 .25 56 .68 25 .15 14 .25

Gemiddeld bedrag der getallen in kolom E, of einduitkomst

voor de Meridiaansboogte der poolster: 53''35']5".55
, . . {/).

Waarschijnlijke fout van elke bepaling: O' '.167.

VEBSL EN MEDED. AFD. NATUÜRK. DEEL XIII. l;i
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TABEL Til.

Avm Oost.

Onderste culminatie der poolster. Aflezing op cirkel A.

1861. A B C D E

390 15' 1400 44' 390 16' 1400 43' 500 43'

13 Oct. 22".88 36".12 33".27 25".73 26".23

14 ,/ 23 .19 36 .95 34 .05 26 .09 26 .02

15 // 22 .40 37 .39 33 .65 26 .14 26 .25

17 u 18 .85 36 .91 31 .04 24 .73- 26 .84

19 // 19 .37 37 .78 32 .40 24 .75 26 .18

20 // 19 .42 38 .44 32 .72 25 .14 26 .21

21 // 18 .99 39 .41 32 .72 25 .68 26 .48

22 // 20 .11 39 .36 33 .91 25 .56 25 .83

23 // 19 .32 40 .63 33 .58 26 .37 26 .40

24 // 18 .38 41 .07 33 .55 25 .90 26 .18

25 // 17 .46 41 .33 33 .09 25 .70 26 .31

26 // 15 .83 41 .18 3L .84 25 .17 26 .66

27 „ 15 .38 40 .88 32 .05 24 .21 26 .08

Gemidde ld bedrag der getallen in kolon1 E, of ei nduitkomst

voor de M eridiaanshoogte der p Dolster: 50°43'26".27— (ff).

W \arschijnlijk e fout van elke bepaling: 0".167.

TABEL TUL
Arm Oost.

Bovenste culminatie der poolster. Aflezing op cirkel A.

1861. A B C D E

36° 24' 1430 35' 060 24' 1430 35' 530 35'

12 Oct. 24".50 32".37 43".70 13".17 14".74

13 // 26 .93 33 .28 45 .63 14 .58 14 .48

14 // 26 .52 32 .88 44 .85 14 .51 14 .83

15 // 27 .05 31 .97 45 .17 13 .84 14 .34

16 // 26 .43 31 .56 44 .39 13 .60 14 .60

17 // 26 .82 31 .54 44 .54 13 .82 14 .64

18 // 26 .75 30 .89 44 .10 13 .54 14 .72

19 // 27 .09 30 .53 44 .11 13 .51 14 .70

24 // 29 .81 29 .74 44 .88 14 .67 14 .89

25 // 28 .51 27 .76 43 .42 12 .85 14 .71

26 // 28 .81 27 .73 43 .29 13 .24 14 .97

Gemiddeld bedrag der getallen in kolom E, of einduitkom.-t

voor de Meridiaanshoogte der poolster: 53°35'15".G9. . . . (A).

Waarschijnlijke fout van elke bepaling: O'Mlb,
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Bij de beoordeeling van de naauwkeurigheid, die de

waarnemers te Leiden bereikten, kunnen de getallen der

kolommen C en D niet in aanmerking worden genomen

en zij laten zelfs geene uitspraak toe ov^er de standvas-

tigheid des werktuigs. Die getallen liangen namelijk van

het nulpunt der cirkels af, dat zich verandert, zoo dikwijls

als rnen de mikroskopen aanraakt, en de oogbuizen der

mikroskopen moesten gestadig worden verzet, omdat nu

eens waarnemingen met mijne verouderde verziende oogen

en dan weder met de gewoonlijk eenigzins bijziende oogen

der jeugd geschiedden. Het is klaar dat de mikroskopen,

tusschen en onder de waarnemingen, die met elkander ver-

bonden moesten worden, volstrekt niet werden aangeroerd.

De vraarschijnlijke fout van elk der getallen, in kolom E
voorkomende, is de eenige maatstaf der bereikte naauw-

keurigheid en zij moet vergeleken worden bij de waarschijn-

lijke fout der uitkomsten, op dezelfde wijze als bij ons,

door BESSEL verkregen.

De uitkomsten der waarnemingen door bessel omtrent

de poolster volbragt, zijn, in den vorm van de voorgaande

tabellen, zamengesteld op blz. LVIl tot LIX, van het

27^*^ deel der Astronomische Beohachtungeu auf der kö-

niglichen UniversiiatS' Sternwarte in Köniysherg, Bessel was

omtrent drie jaren met zijn onderzoek bezig en verkreeg

vier reeksen, elke van 29 tot 33 bepalingen. In den tijd

van zes weken verkregen de waarnemers te Leiden vier

reeksen, elke van 10 tot 13 bepalingen, en werden zij in

de maand October zeer door het weder begunstigd, zoo

hebben zij zich ook nu en dan met eenen minder gunsti-

gen toestand der lucht beholpen. De Heer van de sande

bakhuyzen heeft uit elke der door bessel volbragte reek-

sen van waarnemingen de waarschijnlijke fout van elke

zijner bepalingen van de Meridiaanshoogte der poolster af-

geleid en verkreeg de volgende uitkomsten:

12*
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1ste reeks, waarsch. fout O".248
2fïc „ „ ,^ o .168

3'le „ „ „ O .218

^^'^
// // /, O .211

Midden 0'\2Tl~

De waarnemiueen, volledis: door den Heer van de san de

BAKHUYZEN alhier volbra£ct, ffeven :

]^^^ reeks, waarsch. fout O" .146

2de
,, „ „ o .168

3de „ „ „ o .145

4'ïe „ ,/ //O .094

Midden 0^Ü38

De waarschijnlijke fout van elke bepaling is alzoo bij

den Heer van de sande bakhuyzen veel kleiner dan bij

BESSEL, als een stellig bewijs dat de eerste pogingen te

Leiden eene merkbaar hoogere naauwkeurigheid aan den

dag leggen dan de onderzoekingen van bessel, aan welke

door zijnen opvolger büsch teregt den naam van ,/ verfei-

nerte Beobachtunc^en" werd jjeseven.

De waarnemingen van den Heer van de sande bakhuy-

zen, aan den anderen cirkel, door den Heer kam afgele-

zen
,
geven :

istc reeks, waarsch. fout O '.2 10

2'^ö // //
// O .167

3de
,, „ // O .167

4^0 ,/ ,/ //O .118

Midden O". 165

Ook hier is de waarscliijnlijke fout, hoezeer grooter dan

bij den Heer van de sande bakhuyzen, nog aanmerkelijk

kleiner dan bij bessel. De onderlinge vergelijking der ver-

kregene uitkomsten bewijst, dat de cirkels door den Heer
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VAN DE SAN DE BAKiiüYZEN aanmerkelijk scherper dan door

den Heer kam worden afgelezen.

De zamenstelling van de gemiddelde uitkomsten der ge-

tallen E, in de voorgaande tabellen, tot de poolshoogte

der plaats en den poolsafstand der poolster, vordert nog,

dat die uitkomsten worden gezuiverd van den invloed der

fouten van de strepen der verdeelingen van beide cirkels,

die bij de waarnemingen zijn gebruikt en van de fouten

der mikrometerschroeven. Bessel heeft de fouten der mi-

krometerschroeven geheel en al verwaarloosd en te Leiden

zijn zij nog niet bepaald. De hoogst omslagtige bepaling van

de fouten der mikrometerschroeven komt mij echter nood-

zakelijk voor, daar zij niet dan door een groot toeval zon-

der eenigen invloed op de einduitkomsten kan blijven en

zij zal te Leiden, zoo spoedig als de omstandigheden het

zullen toelaten, worden ten uitvoer gebragt. Aan den Me-

ridiaan-cirkel te Leiden is niet, zoo als gewoonlijk, een

toestel voor de bepaling van de fouten der verdeeling toe-

gevoegd, maar de mikroskopen, voor de gewone aflezingen

bestemd, laten zich, wegens hunne bijzondere inrigting,

daartoe gebruiken. De cirkel, dien men onderzoekt, moet

daarbij echter, voor de waarneming der hemellichten, tij-

delijk buiten dienst worden gesteld, maar dit is geen be-

zwaar, nademaal steeds een tweede cirkel gereed is. De

fouten der gebezigde verdeelingsstrepen zijn alhier bepaald

naar het gewijzigd voorschrift van bessel, zoo als dit door

PETERS op den Pulkowa is nagevolgd {Astronomische Nach-

ricliten N°. 4 91 en Recueil des mdmoires des astronomes de

Vohservatoire central de Russie, vol. I, pag. 199).

De mikroskopen van eiken cirkel liggen, zoo als ge-

woonlijk, 90'' uit elkander en telkens wordt het midden

uit hunne aanwijzingen genomen. Men moet dus telkens

het midden kennen der fouten van vier strepen op den

verdeelden rand, die 90° uit elkander liggen en brengt
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dit terug tot de streep onder het mikroskoop, dat bestemd

is om de graden en de volle vijftallen van minuten af te

.lezen. Noemt men die streep Z, dan zal ik, in navolging

van BESSEL, het midden der fouten van de strepen, die bij het

aflezen worden gebruikt, namelijk van de strepen overeen-

stemmende met Z, 90" -f Z, ISO'' + Z en 270" + Z

door lp (Z) uitdrukken. Gaat men telkens van het nulpunt

der verdeeling uit, zoo is ip (Z) telkens de eenige groot-

heid met welke men te maken heeft.

Bij de waarnemingen der poolster lagen, voor iederen

cirkel, onder het mikroskoop, dat bestemd is om de graden

en volle vijftallen van minuten af te lezen, beurtelings de

strepen der verdeeling, overeenstemmende met 36° 25', 39°

15', 320° 45' en 323'' 35'. Yoor iedere dier strepen moest, bij

eiken cirkel, de grootheid i/> bepaald worden. Dit geschiedde

drie malen, op verschillende dagen, door den Heer van de

SANDE BAKHUYZEN en insgelijks drie malen door den Heer

KAM, en de door hen verkregen uitkomsten zijn de navol-

gende :

Cirkel A Cirkel B

LP (36^ 25') + Ü,".81 BAKH. + 1".12 BAKIl.

+ o .67 // +1 .06 //

+ O .69 // + 1 .07 //

+ O .89 KAM + 1 .11 KAM

+ o .84 // +0 .99 „

+ O .89 // ^ +1 .09 //

Midden + 0".80

V' (390 150 4- O".75 BAKH.

+ O .92 ,/

-h O .83 „

-{- O .82 KAM

+ O .73 „

+ O .91

Midden ~+^ .83 + 1 .00

+ 1 .07

+ .94 BAKH

+ J .03 „

+ 1 .06 „

+ .99 KAM

+ .96 „

+ .98 „
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ip (320° 45') + 0".33 BAKH. + 0".56 BAKH.

+ .35 // + .46 //

+ .37 II + .52 II

+ .54 KAil + .62 KAM

+ .38 II + .81 II

+ .51 II + .78 N

Midden + .42 + .62

ip (323° 35') + 0".80 BAKH. + 1".02 BAKH.

+ .90 II + 1 .28 II

+ .87 II + 1 .08
II

+ .84 KAM + 1 .29 KAM

+ 1 .00 II + 1 .29 //

+ .95 tl + 1 .28 II

Midden -|- O .93 // + 1 .21

De Heer kam heeft, uit de uitkomsten voor elke der

voorgaande grootheden, vergeleken bij haar midden, de

waarschijnlijke fout van elke bepaling afgeleid en daarvoor

een bedrag gevonden van :

O". 060

In de Königsb. Beob., vol 27, pag. XXXI, komen zes

reeksen voor van bepalingen, door bessel volbragt omtrent

de fouten der strepen op den cirkel van repsold, die bij de

waarneming der poolster zijn gebruikt. Die bepalingen, op

dezelfde wijze als die van Leiden behandeld, gaven den

Heer kam voor de waarschijnlijke fout:

O' .098.

Ook de bepaling van de fouten der verdeelingsstrepen is

alzoo te Leiden met eene grootere naauwkeurigheid dan

door BESSEL volbragt, en zij betoont die hoogere naauwkeu-

righeid nog, indien men het verschil tusschen de gevolgde

handelwijzen ten gunstigste voor bessel in aanmerking

neemt.

Als men nu de uitkomsten, in de voorgaande tabellen
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met de letters (a), (6), (c), (d), (e), (f), (g) en (h) getee-

kend, verbetert, naar de fouten der gebezigde verdeelings-

strepen, zoo geraakt men tot de volgende einduitkomsten

:

Cirkel A.

Arm West.

Meridiaanshoogte der poolster,

bij de onderste culminatie 50** 43' 26".01

Bij de bovenste culminatie 53 45 14 .34

Poolshoogte der plaats 52'' 9' 20'M7
Poolsafstand der poolster 1 25 54 .16

Arm Oost.

Meridiaanshoogte der poolster, bij de

onderste culminatie 50*^ 43' 26".47

Bij de bovenste culminatie 53 35 14 .65

Poolshoogte der plaats 52"* 9' 20".56

Poolsafstand der poolster 1 25 54.09

Cirkel B.

Arm West.

Meridiaanshoogte der poolster, bij de

onderste culminatie 50° 43' 26".23

Bij de bovenste culminatie 53 35 14 .48

Poolshoogte der plaats 52'' 9' 20".35

Poolsafstand der poolster 1 25 54. 12

Arm Oost.

Meridiaanshoogte der poolster bij de

onderste culminatie 5
O'' 43' 26 ".34

Bij de bovenste culminatie 53 35 14.60

Poolshoogte der plaats 52' 9' 20".37

Poolsafstand der poolster 1 25 54.03
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Men heeft alzoo, als de slotsom van het onderzoek :

Poolshoogte van het midden des Meridiaan-cirkels te

Leiden

:

door cirkel A 52' 9' 20".36

door cirkel B 52 9 20 .36

Midden 52^* 9' 20".3'6~"

Poolsafstand der poolster, op den O Januarij 1861:

door cirkel A T 25' 54/'.12

door cirkel B 1 25 54 .07

Midden ~r T5~54\Ö9

Aan de bovenstaande einduitkomsten, hoezeer zij de ken-

merken van eene hooge naauwkeurigheid dragen, zullen on-

getwijfeld, door den tijd, nog kleine wijzigingen moeten

worden loegebragt. De waarneming der poolster behoort nog

zeer lang te worden voortgezet, en het voornemen bestaat

die in de lente van het volgend jaar, als wanneer de twee

culminatiën der poolster niet bij te groote verschillen in

warmte zullen plaats hebben,, weder op te vatten. Welligt

echter zullen de fouten der acht mikrometerschroeven een'

grooteren invloed op de einduitkomsten uitoefenen, dan de

voortzetting der waarnemingen. Het is mogelijk dat de fou-

ten der schroeven elkander, tot op eene naauwelijks merk-

bare grootheid na, vereffenen, maar men heeft daarvan geene

zekerheid en de naauwkeurigheid der einduitkomsten mag

niet van het toeval afhankelijk worden gemaakt. Ook is het

mogelijk dat aan de herleiding wegens straalbuiging nog

eene kleine verbetering zal moeten worden toegebragt, na-

demaal ik mij met een ouden gebrekkigen barometer moest

behelpen.

Uit het bedrag, voor de fouten der verdeelingsstrepen

gevonden, blijkt het ten duidelijkste, dat, bij den tegen-
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woordigen toestand der sterrekunde, hare bepaling volstrekt

niet mag verwaarloosd worden. Bij den cirkel van eepsold

te Koningsbergen zijn die fouten, in het algemeen, niet min-

der groot dan bij dien van pistor en martins te Leiden.

Ongelukkiglijk is het volstrekt onmogelijk de fouten van

alle strepen te bepalen, die o.p de verdeelingen der cirkels

voorkomen en is het reeds bezwarend genoeg dit onder-

zoek over de strepen uit te strekken, die bij de waarne-

ming der 36 fundamentaal-sterren worden aangev/end. Ik

moet mij hier van mededeelingen onthouden omtrent het

onderzoek der verdeelingsstrepen, dat alhier tot nu toe is

volbragt en later volbragt zal worden, zoo als ook van de

maatregelen, die ik noodig acht om de scherpte der afle-

zingen, bij den Meridiaan-cirkel van pistor en martins te

vergrooten. Dit doel zoude bereikt kunnen worden • met

geringe uitgaven, maar voor welke mij nu de middelen

ontbreken.

De theorie van bessel, volgens welke men, door eene

zamenstelling van vier waarnemingen, de Meridiaanshoogte

van een hemellicht verkrijgt, bevrijd van den invloed der

buiging, die het werktuig door zijn gewigt ondergaat, is

zeer schoon, maar hare toepassing is zoo bewerkelijk, dat

deze jaren arbeids vordert, al wordt zij alleenlijk over de

36 fundamentaal-sterren uitgestrekt. Bij de bewegelijke lig-

chamen des zonnestelsels is hare toepassing altijd onmoge-

lijk en zij is ook onuitvoerbaar, als men de plaatsen van

honderden of duizenden sterren te bepalen heeft. De theorie

van BESSEL is ook, voor zoo ver mij bekend is, nog al-

leenlijk door hem zelven op de fundamentaal-sterren en door

weinigen anderen alleenlijk op de poolster volledig toege-

past, ofschoon reeds voor eenige tientallen van jaren, naar

zijn voorschrift en voorbeeld, het teruggekaatst beeld der
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sterreu werd waargenomen. Is het noodzakelijk, zoo veel

mogelijk, spoed met naauwkeurigheid te vereenigen, zoo

bepaalt men thans de Meridiaanshoogte van een hemellicht,

bij voorkeur, met den collimator van bohnenbekger, ter-

wijl dan verder de naauwkeurig bepaalde poolshoogte der

plaats de Afwijking van het hemellicht doet kennen. Op

de steenen fundering des werktuigs, onder het midden des

kijkers, wordt een, met kwikzilver gevulde bak geplaatst

en de kijker wordt gebragt in een' vertikalen stand, met

zijn voorwerpglas naar beneden. De stralen van het snij-

punt der middendraden, in het brandpunt gespannen, val-

len, evenwijdig aan elkander, door het voorwerpglas, op

den kwikspiegel en worden, evenwijdig aan elkander, naar

het voorwerpglas teruggekaatst. Nevens het . snijpunt der

middendraden moet alzoo, bij eene behoorlijke verlichting,

zijn beeld door de oogbuis worden gezien en valt dat beeld

met het snijpunt zelf volkomen te zamen, zoo is de colli-

matie-}ijn des kijkers volkomen naar het Nadir gerigt. Leest

men, bij dien stand des kijkers, de mikroskopen af en her-

haalt men die aflezing, als de collimatie-lijn des kijkers op

eene ster is gerigt, zoo geeft het verschil natuurlijkerwijze

den hoek dien de ster met het Nadir maakt, dien men

slechts met 90° behoeft te verminderen om de hoogte der

ster te verkrijgen. Heeft men het werktuig en zijne hulp-

toestellen zoodanig ingerigt, dat deze zoogeuoemde Nadir-

bepaliug, telkens voor en na, en ook onder eene reeks

van waarnemingen, volbragt kan worden, zoo als dit te

Leiden het geval is, zoo is men nagenoeg onafhankelijk

van eene verandering in den stand des werktuigs en van

eene mogelijke onderlinge verplaatsing zijner deelen. De

uitkomsten zijn dan echter niet van den invloed der bui-

ging bevrijd, die, zoo goed als het geschieden kan, afzon-

derlijk bepaald en in rekening gebragt moet worden.

Eene proeve van Meridiaanshoogten, met den Meridi-
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aan-cirkel te Leiden^ uit Nadir-bepalingen afgeleid, kan

ligtelijk aan de waarnemingen omtrent de poolster worden

ontleend, nademaal, onmiddellijk voor en na elke reeks van

waarnemingen omtrent dat hemellicht, het Nadir- punt van

eiken cirkel is bepaald geworden. Dit geschiedde voor de

bepaling van het bedrag der buiging, maar kan ons nu tot

een ander doeleinde dienen. In de vier volgende tabellen

zijn de plaatsen van het Nadir-punt, ten tijde van de cul-

minatiën der poolster, vermeld, zoo als zij door den Heer

VAN DE s.\NDE BAKHUYZEN wcrdcn bepaald op den cirkel,

die door hem, bij de waarneming der poolster, werd afge-

lezen. Het verschil tusschen die plaatsen en de aanwijzing

des cirkels, als de kijker regtstreeks op de poolster was ge-

rigt, voorkomende in de kolommen E van de vier eerste

der voorgaande tabellen, geeft, na met 90'' te zijn vermin-

derd, de Meridiaanshoogte, die in de volgende tabellen

nevens de Nadir-punten zijn aangewezen.

Arm West. Aflezing op cirkel A.

ONDERSTE BOVENSTE
CULMINATIE DER POOLSTER. CULMINATIE DER POOLSTER.

DATUM.
NADIR-
PUNT.

MERI-
DIAANS-
HOOGTE.

DATUM.
NADIR-
PUUT.

MERI-
DIAANS-
HOOGTE.

1861. 3590 59' 500 43, 1861. 3590 59' 530 35'

11 Sept. 58".03 24".34 24 Sept. 59".03 13".67

12 „ 58 .48 24 .78 26 „ 59 .62 13 .07

14 „ 58 .30 25 .17 27 „ 59 .75 14 .49

24 // 58 .73 24 .83 29 „ 58 .51 13 .32

27 // 58 .72 24 .69 30 „ 58 .08 13 .39

28 „ 59 .09 24 .31 3 Oct 58 .17 13 .64

30 /, 57 .84 24 .29 4 „ 58 .61 13 .69

2 Oct. 57 .44 24 .89 7 // 57 .69 13 .35

3 /, 56 .57 25 .05 9 // 57 .43 13 .74

5 „ 57 .15

56 .32

25 .12

24 .43

10 // 57 .45 12 .78

8 n Midden 1.3".51

10 ,/ 57 .84 25 .17 1

1

Midden 24".76

I
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Arm Oost. Aflezing op cirkel B.

ONDERSTE BOVENSTE
CULMINATIE DER POOLSTER. CULMINATIE DER POOLSTER.

DATUM.
NADIR-
PÜNT.

MERI-
DIAANS-
HOOGTE.

DATUM.
NADIR-
PUNT.

MERI-
DIAANS-
HOOGTE.

1861. 3590 59' 500 43/ 1861. 3590 59' 530 35'

13 Oct. 55". 97 25". 51 12 Oct. 57".07 14''.08

14 /, 55 .33 25 .13 13 „ 56 .77 14 .36

15 „ 55 .70 25 .16 14 ,/ 56 .06 13 .47

17 /, 56 .37 26 .41 15 „ 56 .45 13 .96

19 „ 56 .68 25 .44 16 „ 57 .00 13 .93

20 „ 56 .78 25 .18 17 „ 57 .16 13 .64

21 // 56 .27 25 .41 18 n 57 .66 14 .02

22 „ 56 .80 25 .41 19 „ 57 .29 13 .55

23 „ 56 .19 25 .72 24 „ 56 .87 13 .67

24 „ 56 .43 25 .50 25 „ 58 .00 13 .67

25 „ 1 56 .44

56 .94

57 .61

25 .49

25 .20

25 .32

26 „ 57 .62 13 .62

26 „

27 //

Midden
1

13".82

Midden 25".38 1

1

Eene zamenstelling van de gemiddelde Meridiaanshoogten

der poolster, bij hare onderste en bovenste culminatie, naar

de laatste tabellen, zoude voor de poolshoogte der plaats

en den poolsafstand der poolster eene eenigzins andere

waarde doen vinden, dan de vroeger verkregene eind-uit-

komst, omdat daarbij de invloed der buiging niet ge-

heel en al zoude worden opgeheven. Onafhankelijk van de

standvastige verbetering, die zij, wegens de buiging, behoe-

ven, laten de vermelde Meridiaanshoogten een oordeel toe

over de naauwkeurigheid, die in hare bepaling werd be-

reikt. Door de vergelijking van elk middental bij de groot-

heden waaruit het is afgeleid, vond de Heer van de sande

BAKHTjyzEN, uit 46 waarnemingen, voor elke Meridiaans-

hoogte door hem bepaald, eene waarschijnlijke fout van

:

0".215.

Ook BESSEL heeft, bij zijne waarnemingen omtrent de-

poolster, telkens het Nadir-punt van den cirkel met den
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cbllimator van bohnenberger bepaald en op bladz. LYII

van liet 27^^^ deel der Königsh. Beoh. zijn de daaruit af-

geleide Zeniths -afstanden der poolster medegedeeld. Neemt

men daaruit alleenlijk die, welke op de regtstreeksche waarne-

ming der ster betrekking hebben, zoo heeft men 98 uitkom-

sten, uit welke de Heer van de sande bakhuyzen heeft af-

geleid, dat de waarschijnlijke fout van eiken Zeniths-afstand of

Meridiaanshoogte door bessel bepaald, een bedrag heeft van :

0".45S.

Hieruit blijkt dat ook de, op zich zelf staande, Meri-

diaanshoogten der hemellichten, uit Nadir-waarnemingen

afgeleid, te Leiden veel naauwkeuriger worden bepaald, dan

dit door bessel geschiedde.

Omtrent het volstrekt bedrag der buiging zijn hier reeds

zoo vele onderzoekingen in het werk gesteld, dat ik daar-

over eene uitgebreide verhandeling zoude kunnen schrijven.

Ik kan die onderzoekingen, welke nergens tot de gewenschte

uitkomsten hebben geleid, nog geenszins als gesloten be-

schouwen en ik hoop daarop terug te komen, als zij tot een

gelukkig einde zullen zijn gebragt. Voorloopig kan ik me-

dedeelen, dat de uitkomsten voor het bedrag der buiging,

alhier uit de waarneming der poolster afgeleid, beter met

elkander overeenstemmen, dan dit het geval is bij de waar-

nemingen van bessel.

De waarnemingen en onderzoekingen tot welke de Me-

ridiaan-cirkel te Leiden reeds aanleiding heeft gegeven, zijn

zoo talrijk, dat ik daarvan slechts een klein gedeelte kan

vermelden, zonder deze bijdrage eene al te groote uitge-

breidheid te geven en ik zal mij daarom, voor het oogen-

blik, bij het medegedeelde bepalen. Het zal, zoo ik ver-

trouw, toereikend zijn om voorloopig door feiten aan te

toonen, dat reeds de eerste voortbrengselen van het hoofd-

werktuig der nieuwe sterrewacht te Leiden, de beroemde

waarnemingen, met welke bessel zijne loopbaan besloot, in

naauwkeurigheid aanmerkelijk overtreffen.
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In weerwil van de verkregene uitkomsten, zoude nog

eene bedenking tegen den Meridiaan-cirkel te Leiden en

zijne voortbrengselen kunnen oprijzen, met wier oplossing

ik vermeen deze bijdrage te moeten besluiten. Het genoemd

werktuig heeft wel een' eenigzins grooteren kijker dan de

Meridiaan- cirkel van repsold aan de sterrewacht te Konins:s-

bergen, maar is wijders, hoezeer in inrigting, noch in grootte,

noch in kostbaarheid van dezen onderscheiden. Xu is het

bekend, dat voor weinige jaren een reusachtige Meridiaan-

cirkel te Greenwich werd opgesteld, als een getuige van

het vernuft zijns wereldberoemden ontwerpers, den Konink-

lijken sterrekundige g. b. airy en een nieuw blijk van

hetgeen //Engelsch geld en Engelsche kracht" vermogen.

Het is insgelijks bekend dat, niet lang daarna, door de

Heeren pistor en 3IARTI>'S, aan het Dudley Observatory te

Albany een niet veel minder reusachtige Meridiaan-cirkel

is geleverd, bij welken de vernuftige vindingen van airy

waren aangenomen en met andere van gould vermeerderd,

en die bestemd scheen, om alle andere werktuigen van dien

aard in de schaduw te stellen. Billijkerwijze zal men kun-

nen vragen, of het werktuig te Leiden, hoezeer het eene

vergelijking bij dat van Koningsbergen op eene glansrijke

wijze heeft wederstaan, en alzoo geene vergelijking bij an-

dere werktuigen van dezelfde grootte behoeft, niet derwijze

door de groote en kostbare werktuigen van Greenwich en

Albany zal worden overschaduwd, dat het daarom geene

hooge waarde voor de sterrekunde kan bezitten. Op die

vraag kan ik een volkomen geruststellend antwoord geven.

De sterrekundige marth van Durham gaf, in N" 1260—
1263 der Astronomische Xaclirichten, eene beoordeeling der

voortbrengselen ^van het groote werktuig te Greenwich,

die, al moge zij den naam van streng en scherp verdie-

nen, toch ten duidelijkste bewees, dat bessel, met zijn

zoo veel kleiner werktuig, eene hoogere naauwkeurigheid

bereikte. Er zijn nog weinig waarnemingen met den Me-



( 192 )

ridiaaii cirkel vaii Albany bekend gemaakt, die een oordeel

over de voortbrengselen van dat werktuig toelaten, maar

men vindt toch in N^. 18 der Astronomical Notices van

BRÜNNOw eene bepaling der poolshoogte van Albany met

dat werktuig, door de poolster, in den herfst van 1859

en in de lente van 1860, volbragt, in denzelfden geest

als dit te Leiden geschiedde, maar zonder vermelding van

Nadir-waarnemingen of van eene bepaling der fouten van

verdeelingsstrepen. Brünnow verkreeg tien Meridiaans-hoog-

ten der poolster, bij eiken stand van het werktuig en zoo-

wel voor de ster zelve als voor haar teruggekaatst beeld,

en het midden der waarschijnlijke fouten van elke bepa-

ling, uit iedere dier vier reeksen van waarnemingen afge-

leid, bedraagt

:

0".352,

ter»vijl het midden der waarschijnlijke fouten van elke be-

paling van denzelfden aard, door den Heer van der san de

BAKHUYZEN volbragt, niet hooger opklom dan tot:

0M38.
Het overwigt te Leiden wordt geenszins door een on-

gewoon vermogen van het werktuig, maar door ongewone

inspanning verkregen en met die inspanning zal de sterre-

wacht te Leiden, in de naauwkeurigheid der Meridiaan-

waarnemingen, voor geene sterrewacht der aarde behoeven

te wijken. Zij zal echter in de hoeveelheid harer voortbreng-

selen moeten onder doen, indien haar personeel en hare

geldelijke toelage in eene ongerijmde verhouding tot hare

hulpmiddelen moeten blijven. Mogt ik spoedig in staat

.worden gesteld om de werkzaamheden aan de nieuwe ster-

rewacht te Leiden op een' vasten voet te brengen, zoo

zoude ik de verzekering durven geven, dat hare voortbreng-

selen alle billijke verwachtingen zullen te 'boven gaan.

Leiden, den 24 December 1861.
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SUR LA Rï'lDÜCTION

DES

IJJTÉGRALES DOUBLES QUI EXPRIMENT

-A SÜREACE TOTALE D

PAR

R. L O B A T T O.

§ I-

a?^ w* 2^— + ^ + — = 1

réquation de ^ellipsoïde.

En rempla^ant les coordonnées rectangulaires par un sisteme

de coordonnées polaires, a Taide des relations

X = r Sin. ^ Cos. cc
, y z= r Sin. 2r Sin. (p , z = r Cos. 3"

,

on aura

abc

{aWCos.''^+a'-c^Sin.'^^Sin.hf+ b''-c-'Sin.''^Cos.''q)h

et Ie volume entier de Fellipsoïde s^exprimera, comme l'on

sait, par la doublé integrale

V =- r ( r^Sin,^d^dif.

ïïl
o —5r

TERSL. EN MEDED. AFD. NATLURK. DEEL XIII. 13
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Si, pour simplifier, on pose a'^h'^ = A, a2c^=B, è^c- =C,
il viendra:

""3^^
^j j (A Cos.

'' a+iB 5m.
'^
v^+C ^05^^ 9) 5i«. ^ a)

^

o —TT

Pour opérer la réduction de cette doublé integrale, par-

tons de rintégrale connue

du u

I V/(P + Qu = )^ Vi/(F + Qu^y

(\m, prise entre les limites — 1 et +1? donne

du 2n du n
:P-hQ]w^-+P(l-u^-)]3 Pi/(P4-Q)

—

l

—1

Faisons actuelleinent,

u = Cos.2f, P + Q =- A, P = BSinr- c f C Cos.^ ip,

nous obtiendrons immédiatement

Sin.^db
f
J (ACos.2 a + (B Sin.'' q+ C Co5.^ g) Sin.'' a)^

2

(BSm.^(^ + C(^o5.2(?)|/A

Donc

Sin.^d^dq)

j J
{^Cos.'2r + (BSin.'ip+CCos.''c^)Sin.^^]i

— TT O

2 fT^ dip

[/AJ 'BSin.''(f + CCos.''(t
— TT

Or, puisqu'ou a

f d^ 1 . /B\
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On en déduit

j BSin:-q:+ CCos:'.j>^ J

dep 2 TT

BSin,^q)-\-GCosr-(p i/BC
u

Par conséquent

•3 l/A BC o

§IT.

En supposant a>5>c, et posant i—~ = e^ , 1—— —/^

X y- = ^', - = 3/', Taire de la surface totale S de Tellip-
a h ^

soïde aura pour expression la doublé intécrrale

•"ƒƒ

les litüites des deux variables devant satisfaire a la conditiou

La réduction de cette doublé integrale a déja fait Tobjet

des travaux de divers géomètres du premier ordre. Ou sait

que LEGENDEE a ramene Ie premier la valeur de S a deux

transcendantes elliptiques *j. Il faut convenir cependant que

la voie tres compliquée suivie par ce geomètre contraste

singulièrement avec la simplicité du résaltat auquel il est

parvenu. La methode de M. plana, basée sur d^iutres prin-

cipes, reduit la question a Tintégration d"une é-;)uation ditfé-

rentielle de second ordre t). Cette marclie a mon avis.

*) Traite des fonctions elliptiques, Tom. I, pag. 350.

t) Journal de Crelle, Tom. XVII, pag. 345.

13^
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assez indirecte, tend a lui óler également Ie merite de la

simplicité. En 1839; M. catalan a eu Tidée heureuse

d'utiliser une considération géoraétrique pour obtenir la

réduction de Tintégrale aux transceudantes elliptiques, d'une

maniere supérieure a cliacune de celles employees par les

deux géomètres éminens que nous venons de citer ^) M. Ie

Dr. scHLüMiLCH a traite en 1856 la même question, en

la considérant comme un cas particulier d'application d'une

formule générale fondée sur les propriétés de la fonction T f).

Le même gèomètre a donné plus tard une methode directe

d'intégration qui se borne a condaire a deux intégrales

premières susceptibles d'être ramenées aux fonctions ellip-

tiques, mais sans indiquer le mojen d'en dédaire le résultat

final §).

Le procédé que nous allons exposer a Tavantage de

conduire assez simplement et d'une maniere plus directe

aux transcendantes elliptiques, sans recourir a aucune con-

sidération géométrique.

Changeons d'abord les variables o;'
,
y' en d'autres r

, qp

liées avec les premières par les équations x' =^ r Cos. qp,

y' =r= r Sin. Cf, la doublé integrale se réduira alors a celle-ci

:

//

1 — ?'2 (g2 (^Qg2 ^ I A Sin.'^ op)
, , ,

riutégrale par rappoj-t a, r devant être prise entre les limites

r :.= O, r == 1, et celle par rapporti qp entre les limites

(p = 0. cp z= 2n. Posons encore 1 — r^=^^,ce qui donne

rdr
. , . , . ^— —- — do, il sWira d'évaluer la doublé integrale

) Journal de Liouville, Tom. IV, pag. 323 et Tom. V, pag. 115.

t) Zeitschrift f'ur Maihematik und Phi/sik., herausgegeben vou Dr.

o. SCHLÖMILCH und Dr. b. witzschel. Erster Jahrg. pag. 80.

§) Ibid. pag. 376.
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Considérous actuellement Tintégrale déiinie

/^-(A+B.-i.^.==.>U+B)+-A__,i/(A+B)+/Bj
1 M^' ^ ^^p/B i/(A+B)-i/Bl
o

O

Posons A + B = l et B = e^ Cos.^ ^ + /^ -^ï*'*' % on

déduira de réquation précédente

i

^^l'^J l— {e^ Cos,-" ip+f' Sin.^ cp)Q-'
"^^j

'

o

=^
> Il . r^K r ^!:riii?

I

o o

ce qui changera la valeur de S en

f / f^dQ\ fHo'^—l) r^^ dep \

Or, puisqu'on a

TT

ƒ2ïf c?(p ra dep

a-{'bSin.'^(p-\-cCos.'^ip J
a+bSin.'^ cp+ cCos.^ ip

o o

2n

^ (a + 6) (a + c)

'

il en résultera
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st dq> Zn
f
J l-[e''Cos}q,-\-pSin.''<p)Q2 ^/(l_e^g'-)(l_/2g2)-
o

Par conséquent

O O

o o

O

En rempla^aut la dernière de ces intégrales par

O o

On obtiendra

f pdo ri do

o o

o

Les deux dernières intégrales se ramènent facileraent aux

fonciions elliptiques. A eet effet faisons eQ = Sin. i/». e = Sin. fi.

Aux limites ^ = O, q ^= l correspondent les limites ip = O,

lp = tt, et Ton aura pour la première de ces intégrales

r ^? _i r ^ _i
,^, .

o o

f
k étant égal a - <^ 1 , li cause de a <^ b.
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Quant a la seconde integrale, elle se réduira a

n E^T-l
^-^-^^ — eCotipt/il^k-'Sin^w)

J oew. ^ ijj

o

o

O

— e i^y'{l'-'k''Sin^xp)dip,

^dq —-e— par —

;

Q ^ Sin. lp

+ e Icot. 1/^1/(1— k' Sin.'' ii>) —

—

[,

\
om. i/// I

la dernière quantité devant encore être évaluée entre les

limites i/; = O, i^» = u. Or, il est aisé de s'assurer que

la fraction

^Cos. ^,y/{l-^k^ Sin.'' ip) -~ 1
}

Sin. lp
)

'

prendra une valeur egale a zéro pour ifi ^=0. En y faisant

111 = 11 et changeant Sin. u en e, et Cos. u en|/'(l — e^),

elle deviendra egale a i/(l—e^) (1—/^) — 1 ^^ --— 1, en

avant egard aux valeurs de k, e et ƒ.
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On obtiendra donc finalement pour Faire totale de la

surface de Fellipsoïde,

S= 27r L + ~y-^^i^{k,u) + /V («'-c')Ei^.u)l ;

i [/ (a-— c^) '

a lb''—c^\ c

Ie module k etant = - 1/ , et u = Arccos. = -.
b^ \a'^ — c-^f

' a

Si Ton suppose b = a, l'ellipsoïde se changera en une

surface de révolution engendrée par Fellipse (a, c) qui tourne

autour de son petit axe 2c. Dans ce cas on aura k =^l, donc

iK.u)=j'
'^ ^^ _//H-^^\ ,/«+ !/(«'— c^)\

Cos, it V Cos. a

O

/a4-V/(a^— c^) \

ƒ11. .
I

Cos. 1.1 da = Sin. a = - 1/ a'^ —
a

o

Partant

S= Zn\c^+ ---~ -l\:-iJL^ -S\^a^_,A

(A)
C J

La supposiiion b = c, donnera lieu a une ellipsoïde en-

gendrée par la menie ellipse tournant autour de son grand

axe 2a; on aura alors k = 0. F(^,w) ==^'E{kyu) = i(. Donc:

f
<^^^ cl { ac ,

"I

==27r C-+ Arcco5.=-(=== 2 TTje- 4-—^rc5m.=' e >.(B)
I j/(a-^— c2) a' l ö J

C'est un fait digne de remarque que les aires de deux
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surfaces de rhême e^pèce, telles que les deux ellipsoïdes que

nous venons de considérer, s'expriment par une fonction

circulaire ou par une fonction logarithraique, selon que la

révolution de Féllipse s'efFectue autour de son grand axe

OU de son petit axe. Il n^est pas difficile cependant de faire

voir que la formule (B) peut être déduite de celle (A),

a Taide seulement d'un changement de lettres. En effet, en

permutant dans cette dernière les demi axes a et c, il

viendra

:

Or, d'après la formule connue

Are

qui donne

Are, Cos. X = — l{x '\-\/ x^ — 1)

,

c 1 /c + i/c^ — a^
Are, Cos, == - = l

a {/ — l

on obtiendra immédiatement

== 27r|c'-

a"c c] \ ac ,
\4- Arccos,=-] =27r ) c'^4-~'Arcsin.=e }

,

résultat conforme a la formule (B).

Delft, Decembre 1861.



GEWONE VERGADERING

DER APDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEN 28sten DECEMBER 1861.

Tegenwoordig de Heeren: g. simons, av. vrolik,

E. H. VON BAUMHAUER, C. J. MATTHES, P. HARTING,

A. W. M. VAN HASSELT, A. H. VAN DER BOON MESCH,

C. H. D. BÜYS BALLOT, R. VAN REES, M. C. VERLOREN,

G. J. VERDAM, F. W. CONRAD, G. A. VAN KERKWIJK,

R. LOBATTO, J. G. S. VAN BREDA, F. J. STAMKART,

J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK, J. VAN GEUNS,

P. BLEEKER.

Het Proces-Verbaal der gewone vergadering van

den 30^^^^ November j. 1. Avordt gelezen, goedge-

keurd en vastgesteld.

Worden gelezen brieven van de H.H. j. van der

HOEVEN, c. L. BLUME, F. KAISER, Strekkende ter
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verontschuldiging over het niet bijwonen dezer Ver-

gadering. Aangenomen voor berigt.

Worden gelezen brieven ten geleide van boekge-

schenken van de volgende Heeren :
1". Minister van

Binnenlandsche Zaken ('s Gravenhage, 2 Dec. 1861,
5e Afdeeling N\ 252, 6 Dec. 1861, 5^ Afd. N^ 157,

16 Dec. 1861, 6^ Afd. N\ 209); 2^ Minister van

Oorlog ('s Gravenhage, 18 Dec. 1861, Topographisch

bureau N^. 48 B); 3^. Directie der Nederlandsch-

Indische Maatschappij van Nijverheid te Batavia (Ba-

tavia, Februarij 1861); 4^. w. h. de vriese (Lei-

den, 23 Dec. 1861); 5°. w. n. df rteu. Secretaris

der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde (Lei-

den, 7 Dec. 1861); 6^, j. chrestien, Secretaris der

Société Impériale des Sciences etc. a Lille (Lille, 15

Aoüt 1861); 7®. c. F. NAUMANN, Sccrctaris d. Fürstl.

Jablonowskische Gesellschaft (Leipzig, 20.Nov. 1861);

8^. p. T. WAHLBERG, Sccrctaris der Konmklijke Zweed-

sche Akademie van Wetenschappen te Stokholm

(Stokholm, 25 November 1861).

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^. Curatoren van het Athenaeum Illustre (Amster-

dam, 30 Nov. 1861); 2°. A. VAN NAamen. Secreta-

ris der Directie van de Overijsselsche Vereeniging

tot ontwikkeling van Provinciale Welvaart (Zwolle,

20 Dec. 1861); 3^. flourens, Secretaris der Aca-

demie des Sciences te Parijs (Parijs, 5 Dec. 1861);



( 204 )

4°. L. coFFiNiÈREs, Général Commandant de Técole

polytechnique te Parijs (Parijs, 20 December 1861);

5^. CHRESTIEN, BibHotliecaris der Société Impériale

des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille

(Lille, 23 Decembre 18t)l).

Wordt besloten deze brieven aan te nemen voor

berigt.

AVorden gelezen brieven van den Heer bleeker

ten geleide van de volgende Verhandelingen, aan-

geboden voor de Verslagen en Mededeelingen

:

1^. Synonyma Lahroideorum Indo-Archipelagico-

runi hucusque observatorum revisa^ ad^ectis spe-

cierum novarum, descripfionibus.

2°. Neuvihne article sur la faune ichtliyologiqiie

de rUe de Ternate,

3^. Sicüieme mémoire sur la faune ichthyologique

de THe de Batjan.

Zij worden in handen gesteld der Commissie van

Redactie.

Wordt gelezen een brief van den Heer r. kaisee,

ten geleide van eerste loaarnemingen met den Meri-

diaan-cirhel aan de niemoe sterreioacht te Leiden,

aangeboden voor de Verslagen en Mededeelingen. —
Zij worden in handen gesteld der Commissie van

Redactie.

Wordt gelezen een brief van den Heer g. j. mul-

der (Utrecht, 7 Dec. 1861), waarin ZEHg. te-
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rugzentliiig verzoekt der in de jongste vergadering

voorgelezen Verhandeling, en eenen korten inhoud

toezendt van het daarin besprokene voor het Pro-

ces-Verbaal dier zitting. De Secretaris berigt, aan

het verlangen van den Heer mulder voldaan en de

inhoudsopgave in het voor de pers gereed gemaakt

Proces-Verbaal opgenomen te hebben.

De Secretaris berigt, dat de door de H.H. van

HASSELT, STARING CU VAN DER WILLIGEN aangebo-

den Verhandelingen door de Commissie van Redac-

tie zijn aangenomen.

De Secretaris deelt mede met schrijven van den

Heer p. van der sterr (Amsterdam, 9 December 1861)

ontvangen te hebben Tabellen van waargenomen wa-

terhoogte, welke hij der Commissie over de daling

van den bodem in Nederland ter hand heeft gesteld.

Wordt gelezen de volgende brief van den Heer

c. L. BLüME (Leiden, 26 December 1861):

Ia antwoord op Uwe missive d.d. 3 December j 1. N".

107 heb ik de eer te berigten:

Dat ik niet zonder bevreemding kennis heb genomen van

het besluit der Natuurkundige Afdeeling van de Konink-

lijke Akademie van Wetenschappen, om mij als nog toe te

voegen aan eene Commissie van advies, die reeds Verslag

heeft uitgebragt. Wanneer hiervoor eenige geldige reden

bestond, zoude ik geen bezwaar maken, om mij die benoe-

ming te laten welgevallen, maar nu dit, mijns inziens, niet
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het geval is, mag ik geen gehoor geven aan de vereerende

uituoodiging der Afdeeling.

Ik ben intusschen zeer gevoelig voor de beleefdheid der

geachte Heeren rapporteurs, welke hen noopte om het voor-

stel te doen, waarvan het bovengenoemde besluit der Af-

deeling een gevolg is geweest. Tevens echter kan ik Ü de

verzekering geven, dat ik mij in het minste niet gekrenkt

of beleedigd zal gevoelen, wanneer er besloten wordt om
Historische opmerkingen van den Heer oudemaks of van

wien dan ook omtrent mijne werkzaamheden op wetenschap-

pelijk gebied in de werken der Akademie op te nemen;

immers, zijn die aanmerkingen juist, dan wordt de weten-

schap daardoor gebaat, — en zijn zij onjuist, dan kunnen

zij later wederlegd worden ; en daarenboven, mogt de ziens-

wijze van een ander tegen mijn gevoelen aandruischen, dan

toch ben ik, als partij, wel de minst geschikte regter.

Ik neem daarom de vrijheid U te verzoeken, om aan de

Afdeeling mede te deelen, dat mijn vast besluit is, mij -met

deze zaak, die, naar ik vertrouw, in de handen van be-

voegde regters is, niet in te laten.

Ik heb de eer, U bij deze het mij toegezonden Verslag

alsmede de Verhandeling van den Heer oudemans, waar-

van ik met belangstelling inzage heb genomen, te retour-

neren.

Wordt besloten, dezen brief met het vroegere rap-

port en met de Verhandeling \*an den Heer oude-

MANS weder in handen te stellen van de H.H. de

VRiESE en VAN DEN BOSCH met beleefd verzoek, om
alsnu een stellig advies te geven over het opnemen

van haar in de Verhandelingen der Akademie.

De Heer conrad leest in eigen naam en in dien
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van den Heer delprat verslag voor op den brief

van den Minister van Binnenlandsche Zaken met de

daarbij behoorende Bijlagen, gedagteekend 's Graven-

hage, 21 September 1S61, en opgenomen in het Pro-

ces-Verbaal der zitting van den 28^*^" September j.1.

{Verslagen en Mededeelingen , Afd. Natuurkunde, Dl.

XIII, bl. 20). — Xa toelichting van het verslag door

afbeelding en tabellen, wordt het ontwerp-antwoord

aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, ten

geleide van dit Verslag, in beraadslaging gebragt.

Na eenige wisseling van gedachten, waaraan de

H.H. STAMKART, COXRAD, VAX DER BOON MESCH,

voN BAüMHAUER, HARTiXG cn de Voorzlttcr deelne-

men, en waarin de wenschelijkheid van grondborin-

gen tot het verkrijgen van meerdere zekerheid om-

trent de oorzaak der verzakking ter spraak wordt

gebragt, wordt de geleide-brief vastgesteld, als volgt

:

Het behaagde Uwe Excellentie bij aanschrijving van

den 2lsten September j.1. X^ 146, 3^ Afd. Waterstaat, aan

de Xatuurk. Afd. der Koninkl. Akademie van Wetenschap-

pen mede te deelen den hiernevens teruggaanden brief van

Burgemeester en Wethouders der gemeente XijmegeUj d.d.

13Sept. j.1., vergezeld van het mede hierbij teruggaand rap-

port van den gemeente- architect, d.d. 12 Septemb. j.1., over

den voortgang der grondverzakking aan de Waalzijde te

Nijmegen, met verzoek Uwe Excellentie, zoo noodig, na het

instellen van het verlangd nader plaatselijk onderzoek, om-

trent deze zaak van raad te dienen.

In voldoening daaraan hebben wij het verlangde ver-

nieuwde onderzoek opgedragen aan onze beide medeleden,

die de vorige rapporten daarover hebben uitgebragt.

De uitslag van dat onderzoek is der Afdeelincr in de
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Vergadering van 28 Dec. j.1. voorgedragen door een Ver-

slag, dat zij de eer heeft met kaarten en Bijlagen hierbij

aan Uwe Excellentie aan te bieden.

De Afdeeling heeft zich, na eenige discussiën, met de

gronden en de conclusie van dit Verslag vereenigd. —

Wordt tevens besloten het verslag in de Verslagen

en Mededeelmgen op te nemen als Berde, Vervolg

op het Verslag over de verzakking te Nijmegen en

het onder dien titel voor het algemeen verkrijgbaar

te stellen.

De Heeren conrad en delprat worden door de

Vergadering uitgenoodigd, om, zoo als zij tot heden

deden, bij voortduring hunne aandacht op dit ge-

wigtig onderwerp gevestigd te houden. — Voor al

hunne menigvuldige werkzaamheden ten deze wordt

hun voorloopig dank gezegd.

De Heer stamkart draagt in eigen naam en in

dien van den Heer van rees het volgende verslag

voor over de door den Heer lobatto aangeboden

Verhandeling.

In de jongst gehouden V^ergadering van den SO^ten jv^o-

vember, is door ons geacht medelid den Heer lobatto,

eene Verhandeling aangeboden onder den titel van Mé-

moiré sur une Methode d'approximation pour Ie calcul des

rentes viagères. Uwe vergadering besloot dat stuk te stel-

len in handen van den Heer van rees en van den onder-

geteekende, als eerstbenoemde, om haar te dienen van be-

rigt en voorlichting omtrent de plaatsing er van in de

werken der Akademie. — Wij hebben de eer aan dezen

opgedragCQ last te voldoen door het volgende rapport.
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Het is bekend dat de berekening van de waarde eener

lijfrente, gegrond op deze of gene sterftetafel, eene lastige,

althans tijdroovende berekening is. Een ieder welke zich

met zulke berekeninsren heeft bezi? gehouden, zal de waar-

heid proefondervindelijk erkend hebben, en eene verkorte

berekeningswijze zal hem als eene wenschelijke zaak zijn-

voorÊTekomen. Ons medelid de Heer lobatto heeft zeker-

lijk mede in dit geval verkeerd en zijne overwegingen

hebben hem geleid tot eene manier van berekenen, waarvan

het gronddenkbeeld het volgende is.

Men weet dat de waarde eener lijfrente, betaalbaar na

het einde van elk jaar volgende op den dag van het con-

tract, iets minder beloopt dan wanneer de rentenier bedingt

elk Jiaif jaar de helft zijner lijfrente ie ontvangen, of om
elk vierendeel'jaars een vierde gedeelte te trekken; en dat

om de eenvoudige reden, dat in het eerste geval de lijf-

rente-kas die gedeelten der renten behoudt, welke, in het

tweede en derde geval, betaald moeten worden aan die per-

sonen, die in de tweede helft van elk jaar, of in het tweede,

derde en vierde kwartaal komen te overlijden. De be-

rekening der lijfrente -tafels wordt echter gewoonlijk gedaan

in de onderstelling, dat de renten bij het einde van elk

jaar geschieden, en men vindt vervolgens, door eene afzon-

derlijke berekening, de vermeerdering van de maanden der

lijfrente, voor het geval, dat de uitbetalingen per /ia// jaar-

of per kwartaal zullen plaats hebben. Men gaat hierbij

van de onderstelling üit, dat in den loop van één jaar

de afstervingen gelijkmatig plaats hebben, dat is evenre-

diglijk aan den tijd, die van het begin ..des jaars verloopt.

Het denkbeeld van den Heer lobatto is nu, om deze

manier van rekenen ruimer te nemen : om de waarde der

lijfrenten niet van jaar tot jaar op de gewone wijze te be-

rekenen, maar om dir, tegen een behoorlijk verhoogden in-

terest, slechts van 5 tot 5 jaren uit te voeren, aannemende

VEB5L. ES MEDED. AFD , KATCURK. DEEL XIII. 14
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dat om de 5 jaar telkens het vijfvoudig bedrag der rente

betaald wordt ; en om, door het aanbrengen eener correctie,

de gevonden sommen te herleiden tot hetgeen zij zouden

geweest zijn, indien eene jaarlijksche rente bedongen was. —
De onderstelling van den Heer lobatto is hierbij, dat men

de M-et van afsterven, ook gedurende een vijfjarig tijdvak

nog gelijkmatig mag aannemen. Heeft men op die wijze

de waarde der jaarlijksche lijfrente van 5 tot 5 jaren ge-

vonden, dan is het ligt door interpolatie de tafel van jaar

tot jaar aan te vullen.

Het is duidelijk, dat deze manier niet zoo naauwkeurig

is als de tot heden gebruikelijke, en dat zij daarom teregt

door den Auteur // une methode d'appro.ximation" genoemd

is. , De mindere naauwkeurigheid ligt in de onderstelling

eener gelijkmatige afsterving gedurende ieder vijfjarig tijd-

vak, waardoor alzoo aan de Levenskromme een veelhoek

gesubstitueerd wordt. — De vraag alleen is, of deze be-

naderende ^ manier voor de toepassing in het dagelijksche

leven voldoende uitkomsten geeft, want wat de bereke-

ning aangaat, deze wordt inderdaad aanmerkelijk bekort.

Dit laatste laat zich ligt nagaan, als men bedenkt, dat

volgens de gewone wijze ongeveer 100 berekeningen ge-

daan moeten worden, waarvoor nu slechts 20 diergelijke

in de plaats komen, terwijl, wat de aan te brengen correc-

tie betreft, deze eens vooral door den Heer lobatto is be-

rekend en hier in een beknopt tafeltje medegedeeld is. —
Er blijft dan nog wel over het maken van interpolatiën :

maar eerstelijk zijn deze ligt uit te voeren, en ten andere

zal een ieder erkennen, dat dit een aangenamer werk is,

dan het regstreeks berekenen, omdat men reeds een over-

zigt over het geheel heeft, en minder vrees voor altijd te

duchten rekenfouten behoeft te hebben, die, bij interpola-

tiën, ligt hersteld worden.

In de Mémoire wordt, na cenc herinnering der gewone

]
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rekenw'ijze, eerst eeiie formule (4) gevoiideD, waardoor de

waarde der lijfrente wordt uitgedrukt in functie van de ver-

schillen — A V — der getallen levenden op de achter-

volgende jaren, dat is in functie van de getallen der jaar-

lijks afstervenden. — Deze formule dient later bij het

vinden der correctie d, welke aan de waarde eener lijfrente

moet toegebragt worden, die alleen om de vijf jaren, of al-

gemeen om de n jaren, voldaan wordt, ten einde haar te

herleiden tot de gezochte waarde A eener jaarlijks uit te

keeren rente. — Formule (S) geeft die correctie d, welke

blijkt eene bijna standvastige waarde te hebben, met slechts

eene geringe vermeerdering, die evenredig aan het gezochte

getal A is. — Van deze correctie w^ordt eene tafel gege-

ven, voor drie verschillende interest-standaarden,, 3, 31- en

4 pet., en voor waarden van A gaande van 1 tot 20. —
Van de ontwikkelde methode wordt vervolgens een voor-

beeld van toepassing gegeven op de bekende Tafel van

KERSEBOOM, w^aarbij tot rente-standaard 4 pet. is aange-

nomen. De verschillen met eene naauwkeurige rekenwijze,

anders gezegd, de fouten der benaderende manier, blijken

hierbij voor de toepassing verwaarloosbaar te zijn, voor

ouderdommen tasschen 5 en 65 jaren. Geheel in het be-

gin en bij het einde der tafel, onder 5 en boven 65 ja-

ren, zijn evenwel, zoo als verw^acht moest worden, de fou-

ten grooter. — Eene tweede toepassing op de tafel van

DE PAECIEUX, en tegen den interest van 3 pet. geeft ge-

lijksoortige uitkomsten. Deze worden verder nog bevestigd

door eene toepassing, bij 4 en 3\ pet, op de sterftetafels

van DE BRUNE, waarbij echter de jaren onder 20 voor het

mannelijk en onder 15 voor het vrouwelijk geslacht niet

mede zijn opgenomen. — Deze beproevingen der Methode

voeren tot het besluit, dat zij voor het grootste deel der

sterftetafel eene voor de praktijk volkomen voldoende naauw-

keurigheid geeft, maar dat voor het begin en einde dier
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lafel, de tijdsverloopcu van 5 jaren te groot zijn, waarom

ons medelid voorslaat alsdan de berekening van 3 tot 3

jaren te kiezen. Eene toepassing hiervoor op de tafel van

KEESEBOOM, van 60 tot 93 jaren, geeft voldoende uit-

komsten.

Met betrekking tot deze beproevingen der Methode is

op te merken, dat de Heer lobatto de waarde der cor-

rectie ^ slechts tot in twee decimalen naauwkeurig bere-

kend heeft; ze toepast op de in vier decimalen berekende

waarden van A', en de dus gevonden uitkomsten vergelijkt

met de tot vier decimalen naauwkeurige waarden. Het is

duidelijk, dat op deze wijze de beide laatste cijfers, zoo-

wel der gevonden uitkomsten, als der aangewezen différen-

ces, of liever erreurs, onnaauwkeurig moeten zijn, en dus'

dat, of de correctie 8 tot in vier decimalen uitgerekend

dient te worden, of wel, dat de beide laatste cijfers bij de

vergelijkingen moeten worden weggelaten. — Zijn twee de-

cimalen in de practijk wezenlijk voldoende, dan is de laat-

ste keus welligt de doelmatigste, waarbij men echter nog

in het oog dient te houden, dat de om de vijf jaren ge-

vonden waarden eener jaarlijksche lijfrente verder dienen

moeten, om van jaar tot jaar te worden geïnterpoleerd.

Deze geïnterpoleerde getallen zullen dus in het laatste cij-

fer, dat is in dit geval de tweede decimaal, niet altijd

naauwkeurig uitvallen: waaruit volgt, dat de berekening

van de correctie d ook nu, minstens tot drie decimalen,

moet uitgevoerd worden.

De Heer lobatto wijst vervolgens nog aan, dat zijne

benaderende rekenwijze ook toegepast kan worden op het

vinden van meerdere getallen, die van den vorm en uit-

gestrektheid der levenskromme afhangen : zoo als de uit-

gestrekte en de voor eenen bepaalden tijd te trekken lijf-

renten: de kapitalen betaalbaar bij het overlijden van een

bepaald persoon enz. : verder ook op het berekenen van den

I
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gemiddelden levensduur en eindelijk ook op het berekenen

van renten, die van het leven van twee personen, van ge-

lijken of ongelijken ouderdom, te zamen afhangen. Van

deze gevallen worden weder de uitkomsten van gedane be-

proevingen der Methode medegedeeld.

Door deze verschillende toepassingen , die welligt iets

bekort hadden kunnen worden, blijkt zoowel de waarde der

benaderingsmanier, als het bedrag der fouten , die zij

medebrengt, en die in het algemeen klein genoeg zijn,

om in de practijk verwaarloosd te worden.

Naar aanleiding van het gegeven overzigt, hebben de on-

dergeteekenden de eer, — behoudens de gemaakte opmer-

kingen, — tot de opneming van den arbeid van ons ge-

acht medelid in de werken der Akademie te adviseren, als

zijnde eene manier van rekenen die, met oordeel aangewend,

vooral in den tegenwoordigen tijd, veelvuldig van toejDas-

sing kan zijn.

De Vergadering vereenigt zich met de concliisiën

van het verslag en besluit tot het opnemen dezer

Verhandeling in de werken in 4^ der Afdeeling, zoo-

dra de geldelijke middelen zulks zullen toelaten.

De Heer lobatto biedt voorde Verslagen en.Me-

dedeelingen aan Note sur la reduction des Intép-ales

doiihles, qui expriment Ie volume et la surface totale

de Tellipsoïde.

Zij wordt in handen gesteld der Commissie van

Redactie.

De Heer van geuns spreekt over de tusschen-

celstof en hare verhouding.
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Bij de ontwikkeling die de weefselleer iii deu laatsten

tijd ondervonden heeft, acht Spreker het van gewigt die ver-

houding naauwkeurig na te gaan, en de vraag ter sprake

te brengen of men teregt aan de tusschencelstof eene on-

dergeschikte beteekenis, namelijk als het produkt der cel-

len toekent. Voordat hij dit onderwerp meer in bijzonder-

heden nagaat, vestigt hij de aandacht op de waarde der

histiologische studie voor de verklaring der pathologische

processen : de ontleedkundige kennis is de onmisbare grond-

slag dier verklaring; als bewijs hiervoor bespreekt hij de

leer der ontsteking. Zoo men hier al van eene klinische

indeeling uitgaat, dan is toch de nadere onderzoeking van

hetgeen er als ontleedkundige veranderingen bij waargeno-

men wordt, onmisbaar ; zoo men al het verschil van ont-

steking met bloedovervulling, met exsudaatvorining, met et-

tervorming, met neiging tot ontaarding of tot nieuwvor-

ming, als zoovele soorten erkent, die gedurende het leven

een geheel eigenaardig verschil in het verloop vertoonen, dan

kan het toch niet missen, of men zal hetgeen hierbij plaats

heeft alleen dan juist beoordeelen, wanneer men door naauw-

keurig histologisch onderzoek die processen heeft leeren

kennen. Na deze voorloopige opmerkingen, komt de Spre-

ker tot het onderwerp en wijst in de eerste plaats aan, hoe.

met uitzondering van slechts zeer weinige weefsels, nevens

de cellen tusschencelstof als wezenlijk element voorkomt;

de verhouding van beide kan nu zijn, dat de tusschencel-

stof het produkt der cellen is, of dat de cellen uit de voor

organisatie vatbare stof gevormd worden, of dat beide in

hare wording meer zelfstandig zijn. De eerstgenoemde

stelling is de thans meer en meer algemeen aangenomene.

Intusschen acht de Spreker dat daartegen in vele gevallen

gegronde bedenkingen bestaan ; van waar ontleenen die cellen,

die in het midden van het weefsel groeijen, ver verwijderd

van de bron van het voedingsvocht, de stollen die gevor-

I
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derd worden om de tusschencelstof te leveren ? De ver-

houding van beide ele:nenten is niet zelden, wat de hoe-

veelheid betreft, zoodanig dat men moeijelijk kan gelooven,

dat de cellen bij haar gering aantal of bij hare mindere

ontwikkeling voldoende zijn om de tusschencelstof af te schei-

den. Ook met het oog op hetgeen in de eerste tijdperken

waargenomen wordt, is dit niet altijd aannemelijk, daar men

dikwijls eerst later in de reeds aanwezige tusschencelstof

de celvorming aantreft. — De vroegere meening van cel-

lenvorming uit het blastema leidde tot de stelling, die in

de tweede plaats genoemd werd. Het is bekend, hoe de

leer van de vorming der cellen uit een blastema door de

histiologische studiën en nasporingen, die de algemeenheid

van de vorming van w^eefsel uit weefsel aantoonden, werd

verdroncren ; de erkenning hiervan leidde tot de bekende

stelling omnis cellula e cellula. Zoo men dit aanneemt, ver-

valt noodzakelijk de onderstelling van de vorming der cel-

len uit de tusschenstof ; doch daarom kan men toch de

laatstgenoemde als matrix, waarin de cellen hare voedings-

stof vinden, nog erkennen. De Spreker wijst ter verduide-

lijking op hetgeen er plaats heeft met vloeibare tusschen-

stof, zoo als met bloed, lymphe enz , waar eene wisselwerking

tusschen beide onmiskenbaar is. Hij komt aldus tot de

stelling, dat cellen en tusschenstof als zelfstandige elemen-

ten beschouwd moeten worden, en wijst op de verschillende

verhoudingen, die hierbij kunnen bestaan, ten aanzien van

hare wederkeerige werking, naarmate de cel het hoofd-

element is, of de tusschencelstof de overhand behoudt of

verkrijgt.

De Spreker treedt alsnu in eene nadere beschouwing

van de toepassing van dit beginsel, waaromtrent hij zich tot

de volgende punten bepaalt.

1". De moleculaire groei. Bij de snelle vermeerdering

van de massa van groeijend weefsel moet men zich de mo-
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lecules iu eene voortdurende plaatsverandeping denken; dat

groeijen wordt niet alleen door de verandering der cellen

verklaard: de cel wordt door de tusschenstof als gedragen

en medegevoerd.

2°. De verandering van de exsudaten op de vrije opper-

vlakte: het exsudaat dekt het ontbloote weefsel, de on-

derliggende weefsels groeijen daaronder en als in het mid-

den van die uitgegroeide stof; de nieuwvorming gaat van

de bestaande weefsels uit; het exsudaat, als amorphe laag,

neemt, naarmate de nieuwvorming voortgaat, steeds meer af

en wordt verbruikt. Men kan hier van geene organisatie

van het exsudaat spreken, maar wel van verbruik : door

de functie der cellen kan het exsudaat de beteekenis van

tusschencelstof krijgen.

3°. De strijd omtrent het bindweefsel en zijne vorming

uit cellen wordt door dit beginsel tot eene voldoende op-

lossing gebragt.

De Spreker herinnert hier wat er al over dit onderwerp

sedert de onderzoekingen van donders en virchow in het

midden gebragt is, en vermeldt de uiteenloopende beschouwin-

gen van REICHERT, BRUCH, HENLE, VIRCHOW, WINTRICH CU

anderen, en betoogt hoe het bindweefsel, wanneer het zich

uit verschillende weefsels ontwikkelt, evenzeer als het em-

bryonale bindweefsel, reeds van den aanvang af, eene zekere

type van structuur vertoont, hetzij areolair, hetzij fibrillair, die

zich niet anders kat verklaren dan door eene eigenaardige

rigting in de ontwikkelingsvorraing van de tusschencelstof.

4°. Bij verschillende nieuwvormingen, waarvan hij als voor-

beelden het fibroma, het sarcoma en carcinoma aanvoert,

ziet men een eigenaardigen areolairen bouw, die al weder

op de tusschenstof terug gebragt moet worden. Hij herin-

nert hierbij zijne vroegere mededeeling omtrent de been-

vorming in longweefsels, omtrent beenvorming in het alge-

meen, omtrent beengenezing en been-enting, alsmede het-
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geen zijne onderzoekingen hem geleerd hebben omtrent de

tuberkel-vorming : om daaruit het besluit af te leiden,

hoe hier e*ene zeer groote eenvormigheid in de structuur van

het weefsel voorkomt, die in de type van den groei van de

tusschenstof hare voldoende verklaring vindt.

5°. Het stroma van ziekelijke nieuwvormsels wordt in

de pathologisch anatomische beschrijving als een essentiële

grondslag erkent. Zoodanig stroma -weefsel stelt als ware het

het scelet, den vorm daar, waarin de cellen bij haar groeijen

gedrongen worden zich in bepaalde rigting te ontwikkelen.

Laat men de tusschencelstof buiten rekening, dan kan men

niet dan zeer willekeurig aan de cellen het vermogen toe-

kennen om zich deels als stroma vast te leggen, deels als

vrije cellen in de ruimte, die door het stroma opengelaten

wordt, te ontwikkelen.

6°. De door rokitansky en door andere ziektekundige

ontleedkundigen uit zijne school, zoo als wedl beschrevene

type van groei door knopvorming, kolfvorming, de papil-

leuse woekering in de maasruimten, de balkenvorming, de

dendritische vegetatïen, de papillomata enz. wijzen op eene

ontwikkeling van de tusschencelstof naar eene bepaalde

type, die evenzeer voor de physiologische als voor de

pathologische weefselvorming geldt,

7°. Bij de ontsteking van weivliezen komt het of tot

ettervorming of tot plastische uitzweeting': tusschen beide

bestaat histiologisch een zeer naauw verband. De Spreker

vermeldt hier de jongste onderzoekingen van cohnheim, die

met hetgeen door hem zelf waargenomen was zeer goed over-

eenstemmen. Te regt wordt bij de beschrijving op de ver-

anderingen, die in het subsereuse en het interstitiële weef-

sel bij de ontsteking der weivliezen reeds in de eerste

dagen plaats heeft, gewezen. Zoo ziet men dan spoedig

verdikking van het vlies en uitgroeijing op de vrije op-

pervlakte ontstaan, terwijl de door cohnheim zeer juist be-
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schrevene laag van aanvankelijk gevormde cellen weder ver-

dwijnt. Zoodanige verdikking en uitgroeijing geschiedt niet

zonder dat daarin de tusscliencelstof voor een belangrijk deel

betrokken is. Op die wijze vormen zich de welbekende vlok-

ken op het cor villosum ; zoo komen door de verbinding

van de uitgroeisels der beide weivliesplales de adhaesiën tot

stand enz.

Zeer veel overeenkomst hiermede vertoont het proces der

propvorming in afgebonden vaten. In de fibrine-laag groeit,

terwijl het weefsel des vaatwands door woekering van het

bindweefsel aanzwelt, het areolair bindweefsel, dat digter

en digter wordt, en bij volledige zamengroeijing van alle

zijden van het verstopte vat ten laatste het weefsel in een

gelijkmatig likteekenweefsel doet overgaan.

De Spreker licht verschillende punten zijner voordragt

door afbeeldingen van mikro^kopische preparaten nader toe.

De Heer bleeker spreekt over een nieuw ge-

slacht van Cychloïden van cle Goudkust, hetwelk hij

kenmerkt als volgt.

// Corpus oblongum compressum sqaamis magnis c3^cloideis

(27 vel 28 in serie longitudinali) vestitum, squamis oper-

culo magnis deciduis, genis biseriatis, interoperculo unise-

riatis. Dentes maxillis pluriseriati mobiles, clavati stipite

tenues, apice bi-vel trilobi. Nares utroque latere simplices

Praeoperculum edentulum. Os pharyngeale inferius trian-

gulare. linea media sutura valida simplex, margine posteri-

ore medio emarginatum. Dentes pharjngeales inferiores et

superiores numerosissimi confertissimi plus minusve clavati

et apice incisi. Linea lateralis interrupta tubulis simplicibus

notata. Pinnae dorsalis et analis alepidotae, dorsalis spinis

15, analis spinis 8. B. 5."
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Volgens Spreker is dit geslacht het naast verwant aan

het geslacht Haligenes van den Heer günther, van hetwelk

het zich onderscheidt door de bewegelijke, knodsvormige, op

een' dunnen steel staande tanden, door de aanwezigheid van

interoperkelschubben en door het aanzijn van slechts 2 rei-

jen schubben op de wangen.

Hij kent er twee soorten van, w^elke beide het onderste

gedeelte van den kop bijkans gitzwart hebben, zich voor-

namelijk van elkander onderscheiden door de betrekkelijke

hoogte en lengte van ligchaam, kop en kaken en w^elke hij

genoemd heeft Melanogeues macrocephalus en Melanogenes

raicrocephalus.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

Vergadering wordt gesloten.



DERDE VERVOLG OP HET VERSLAG

OVER

DE VERZAKKING TE NIJMEGEN.

1861.

DOOR

P. J. DELPRilT EN F. W. COMRAD.

Nadat wij in het tweede Vervolg op het Verslag over

de verzakking te Nijmegen ^), in April van dit jaar (1861)

der Afdeeling berigt hadden gegeven van den stand der

zaken bij de verzinking te Nijmegen, dat in vele opzigten

gunstig kon woorden geacht, dewijl er toen sedert ongeveer

een jaar tijds en na den laatsten ijsgang, geene belang-

rijke veranderingen hadden plaats gehad, ontving de Af-

deeling van den Minister van Binnenlandsche Zaken, onder

dagteekening van 21 September 1861, N^ 146, 3«. Af-

deeling, Waterstaat, een brief van den volgenden inhoud:

//Op uitnoodiging van den toenmaligen Minister van

//Binnenlandsche Zaken, bij missive van 1 7 November 1857,

//No. 28, zijn door de Natuurkundige Afdeeling der Aka-

//demie twee leden uit haar midden belast met het instel-

// len van een plaatselijk onderzoek naar de verzakkingen

//aan de zijde van de Waal te Nijmegen.

*) Zie Verslayen en'Mede deelingen, Dl. VII, bl. 801; Dl. XI, bl. 13.

Dl. XII. bl. 196.
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// Het deswege uitgebragt verslag is in de werken der

// Akademie opgenomen en ook door den druk openbaar

// gemaakt. Sedert is, blijkens de in de Verslagen en Me-

// dedeelingen voorkomende rapporten, de aandacht der Af-

// deeling op deze zaak gevestigd gebleven. Uit het laatste

//verslag deswege door de Heeren delprat en conrad aan

// de Afdeeling gedaan, en waarvan mij door den Heer con-

// RAD een exemplaar is gezonden, scheen te blijken, dat in

//deze verzakking, gedurende den laatsten tijd, geene merk-

// bare verandering was ontstaan.

// Het gemeente-bestuur van Nijmegen achtte dan ook

//de tijd gekomen, om den verzakten kaaimuur te herstel-

// len en de straat op te hoogen. Yolgens nevensgaand schrij-

// ven echter van Burgemeester en Wethouders dier gemeente,

// zou de verzakking weder op onrustbarende wijze zijn toe-

// genomen, hetgeen zoowel den gemeente-architect als Bur-

//gemeester en Wethouders aanleiding geeft, om een ver-

// nieuwd onderzoek van wege de Afdeeling door de Heeren

//DELPRAT en CONRAD te verzocken, ten einde omtrent de

/' middelen tot herstel en voorkoming van verdere verzak-

// kingen nader te raadplegen.

// Ik heb' de eer nevensgaande stukken aan de Natuur-

// kundige Afdeeling der Akademie te doen toekomen, met

// verzoek mij, zoo noodig na het instellen van het verlangd

// nader plaatselijk onderzoek, omtrent de zaak van raad

// te dienen.

// Het zal mij aangenaam zijn de bijgaande stukken, na

//gemaakt gebruik, terug te ontvangen."

De Minister van Binnenlandsche Zaken

^

(get.) S. VAN HEEMSTRA.

De bij dezen brief overgelegde stukken waren van den

volgenden inhoud:
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ff Nijmegen den 13 September 1861.

// De geringe plaatselijke verzakking van gronden aan den

ff Waaloever voor deze gemeente, in de laatste twee jaren

// waargenomen, heeft het bestuur dezer gemeente doen be-

// sluiten herstellingen daar te stellen aan het verzakte ge-

//deelte van den kademuur, met ophooging van den voor

// openbare dienst bestemden grond, aan welk des raads be-

// sluit thans uitvoering wordt gegeven.

// De thans zoo zeer lage rivierstand van 1,47 el Nij-

//meegsch peil, 7,69 el + A.P. heeft op onrustbarende

// wijze de plaats hebbende verzakking doen toenemen, waar-

// uit W'ij aanleiding hebben vermeend te moeten nemen,

ff Uwe Excellentie daarvan niet onkundig te mogen laten,

ff en voegen daartoe hierbij een gewaarmerkt afschrift van

//het aan ons uitgebragt rapport van den gemeente-archi-

//tect p. VAN DEE KEMP, en nemen eerbiedig de vrijheid

if Uwe Excellentie te verzoeken, om andermaal de Heeren

// CONRAD en DELPRAT, Leden der Koninklijke Akademie, te

// willen uitnoodigen, eene plaatselijke in oogenschouwneming

//van het verzakkende deel van den Waaloever Ie willen

//bevorderen, om met HHEg. te mogen beraadslagen, welke

ff middelen, tot stuiting van den zoo zeer verontrustenden

//toestand, zouden kunnen beraamd en toegepast worden.

// Het zal ons bijzonder aangenaam zijn, met Uwer Ex-

//cell. te nemen beschikking in kennis te mogen gesteld

//worden.""

I)e Burgemeester en Wethouders der

gemeente Nijmegen,

(get.) BIJLEVELD.

De Secretaris

(get.) VEKHEIJEN.
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// Rapport aan Heeren Burgemeester en Wethou-

// ders van Nijmegen over de verzakking aan de

v Waahijde,

// Daar de toestand van de verzakking aan de Waalzijde,

// sedert de laatste twee jaren geene belangrijke verandering

// onderging, stelde de ondergeteekende aan TJEd. Achtb.

// voor, om den kademuur en de straat daarachter op te boo-

// gen, ten einde de passage te vergemakkelijken.

// Dit voorstel bekwam Uwe goedkeuring en de uitvoe-

// ring erlangde een begin.

// Bezig zijnde met die werken, is voor omtrent een tien-

//tal dagen de stand van het water tot 2 el Nijincegsch

// peil gevallen, en alstoen bespeurde men weder eene ge-

// ringe werking in den grond.

// Na dien tijd is het water vallende gebleven en heeft

// de verzakking op een waarlijk onrustwekkende wijze toe-

I) genomen, en blijft bij het dagelijks nog lager worden

//der rivier, waarvan de stand op heden is 1,47 el Nij-

//meegsch peil, nog toenemen, niet alleen in zakking maar

// tevens in vooruitschuiving.

// Om op dit oogenblik juiste maten van de werking op

// te geven, is niet mogelijk, aangezien door de uitvoering

// der werken, de vroegere merkteekenen zijn vervallen.

//Met eenige zekerheid kan men echter stellen, dat op

//sommige punten de grond wel 0,15 el naar beneden is

// gezonken met eene vooruitschuiving van ongeveer 0,08

//el. —
// Bij den tegenwoordigen stand der werken, ontwaart het

//oog verschijnselen, die luide roepen om tegengegaan te

// worden.

// Het is daarom dat de ondergeteekende bovengenoemden

// toestand onder IJwe aandacht brengende, vraagt of er

// geene mogelijkheid zoude bestaan om de Commissie door
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//de Koninklijke Akademie benoemd en bestaande uit de

//Heeren conrad en delprat, in deze oogenblikken uit te

//noodigen, andermaal de verzakkingen te komen zien, en

// te willen beoordeelen in hoeverre liet raadzaam zoude zijn,

//eenige werken in de rivier de Waal, tot tegenstand aan

//.de verzakkingen, uit te voeren.

//Een en ander hierboven genoemd aan UED. Achtb.

// beter weten onderwerpende, heeft hij de eer te zijn"

De Gemeente-Architect

{get.) P. v. D. KEMP.

Nijmegen 12 September 1861.

Ten gevolge hiervan, werden wij, onder dagteekening van

den 30^'^" September j.L, door de Natuurkundige Afdeeling

uitgenoodigd, om den stand der zaak op te nemen, de

middelen daartegen te beramen met het gemeente-bestuur

en met den gemeente-architect van Nijmegen, en daarna

zoo mogelijk in de eerstkomende vergadering der Afdeeling

te dienen van berigt en van ontwerp-antwoord aan den

Minister.

Door verschilUende werkzaamheden onzer openbare be-

trekkingen verhinderd, is het lokaal onderzoek, dat ons

vooral en in de eerste plaats noodig was, eerst onlangs

kunnen geschieden, en wij bevinden ons tiu in staat, aan

den ons opgedragen last te voldoen.

Voordat wij overgaan tot de omschrijving van den stand

der zaak, zoo als die thans bevonden is, zal het niet o\\-

dienstig zijn, hier de datumsgewijze gemaakte aanteekenin-

gen te laten volgen, ons door den gemeente-architect van

DER KEMP overhandigd, waaruit eenige gevolgen te trekken

zijn omtrent den meerdeien of minderen voortgang der be-

weging; voortdurende en juiste waarnemingen toch zijn de

waarschijnlijk eenige middelen om tot de oorzaken op

te klimmen.



( 225
)

Aanteekeningen over de verzakking te Nijmegen,

van den gemeente-architect van der kemp.

In 1858.

Mei. De stander in den kraan regt gezet, deze was 15

dm. overgezakt.

22 October. De scheuren in de straat voor de galerij op

nieuw digt laten maken.

3 November. Het kommiezenhuisje regt gezet, en waar-

genomen dat het 1 5 dm. gezakt was.

17 November, Hetzelfde huisje weder regt gezet ; het was

15 dm. gezakt.

18 November. Eene afscheuring langs de geheele grejis

der verzakking waargenomen, van het kommiezenhuisje over

de Vischmarkt langs de pomp, dwars door de groote straat

over het erf van voogd, langs het koepeltje over de straat

en den kaaimuur.

De waterstand was 0,98 el.

15 December. De deur van den kraan van onderen afge-

schaafd, omdat zij sleepte. Waterstand 1,44 el.

18 December. De straat voor het Eotterdamsche Koffij-

huis weder gelijk gemaakt door het bestaande talud lan-

ger te maken.

Het verschil in de hoogte was gemiddeld 30 dm.

31 December. Het water teekent thans 3,12 el.

In 1859.

26 Januarij. Het kantoor van de kommiezen regt gezet;

het was 8 dm. gezakt. Toen was het water in de rivier

weder laag, daar het in het begin van Januarij 3,22 el

was, en van toen af vallende tot heden op 1,45 el. Daarna

is het water weder wassende geworden tot

8 Februarij, als wanneer het tot 3,20 el gekomen, weder

vallende werd tot

VKRSIi. ES MEDED. AFD. NATUURK. DEEL XIII. 15
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8 Maart op 1,95 el, vervolgens is het weder bij af-

wisseling gewassen en gevallen tot

10 April, als wanneer het stond op 2,18 el, daarna

geregeld gewassen tot

11 Mei, namelijk 3,41 el. Deze stand is hooger dan

in Januarij, en toen het de volgende dagen tot

20 Mei weder viel tot 2,67 el, zijn er op nieuw scheu-

ren in het rabat bij het torentje gekomen, alsmede aan het

riool onder de straat voor het torentje. Op dien dag is

het riool gemaakt.

Id de straat beneden den kraan zijn gaten gevallen, die

ook aangevuld en gedigt zijn; na 20 Mei is het water

weder gewassen tot 4,22 el op 25 Mei en toen weder ge-

vallen.

Er zijn putten voor het huis (het Eoode Hert) en ver-

der naar beneden gekomen. Ook langs de Bazaltkade zijn

gaten gevallen en scheuren in den grond waargenomen. Een

en ander is achtereenvolgens digt gemaakt.

9 Juuij. Het rabat voor het torentje en daarnaast is

heden behoorlijk in orde; de waterstand is 3,06 el.

Aan het kommiezenhuisje is sedert 26 Januarij j.1. niets

bespeurd.

28 Julij, Bij een waterstand van 2,05 el is heden voor

het eerst weder eene scheur ontdekt in het rabat onder het

torentje, en zijn ook weder putten in de straat en een gat

achter de Bazaltkade gedigt.

19 September. Het kommiezenhuisje weder waterpas ge-

zet; het moest 13 dm. geligt worden.

24 September, De stoep voor de galerij weder in orde

moeten maken, omdat zij zoo verzakt was. Ook de straat

voor het Eoode Hert bijgewerkt. De kademuur voor het

Eotterdamsche Koftijhuis zakt meer en meer vooruit.

16 October is een gat in de straat gevallen voor het

Roode Hert, tusschen de houten tuipalen, die langs de

.J
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kade staan. Over het algemeen meerdere vooruitschuiving

opgemerkt.

De verzakkingen nemen bij den zeer lagen waterstand,

1,10 el, sterk toe.

26 October. liet kommiezenhuisje weder waterpas ge-

zet, het was weder 10 dm. gezakt.

29 October. De straat voor het Rotterdamsche Koffijhuis

weder bijgewerkt, omdat zij zoo ongelijk gezakt w^as, dat

er geen kar of rijtuig tegen op kon. Zoo ook de groote

straat bij de Kraanpoort weder in orde gemaakt en het

gedeelte van de oude Yischmarkt bij den afgebroken muur.

Van heden af is het water wassende; de laagste stand

is geweest 1 el boven 0.

I December. De straat voor de galerij weder circa 80 dm.

gemiddeld opgehoogd en verstraat.

In 1860.,

16 Januarij is juist aan den muur achter de Yisch-

markt, tegenover den kraan, een gat in de straat gevallen,

waarin wel 20 karren puin en grond zijn gestort om het

weder te digten. A^oor eenige dagen is het water hoog ge-

weest 4,70 el en in de laatste dagen is het schielijk ge-

vallen; daardoor is welligt dat gat ontstaan.

6 Maart is voor de deur van het huis van meurs, op

12 el afstand van de stoep, een gat in de straat gevallen

van circa 75 dm. in het vierkant, dat dadelijk weder ge-

digt is geworden.

II Maart zijn achter de Bazaltkade vele gaten geval-

len, doordien het water hoog zijnde, de grond achter den

muur had weggespoeld.

30 Maart. Kommiezenhuisje regt gezet; het was gezakt

71- dm.

1 April, Door het hooge water is een hoek van het

muurwerk der galerij uitgeslagen, hetwelk, nadat het water

op 10 April weg was gevallen, is ingemetseld.

15*
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I ] April. Verscheidene gaten, die in het verzakte gedeelte

en voor meurs gevallen waren, op nieuw laten digtstraten.

Voor het kantoor van de schippersboot, achter den gemet-

selden kademuur, is een gat in de straat gevallen, hetwelk

ook al door het hooge water daarin gekomen was.

Junij. Het rabat onder het koepel tj e weder in orde gemaakt.

Gedurende den geheelen zomer is het hoog water geweest,

totdat in de maand November het water vallende werd en

op den

14 November, toen het water aan de peilschaal 2,19 el

teekende, is er weder eene scheur of zakking in het rabat

van het koepel tj e gekomen.

19 November was het water zoo laag, dat men aan het

gat, dat in den kaaimuur voor het Rotterdamsche Koffijhuis,

gedurende den zomer bij hooger water was gekomen, een

begin kon maken met digt metselen.

Dit gat is in den vooruitschuivenden schuinen kademuur,

en daardoor was het bovenste gedeelte zonder dragt en wel

ter diepte van drie steenen weggeslagen. Bij een water-

stand van 2,09 el op bovengemelden datum, is er aan be-

gonnen en zijn er 1500 metselsteenen in verwerkt. De

rollaag bovenop is ook weder ingemetseld en overal digt

gemaakt.

1861.

23 Januarij. Peilingen over het ijs op de rivier gedaan;

daarvan staten gemaakt en het resultaat aan den Heer

CONRAD medegedeeld.

II Februarij. De kraan afgelood,

Junij. Vermits in den loop van het vorige en dit jaar

de verzakking zoo al langzaam werkende is geweest en de

weg langs de Waal bij het torentje moeijelijk voor de pas-

sage wordt, heb ik een voorstel aan Burgemeester en Wet-

houders gedaan, om een en ander op te hoogen. Dit voor-

stel is ten fine van onderzoek gesteld in handen van de
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Bazen hoogsïeaten, verburg en beuming, die bij rapport

van 22 Junij hunne goedkeuring aan het plan gaven.

8 Augustus werd dat werk aanbesteed en aangenomen door

j. HASPELS voor de som van ƒ 1660,—

.

30 Augustus. Met de werkzaamheden is sedert eenige

dagen een begin gemaakt. Het water begon te vallen (de

stand is op heden 1,92 el) en er deden zich nu kleine

scheurtjes in het rabat en nieuw gemetselde goot in de

groote straat op.

Ook over de Yischmarkt teekent de zakking als naar ge-

woonte af.

6 September, In den nieuwen kaaimuur worden kleine

scheurtjes zigtbaar. Waterstand op heden 1,57 el.

12 September. De verzakking is zoo erg dat ik een rap-

port daarover aan Burgemeester en Wethouders heb inge-

zonden. Gemiddelde zakking op enkele plaatsen 15 Ned.

duimen, vooruitschuiving 8 duim.

14 September. De nieuw opgemetselde kademuur is met

de rollaag er overheen klaar gekomen.

De grond of straat daar achter wordt opgehoogd. Bezig

met afbreken van de Kraanpoort.

18 September. Begonnen met den aanleg van den muur

om het erf van de voogd langs de Waalzijde.

23 September. Kommiezenhuisje regt gezet en het te

dien einde opgeligt 18 Ned. duimen. Op den 12<^6" Septem-

ber eene peiling gedaan in de rivier voor het torentje, zie

den Staat (gereduc. op 3 el N. S.).

5 el van de kaai diep

lU // //

15 // //

20 // //

25 // //

30 // //

35 // V

iiei) 3,50 el

ft 6,30 ,,

11 7,90 „

II 9,45 //

11 10,00 ,/

u 10,90 „

n 10,80 „

Verder langzaam ondieper.
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23 September. Den lö^en September is de laagste wa-

terstand tot heden gedurende den zomer geweest, zijnde 1,44

el. Na dien dag is het water gaan wassen en heeft de

zakking opgehouden, zoodat 's morgens de scheurtjes niet

meer open waren. De was heeft aangehouden tot den 27 sten

September en toen stond het water 2,56 el,

28 September. Het water vallende, staat 2,38 el.

7 October. Het water langzaam vallende, staat 2,11 el.

10 October. Alles is nog in rust. Waterstand 1,90 el.

's Avonds berigt gekregen dat er op nieuw scheurtjes

in het rabat bij het koepeltje en in den kaaimuur zijn ge-

komen.

Van dat oogenblik is het terrein weer gaan zakken.

16 October zijn de muren om het erf de voogd en om
de Vischmarkt klaar gekomen en den volgenden dag teeken-

den zich scheuren daarin. Waterstand 1,70 el.

20 October. Het water al vallende, staat heden 1,55 el.

De werking in den grond en muren blijft geregeld aanhouden.

26 October. Het metselwerk der muren bij den nieuwen

opweg klaar gekomen.

De grond en straat voor het koepeltje zakt weg, de straat

scheurt af.

Het rabat voor het koepeltje stort in.

Over de Yischmarkt breede scheuren in den grond gekomen.

Waterstand 1,38 el.

4 November. Waterstand 1,23 el. De zakking houdt steeds

aan. Kommiezenhuisje regt gezet, het was 10 dm. gezakt.

6 November, Sedert drie dagen is het water 1,24 el.

9 November. De stander in den kraan afgelood; hij

is weder 8 dm. uit het lood gekomen.

11 November. Kommiezenhuisje weder 1 O dm. opgeligt.

13 November. Het water is sterk wassende geworden,

slaat 2,05 el.

De scheur in den kaaimuur voor het Eotterdamsche Koffij-
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huis digt laten maken. Een gedeelte staat 5 dm. voor het

andere. Bij de waterpassing van gisteren is gebleken, dat

de kraan sedert 16 Pebruarij 1861 (laatste waterpassing)

7 dm. gezakt is.

De vooruitschuiving van de kade voor de groote straat

is 15 duim.

14 November. Waterstand 2,38 el. Nog geene scheu-

ren in de aangemetselde opening van den kaaimuur.

15 November, Waterstand 2,54 el;

18 November. Waterstand 2,50 el. Nog geene scheu-

ren in de aangemetselde opening van den kaaimuur.

Bij de thans gedane locale Inspectie teekende de verzin-

king zich geheel volgens dezelfde lijnen, als die door ons

in 1857 opgenomen en op de kaart bij ons eerste Verslag

zijn opgegeven. Geene merkbare verandering was daarin

zigtbaar, hetgeen al dadelijk de juistheid bevestigt onzer

meermalen geuite stelling, dat men hier met eene. plaatse-

lijke verzinking te doen heeft, en met geene afschuiving ten

gevolge van verdieping der rivier.

De aanvang der verzinking is nog altijd op hetzelfde

punt, voor het Rotterdamsche Koffijhuis bij G. ^) Daarboven

is geenerlei werking in den grond. Aldaar is het bovenste

gedeelte van den kaaimuur dit jaar ter lengte van 40 el

vernieuwd, welk werk, volgens hiervoor vermelde aantee-

keningen, 1 4 September gereed was. Dit gedeelte muur

verzakte echter weder in de rigting der lengte, terwijl hij

bij het aanvangspunt G van den ouden kademuur los-

scheurde en 5 duim vooruitdrong.

Het hoekhuis bij den koepel had geen de minste ver-

andering ondergaan; het tegen den hoek aangebragte ge*

metselde beertje (in de aanteekeningen hiervoor rabat ge-

*) Zie de Schetsteekening in de Verslagen en Mededeelingen, Dl. VII.
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naamd) was echter losgescheurd eu met de groudaanvulling

mede gezakt. Aan de woningen zeiven waren nergens scheu-

ren of beweging te ontdekken.

De ruimte waar de afgebroken huizen van voogd en

VERBERK gestaan hadden, was nu tot een pleintje aange-

hoogd, door eeuen nieuwen muur omgeven. Deze nieuwe

omgevingsmuur toonde op 2,50 el afstand van het hoek-

huis eene scheur, en was verder op 0,10 el gezakt. De an-

dere zijde van den omgevingsmuur langs de groote straat

toonde een gedeelte lang 5 el, dat 0,25 el lager was dan

een ander gedeelte, lang 4 el. Hier waren scheuren, waar-

van de afstand was 5,50 el. — Dit gedeelte van den

muur had de beweging v^n den grond geheel gevolgd.

Dit was evenzoo het geval met den nieuwen muur

daartegenover gemaakt. Het voorste gedeelte was 0,25 el

lager dan het achterste gedeelte; de eerste scheur was op

4 el afstand van den hoek en de onderlinge afstand der

beide scheuren was 5 el.

De scheuren in de muren volgden geheel de lijnen die

de verzmking aantoonen.

De Kraanpoort was afgebroken en de straat aldaar bijgewerkt.

Vóór de gewezen Kraanpoort was alles ongeveer 0,15 el

vooruitgegaan.

De Yischmarkt was opgeruimd, doch de pomp (bij e op

het kaartje) stond nog als altijd aan den rand der verzin-

king en werd nog voortdurend dagelijks gebruikt.

Bij het terrein waar vroeger de galerij gestaan heeft, was

een nieuwe muur gemaakt, waarin eene opening of door-

gang wijd 6,50 el gelaten is. In dezen muur was op 2,50

el van die opening mede eene scheur gekomen.

Het kommiezeuhuisje was steeds opgewonden en het

overige gedeelte der verzinking was, met inachtneming der

laatste zakking van de aangevulde gronden, geheel in den-

zelfden toestand als vroeger.
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Aan den kraan, die op den 13<len November j.1. geble-

ken was sedert 16 Pebruarij j.1. 0,07 el gezakt te zijn,

was geen verdere verandering ontdekt.

Vele der merkteekenen, waaruit de vroegere waarnemin-

gen gedaan werden, zijn door de uitgevoerde werkzaamhe-

den vervallen; ze kunnen dus nu niet meer alle vergele-

ken worden.

Voor zoo ver ze overgebleven zijn, laten wij de laatst

gedane opnemingen daarvan hier volgen.

OPGAVEN DEK UITKOMSTEN VAN DE GEDANE WATERPASSINGEN OP

HET VERZAKTE GEDEELTE AAN DE WAALZIJDE TE NIJMEGEN.

9

10

11

12

13

14

AANWIJZING DER PUNTEN,

Peilsteen in den gevel van Meurs ....
Kade bij dé peilschaal, op de kaart bij M
Kade voor de Galerij, op de kaart bij O
Peilsteen in de Kraan
Kade voor de Groote straat, op de kaart

bij N
Kade, 10 el beneden G ,

Kade voor het Eotterdamsche Koffijhuis,

op de kaart bij G ,

Midden tusschen de penanten van de

Kraanpoort , . ,

Gedeelte van de Galerij

Straat, 10 el voor de Galerij

Straat, tussuhen den Kraan en de Visch-

markt

Midden der straat, voor de Kraanpoort

Groote straat bij H
Idem, hoek van de Steenstraat bij D .

DAGTEEKENING
DER WAARNEMINGEN.

27 April

1860.

+ A.P
13,57

11,20

10,86

12,62

10,64

10,32

11,45

11,01

12,57

11,21

11,26

10,86

12,15

13,04

16 Febr.

1861.

+ A.P.
13,57

11,20

10,84

12,59

10,57

10,24

11,44

10,84

12,57

11,21

11,17

10,79

11,84

13,40

12 Nov.
1861.

+ A.P.
13,57

11,20

10,79

12,52

10,44

NB. Op 12 November 1861 waren de punten 6—13,

door plaats gehad hebbende veranderingen, verdwenen,

terwijl punt 14 niet is waargenomen.
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OPGAVEN DER UITKOMSTEN VAN DE GEDANE METINGEN DER

AFSTANDEN VAN DEN KAAIMUUR TOT DE ACHTERGELEGEN

PUNTEN BUITEN DE VERZAKKING AAN DE WAALZIJDE TE

NIJMEGEN.

PLAATS DER GEMETEN AFSTANDEN.

Bij den Kraan, van den uitspringenden

hoek van den keelmuur der Vesting tot

den spijker in den buitenkant van den

kaaimuur, geslagen op 3.78 el uit het

midden van het gele merk voor de stoom-

booten op den Kraan

In de poort van de stoep van het huis

Langendam, langs den westpilaster der

poort tot den spijker, geslagen op 25.93

el uit het midden van het merk als voren

Van den scherpen kant van den voet des

koepels ten oosten van de poort in de

rigting der bandkeijen in de straat. . .

Voor het Eotterdamsche Koffijhuis van den

kant van de plint des pilasters aan de

deuropening, ten westen van die opening

Voor dit Koffijhuis, van den kant van de

plint als voren, aan de oostzijde des

gebouws
Voor het westelijke buitenpenant der Kraan-

poort tot den spijker in den kaaimuur,

op 25 el uit het merk als boven bepaald

DAGTEEKENING DEB
METINGEN.

27 April

1860.

el

19,60

31,10

10,90

10,00

8,75

16 Febr.

1861.

el

13 Nov.
1861.

el

19,60

31,35 i 31,50

11,10

10,00

8,75

14,52 14,52

NB, Ten gevolge der plaats gehad hebbende veranderingen

zijn de andere punten verdwenen.

Wij voegen mede hierbij de aan ons verstrekte peilingen

in de rivier de Waal.
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Dwarspeilingen over de rivier de Waal voor de stad

Nijmegen over het ijs gedaan door p. van der kemp,

Gemeente-Architect.

De raai van meting is genomen van het kantoor van den

Heer thijssen, op het uiteinde van de peppelenboomen te Lent.

De data der peilingen waren:

9 Januarij 1854 toen het water stond 2,76 el Nijmeegsch

peil, 7 Maart 1858 toen het water stond 2,50 el Nijm. peil en

23 Januarij 1861 bij een waterstand van 5,45 el Nijm. peil.

De peilingen zijn gereduceerd op een waterstand van 3

el Nijm. peil.

AAN DE KAAI. IN 1854. IN 1858. IN 1861.

5 el van de kaai 3,30 3,10

10 „ // // // 5,60 6,20 5,05

15 „ // // // 8,10 7,90

20 „ // // // 9,00 8,75 8,70

25 „ n II II 9,30

30 „ II II II 9,60 9,75 9,40 .

35 // Il II II 9,90

40 // II II II 9,10 9,80 9,90

50 ,, II II II 9,00 9,30 10.45

60 // II II II / 7,80 8,90 8,95

70 // II II II 17,10 8,90 8,95 a In 1854 heeft

80 // II II II U,80 8,25 8,15
daar een hoogte

gezeten, die in
90 1/ 'f >/ II a< 6,30 7,40 7,55 1858 is wegge-

100 u II II II i6,40 6,70 6,45 schuurd.

110 // II if II
f
6,25 6,70 6,55

120 „ II II II
• 6,00 6,30 6,50

130 // II II II /6,00

f
5.80

5,40 6,45

140 „ II II II 4,85 6.20

150 // II II II i 5,80 4,75 5,95

160 n ir II II \5,70 4,70 5,55

170 // II II II ]5,40 4,60 5,30 h De in 1854 be-

180 //

190 //

II II II

II II II

/5,30
'r 5,00

4,60

4,55

5,30

5,10

staan hebbende
diepte is in 1858
weder minder

200 // II II 1
1

4,90 4,30 5,05 diep geworden.

210 // II II II
1

4,60 4,10 4,80

220 // II II II
:

\4,30 open water 4,40

230 // II " Il ; ^4,20 id. 3,80

240 // II II 1/
i

id. ! 3,80
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N°. 2.

Dwarspeilingeu over de rivier de Waal voor de stad

Nijmegen over het ijs gedaan.

De raai van meting is genomen 54 el boven den kraan

op het achterhuis of de schuur van ceynen te Lent.

De data der peilingen waren:

Nijm. peil/

22 Januarij 1838 bij een waterstand van 3,08 el

9 Januarij 1854 // // // // 2,70 //

7 Maart 1858 // // // // 2,50 //

23 Januarij 1861 // // // // 5,45 //

12 September 1861 // // // // 1,47 //

De peilingen zijn gereduceerd op 3 el aan het Nijmeeg-

sche peil.

In In In 23 Jan. 12 Sept.

1838. 1854. 1858. 1861. 1861.

Aan de Kaai. _ _ 1,50 2,00

5 el van de kaai 3,47 3,80 3,10 3,50

10 ,/ // // // 6,17 5,85 6,30 5,80 6,30

15 // // // // 8,74 8,30 8,10 7,90

20 // // // t/ 10,07 9,28 9,75 9,55 9,45

25 // Il II II 10,57 10.00 10,05 10,00
30 // II II II 10,45 10,68 10,70 11,05 10,90
35 // II II II 10,U5 10,80 10,80 10,80
40 „ II II II 9,90 10,90 10,30 10,75
50 // II II II 9,57 10,40 9,70 10,05
60 n II II II 9,75 9,60 9,30 10,05

'i

70 „ II II II 9,22 / 8,50 8,50 10,10
80 // II II II 8,52 17,50 7,95 8,80 %
90 „ II II II 7,82 l6,90 7,10 7,80 §

100 // II II II 6,87 16,05 6,50 7,30 g
110 „ II II II 6,32 4,70 5,70 6,60 i
120 „ II II II 5,57 a<3,80 4,50 6,05

f3

130 „ II II II 5,02 3,60 4,45 5,45 s
140 // II II II 4,48 3,50 4,10 4,55 S3

150 „ II II II 4,02 3,20 3,50 4,30 ^
160 „ II II II 3,62 3,00 3,30 3,65
170 // II II II 3,14 \2,90 3,35 3,30
180 „ II II II 3,02 ^2,80 2,90 3,70
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In lu In 23 Jan. 12 Sept.

1838. 1854. 1858. 1861. 1861.

190 el van de kaai alles ijs. 2,85 2,60 2,55 Ü
200 // // ,/ ,/ 2,74 2,60 open water 2,65 %
210 // // // // 2,37 2,45 id. 2,65 hQ fe

220 // •
,/ ,/ ,/ 2,22 2,40 id. 2,55 Jl

230 /, „ II II 1,88 2,30 id. 2,45 s^g
240 // // // // 2,25 1
250 // II II II

,

1,85 >

In 1838 was de rivier het diepst van 20 tot 35 el van den kant.

" 1854 // /' // " » " 25 '/ 30 >t II I' 1 dus verder.

// 1858 « // " " " " 25 // 40 // « » 'I dus weinig verschil.

a. In 1854 was van 60 tot 180 el van dezen wal eene

bank, die in 1838 daar niet was en in 1858 ook weer

weggeschuurd is.

N°. 3.

Dwarspeilingen over de rivier de Waal voor de stad

Nijmegen over het ijs gedaan.

De raai van meting is genomen voor het Bruggehoofd

voor MEURS naar den Veerdam te Lent.

De data der peilingen waren:

8 Maart 1838 bij een waterstand van 2,40 el Nijm.

peil en 23 Januarij 1861 bij een waterstand van 5,50 el

Nijm. peil.
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1858. 1861.

Aan het Bruggenhoofd 1,15 1,20 In deze raai is vroe-

5 el van het //

10 // II II II

2.30

4,45

2,40

4,50

ger niet gepeild;

ook hier is op 40
el uit den wal de

15 // // // // 6,50 5,20 grootste diepte en
wel 11,70 el. Dit
is tevens het diep-

ste punt der ri-

20 // ,/ // //

25 // // II II

7,80

8,85

7,90

9,00

30 // // // // 9,70 10,00 vier, van al de

of) II II II II 10,60 11,10 punten die gepeild

40 // // II II 11,00 11,70
zijn.

45 // // II II 10,70 11,20

^0 II II II II 10,50 10,80

60 // // // // 9,70 10,30

70 // // // // 9,50 9,60

80 // // // // 8,90 9,00

90 // // //• // 8,20 7,90

100 // // // // 7,05 6,95

110 // // // // 6,55 6,50

120 // // // // 5,55 5,70 ,

130 // // // // 4,55 4,90

140 // // // // 3,15 4,30

150 // // 1/ II 2,15 3,30

160 // // // // 2,80

170 // // // // 2,65

180 u II II II 2,65

190 // // // // 2,55

200 // // // // 2,40

210 // // // // 2,30

220 // // // // 2,40

280 // // // // 2,45

240 // // // // 2,50

250 // // // // 2,50

260 // // // // 3,05

290 // aan denVeerdam teLent. 4,00

No. 4.

Dvvarspeilingen over de rivier de Waal voor de stad

Nijmegen over het ijs gedaan.

De raai van meting is genomen aan den ouden Haven-

mond oostzijde en haaks op den Havenmuur.
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De data der peilingen zijn:

Nijm. peil.

9 Januarij 1854 bij een waterstand van 2,70 el

9 Maart 1858 „ „ „ „ 2,40 //

22 Januarij 1861 // // ,/ // 5,50 //

De peilingen zijn gereduceerd op 3 el Nijm. peil.

1854. 1858. 1861.

Aan de Kaai. 1,60 1,60 In 1858 van 30 tot

5 el van de Kaai. 2,70 2,60 60 el uit den Wal

10 „ // // // 5,00 5,30 5,04
is de grootste diep-

te 8,30 el.

15 /, II II II 6,85 6,30

20 /, II II II 7,50 7,10 7,00 In 1854 was die

30 „ '1 tl II 8,60 8,35 8,00 diepte ongeveer 40

40 „ II II II 8,70 8,30 8,25
dm. meer gemeten,
derhalve over het

50 „ II II tl 8.80 8,30 8,40 geheel geen ver-

60 „ if II II 8,70 8,10 8,45 andering.

70 „ II tl II 8,50 7,92 8,10

80 // II II II 8,35 7,75 8,05

90 „ II .
Il II 8,30 7,65 7,75

100 „ II II II 8,00 7,55 7,65

110 „ II II II 7,95 7,50 7,50

120 n Il II II 7,85 7,50 7,45

130 „ II II II 7,70 7,50 7,25

140 „ tl II II 7,60 7,35 7,00

150 „ II II II 7,35 7,20 6,75

160 „ Il II II 6,80 6,70 6,45

170 „ Il II II 6,20 6,40 6,10

180 „ II II II 5,60 5,70 5,40

190 „ II II II 4,60 5,15 5,00

200 ,/ II II II 3,80 4,35 4,10

210 „ II II II 2,90 3,5t) 3,60

220 „ II II II 1,60 2,45 3,10

230 „ II II II 1,10 2,90 2,70

240 „ II II II 1,08 1,50 2,10

250 „ II II II 1,05 1,25 1,60

260 „ II II II 1,00 1,30

270 „ II II II
1,00

280 // II II tl 0,80

290 „ II II tl 0,70

300 ,/ tl tl II 0,50
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N^ 5.

Dwarspeilingeu over de rivier de Waal voor de stad

Nijmegen over het ijs gedaan.

De raai van meting is genomen voor het Havenmeesters-

huis bij de nieuwe haven dwars over de rivier.

De data der peilingen waren

:

Nijm. peil.

7 Maart 1858 bij een waterstand van 2,50 el

22 Januarij 1861 ,/ // // n 5,50 ,/

De peilingen zijn gereduceerd op 3 el Nijm. peil.

Aan de Kaai

el

10

15

20

30

40
50

60

70
80

90

100
110

120 //

130 //

140 //

150 //

160 //

170 //

180 //

190 //

200 //

210 //

220 //

230 //

240 u

250 ,/

260 /,

van

//

//

//

//

//

//

ƒ/

//

//

//

//

//

tl

u

II

II

II

II

II

u

II

II

II

II

II

II

II

II

de Kaai.

1858.

0,50

2,90

4,30

5,70

6,65

7,60

7,30

7,00

6,90

7,00

6,70

6,70

6,50

6,50

6,50

6,45

6,45

6,50

6,50

6,45

6,28

6,30

6,26

6,10

6,10

5,70

5,77

4,08

3,20

2,55

1861.

5,50

7,50

7,30

6,90

6,75

6,70

6,55

6,50

6,50

6,45

6,40

6,40

6,30

6,20

6,15

6,30

6,40

6,00

6,00

5,95

5,75

5,55

5,30

4,80

4,00

3,10

1858. In deze rigting is

vroeger niet gepeild. Het
bliikt dat ook hier onge-

den wal
blijkt

veer 40 el uit

de grootste diepte is, ech-

ter ruim 3 el minder dan

op andere plaatsen waar de

peilingen hebben plaats

gehad.
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Het vorenstaande heeft tot de volgende beschouwingen

geleid.

Wanneer men de aanteekeningen nagaat van den Ge-

meente-Architect VAN DER KEMPj dan Verdient het opmer-

king, dat de aanvang der beweging zich meestal kenmerkt

bij een lagen of vallenden waterstand, en dat die beweging

bij hoogen of rijzenden stand ophoudt.

Wij trekken te dien aanzien uit deze aanteekeningen het

volgende

:

WATERSTAND

DATA.
AAN HET

NIJMEGENSCHE
PEIL.

AANMERKINGEN.

1858. el

18 October 0,98 Beweging.

15 December 1,44 Idem.

31 December 3,12
'

In rust.

1859.

Begin Januarij 3,22 Idem.

26 Januarij 1,45 Schijnt geringe beweging te zijn

geweest.

8 Februarij 3,20 In rust.

8 Maart 1,95

10 April 2,18

11 Mei 3,41

20 Mei 2,67 Scheuren in het rabat bij liet

torentje enz.

Xa 20 Mei 4,22

9 Junij 3,06 Sedert 26 Januarij is er niets

bespeurd.

28 Julij 2,05 Yoor het eerst weder eene

scheur in het rabat bij het

torentje.

16 October 1,10 Beweging, meerdere vooruit-

schuiving.

29 October 1,00

1

Beweging ; doch vervolgens, bij

was, wetr in rust.

VERSL. EK MEDED. AFD. NATÜURK. DEEL XIII. 16
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DATA,

1860.

In Jaiiiiarlj 4,70

Geheele zomer is het hoos: ""ew eest,

WATERSTAND
AAN HET

NIJMEEGSCHE
PEIL.

AANMERKINGEN.

14 November

19 November

1861.

30 Augustus

6 September

23 September

27 September

28 September

7 October

10 October

16 October

20 October

26 October

4 November
6 November

13 November

14 Noveml)er

15 November
18 November

2,19

2,09

1,92

1,57

1,44

2,56

2,38

2.11

1,90

1,70

1,55

1,38

1,23

1,24

2,05

2,38

2,54

2,50

Zijn er door wegspoeling gaten

gevallen.

Geen beweging van eenig be-

lang.

Weder eene scheur in het rabat

bij het koepeltje.

Is geen beweging aangeteekend.

Er doen zich weder scheurtjes op.

Idem.

Is geen beweging aangeteekend.

Het w^ater daarna gewassen.

Scheuren digt.

Sclieuren weder digt.

Geen beweging aangeteekend.

I
Alles nog in rust. Des avonds

beweging.

Beweging.

De Averking in den grond blijft

aanhouden.

Sterke beweging.

De zakking houdt aan.

Idem.

De scheuren worden di^t w-
maakt.

Nog geen nieuwe sclieuren.

Idem.

Idem.

Wij kunnen daaruit met eenigen grond besluiten, dat

de beweging zich vertoont bij een lagen waterstand van

ongeveer 2 el aan het Nijmegensche peil en daar beneden

blijft aanhouden, en dat ze bij hoogere waterstanden ophoudt.

Deze opmerking blijft onzes inziens al weder de stelling

ondersteunen, dat de oorzaak der verzinking is van plaat-
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selijken aard. Zoo iang de ondergronden en daarin be-

staande holten, onder een lioogen waterdruk, met water door-

drongen of verzadigd zijn, is er evenwigt en rust, doch

zoodra de A\alerstand verlaagt en de waterdruk vermindert,

wordt het evenwigt verbroken en de inzakking of verzin-

king der gronden moet volgen.

Kon men den waterdruk vervangen door dien van eenige

andere stof, dan zou daaruit de gevolgtrekking te maken

zijn, dat wanneer er aan de rivierzijde buiten tegen den

kademuur een zware berm of steenstorting werd aangebragt,

in zwaarte evenarende den waterdruk, overeenkomende met

den stand van het water, wanneer het boven de 2 el Nij-

megensch peil gekomen is (stel veiligheidshalve 3 el Nij-

raegensch peil, zijnde een weinig hooger dan de middelbare

rivierstand), de beweging daardoor zou kunnen tegengegaan

worden. Wij kunnen dat echter niet geheel toestemmen.

Wel zou zulk een zware steenberm meer blijvend in de

plaats treden van den tegenstand, die tijdelijk door den

hoogeren waterstand wordt uitgeoefend, maar dit hulpmid-

del mist de andere uitwerking van het water, dat den

grond doorweekt, de holten en kanaaltjes vult, en daardoor

meer dan door iets anders de beweging van den grond

doet ophouden. De steenbestorting zou bij lagen waterstand

het wegvloeijen van het water niet beletten, veel minder

door haar gewigt aan het opvullende water de drukking

teruggeven, die het van het hooge rivierwater ondervond.

De grint, hoe ook zamengedrukt, zou toch water door-

laten.

De ondervinding heeft ook doen zien, dat de vroeger

omgevallen oude kademuur, die nog voor een gedeelte van

den later gemaakten kademuur ligt, en vroeger zelfs voor

dat gedeelte een zwaren steenberm gevormd heeft, de ver-

dere beweging niet heeft kunnen beletten.^

Wij willen d;iarom echter hot maken van een zwaren

in*
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steenberm tegen den voet des kademuurs, van zwaren ballast-

steen aaugestort, ter hoogte van ongeveer 3 el Nijmegensch

peil niet bepaald afkeuren; het wegvloeijen van het water

ouder den verzakkenden grond zal daar altijd eenigermate

door bemoeijelijkfc kunnen worden. Wil men iets aan de

rivierzijde beproeven, dan is dit het eenige werk, dat

misschien eenig nut zou kunnen hebben. Het zou echter

bij eene groote kostbaarheid het nadeel hebben, het aan-

leggen met schepen en stoombooten bij lagen waterstand

zeer te belemmeren, en wij herhalen het, de uitwerking

schijnt ons zeer onzeker.

Wij moeten verder opmerken, dat het uit de hiervoor

opgegeven waterpassingen of hoogte-opnemingen en uit de

waarnemingen der afstanden of van de voorwaartsche be-

weging schijnt, dat de beweging in het algemeen eigenlijk

niet bijzonder groot of verontrustend is geweest.

Yan 1860 tot 1861 was de zakking van de kade niet

noemenswaardig ; de cijfers der bevonden hoogten wijzen

het aan, en in November 1861 vindt men slechts drie

punten (N'. 3, 4 en 5) die 0,05 el, 0,07 el en 0,13 el

waren gezakt.

De gemeente-architect zegt in zijn rapport van 12 Sep-

tember 1861 aan Burgemeester en Wethouders, dat men

met eenige zekerheid kan stellen, dat op sommige punten

de grond 0,15 el naar beneden is gezonken. Met de voor-

uitgaande beweging, indien men ze zoo noemen mag, is

het voorzeker niet erger gesteld.

Bij het aanvangspunt der verzakking (bij G op de kaart)

is de kademuur slechts 0,05 el vooruitgedrongen, en voor

de gewezen Kraanpoort (N^. 2 van de lijst) is in 1861

eene voorwaartsche beweging van slechts 0,15 el waarge-

nomen. De gemeente-architect schat in zijn boven aange-

haald rapport de vooruitschuiving in het algemeen maar

op 0,08 el.
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Door de uitvoering van werken zijn eenige rncrkteekenen

vervallen, ze kunnen dus niet meer vergeleken worden,

maar het locaal onderzoek heeft genoegzaam aangetoond,

dat er nergens grootere voorwaartsche beweging is geweest.

Deze voorwaartsche beweging is in vergelijking met de

plaats gehad hebbende verzinking der gronden achter den

kademuur, onzes inziens, zoo gering geweest, dat ze eigenlijk

niet met den naam van vooruitschuiving te bestempelen is,

en alleen het gevolg eener geringe helling van het vlak

van afscheuring tusschen het onbeweeglijke gedeelte aan de

stadszijde en den verzakkenden grond.

Het spreekt toch wel van zelf, zoo als wij dat in onze

vorige Verslagen ook reeds opgemerkt hebben, dat de ver-

zinking der gronden niet zoo volkomen te lood heeft plaats

kunnen hebben, dat ze niet door eene geringe uitwijking

naar de buiten- of rivierzijde zou zijn vergezeld geweest,

die door de gedane aanvulling of ophooging welligt ver-

groot is.

Wij kunnen daarom de ondervonden geringe voorwaart-

sche beweging niet aan eene bepaalde voorwaartsche bewe-

ging der ondergronden toeschrijven, maar moeten ze slechts

aanmerken als een gevolg van de minder regelmatige zak-

king zelve.

Wanneer er te dezen aanzien geene ergere en daarvan

geheel afwijkende verschijnselen plaats grijpen, meenen wij

ook voor het vervolg dat gevoelen te moeten blijven aan-

kleven.

De peilingen in de rivier, die hiervoor onder N". 1 tot 5

zijn opgegeven, en waarvan die van de laatste jaren ter

vergelijking op de kaart en in profil zijn gebragt, doen

zien, betrekkelijk de peilraai:

N**. 1, boven de verzinking, dat de diepten van 1861,

vergeleken met die van 1858, tot op 10 ellen afstand van

de kade, eene aanmerkelijke verondieping van 4,15 el heb-
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ben ondergaan; die verondieping daalt op 20 el afstand

tot op 0^05 el en vermindert op 30 el afstand tot op

0,35 el, terwijl verder buiten de 40 el afstand van de kade

eene betrekkelijk geringe verdieping is waargenomen.

N**. 2 genomen 54 el boven den Kraan, dus vlak voor

de verzinking. Bij het vergelijken der diepten van 1861

met 1858 ziet men, dat eene eerste peiling bij de kade 0,50

en de t\yeede peiling 0,40 el verdieping toont, doch dat

er reeds op 10 el afstand van de kade *eeue verondieping

is van 0,50 el en dat later ditzelfde punt op dezelfde

diepte als vroeger gebleven is.

Op 15 el van de kade is de rivier 0,20 el verondiept;

op 20 el afstand is zij 0,25 el a 0,35 el en op 25 el

afstand 0,05 el ondieper geworden. Op 30 el afstand is

zij 0,15 el verondiept, en op 35 el afstand heeft de bo-

dem dezelfde diepte behouden.

Op 40 el afstand en verder is er overigens eene geringe

verdieping waargenomen, die echter later weer verdwenen is.

N°. 3 is eene peiling tegenover het einde der verzin-

kiiig, ter plaatse daar de werking geheel ophoudt. De ver-

gelijking der peilingen tusschen 1858 en 1861 wijst meestal

eenige verdiepingen aan, die echter digt bij den oever niet

aanmerkelijk zijn.

Op 40 el afstand uit den oever wordt hier eene diepte

van 11,70 el gevonden; het is het diepste punt van de

rivier.

De peilingen N". 4 en N'*. 5 liggen geheel beneden de

verzinking. De vergelijking der peilingen van 1858 en

1861 toonen zulke geringe verschillen van verondieping en

verdieping aan, dat het profil der rivier op deze plaatsen

als niet veranderd mag worden aangemerkt.

—

Het besluit uit deze peilingen te trekken is : dat er over

het algemeen in de rivier voor de stad nabij den wal, eer
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verondiepiiig daii verdieping heeft plaats gehad, en dat de

helling van den onder water zijnden rivieroever tot aan den

bodem, nergens steiler is, dan aan den aard der grondsoort

toekomt.

Wanneer men de gedane peilingen verder nagaat en in

verband met elkander beschouwt, eene lijn trekkende door

de diepste peilingen van ieder profil, waardoor ook de stroom-

baan wordt aangegeven, dan zal men daaruit ontdekken,

dat er voor de stad Nijmegen in de langte der rivier een

kuil bestaat, zoodat de bodem der rivier voor de stad

eigenlijk het best kan vergeleken worden met een laken,

dat aan vier punten is opgehangen.

Dit heeft het denkbeeld doen ontstaan, ons van wege

het gemeente-bestuur voorgeslagen, namelijk: om den bo-

dem der rivier, voor zoo verre deze kuilvormige gedaante

zich uitstrekt, met basaltsteen tot eene zekere hoogte aan

te vullen, waartoe men schatte ruim 2000 lasten basalt-

steen noodig te hebben.

Wij ontkennen echter het verband der verzinking met

de diepte van de stroombaau, en gelooven dus ook, dat

de storting van basaltsteen in de diepte der rivier tot

niets zou leiden dan tot zeer aanmerkelijke kosten, die niet

in een figuurlijken, maar in den letterlijken zin in het

water gesmeten zouden zijn, terwijl ze daarenboven zoude

dienen om het geheele riviervak te bederven, en daardoor

tot andere bezwaren en nadeelen aanleiding geven, veel

erger dan de tegenwoordige verzinking.

Sterke en plotselinge vernaauwingen en verwijdingen in

opvolgende rivier-profilen is algemeen, in meer dan een op-

zigt, als nadeelig voor scheepvaart en water-afvoer beschouwd.

Bij te groote breedte ontstaan verondiepingen en bij ver-

naauwingen vermeerdering van diepte en stroomsnelheid die

nadeelig kunnen zijn. Uit de vergelijking der rivier-pro-

filen tegenover Nijmegen met die daarboven en beneden
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ZOU lüen liet gevolg kunnen trekken, dat het profil der

rivier voor de stad niet geheel en al in evenredigheid staat

met de profilen der rivier boven en benedenwaarts, en dat

het nuttig kan zijn, die evenredigheid door eene verbete-

ring van dit riviervak te herstellen.

Ofschoon wij nu het verband hiervan met de verzinking

ontkennen, en dat wij gelooven, dat het niets tot het ver-

minderen der verzinking zal kunnen toebrengen, zoo achten

wij het echter niet overbodig de aandacht daarop te vesti-

gen, daar wij meenen dat het in het algemeen eene nuttige

en aanbevelingswaardige zaak zou zijn, ernstig eene verbe-

tering van dit geheele riviervak in overweging te nemen.

De rivier heeft onzes inziens geen anderen invloed op

de verzinking dan dien, welke aan de meerdere of mindere

hoogte van haren waterstand is toe te schrijven, en aan de

zijde des bergs is geene verandering te bespeuren, zoodat

wij meenen dat de waargenomen verschijnselen alle redenen

geven om te volharden bij het gevoelen, in ons eerste Verslag

uitgedrukt : // dat er bij deze verzinking noch van de zijde

//des bergs, noch van de zijde der rivier eenige regtstfeek-

//sche werking heeft plaats gehad, en dat het voorgevallene

I, behoort tot de gevolgen van misschien zeer diep liggende

//Verzinkingen der ondergronden tusschen de teê des bergs

//en de rivier."

Ofschoon wij dan het beproeven van den hiervoor aan-

gegeven te storten steenen berm tegen den voet der kade

niet geheel afkeuren, zoo zien wij echter na de laatste

voorvallen geen beweegreden om af te wijken van den vroe-

ger gegeven raad, waarbij voornamelijk werd aangegeven,

de verzinking bij gedeelten zoo diep mogelijk op te graven

en met betere grondsoort aan te vullen, doch bij de groote

kostbaarheid en moeijelijkheid van dien maatregel, de een-

voudige ophooging der verzinkende plaatsen werd aanbevolen.

Zal de verzinking daardoor spoedig ophouden? — Wij
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gelooven het uiet. Iedere lage waterstand zal aanleiding

geven, de eenmaal begonnen beweging op nieuw in werking

te brengen.

Wij stellen het voor zeker, dat de verzinking niet kan

ophouden, dan nadat de bestaande holten volkomen gevuld

zullen zijn en daartoe is veel tijd noodig. Slechts langzaam

en met geduld is die uitkomst te verkrijgen. ledere te

sterke, te plotselinge aanvulling zal uadeelig zijn, doch eene

van tijd tot tijd op nieuw aangebragte aanvulling moet ein-

delijk het gewenschte doel doen bereiken.



OVER

ELECTRISCHE RINGEN.

DOOR

V. S. M. VAN OER WILLIGEIV.

1. Prof. RiEss heeft voor korten tijd een onderzoek ge-

publiceerd over de electrische ringen van priestley *).

Naar aanleiding daarvan heb ik mij ook daarmede bezig

gehouden en wel op de wijze in § 6 en vervolgens van

de bedoelde verhandeling beschreven, met behulp namelijk

van den inductie-toestel van rhumkorff f). ^Een paar

fijne engelsche Cleopatra-naalden werden verticaal in klem-

men bevestigd en eene gladgeschuurde geel koperen plaat

horizontaal tot op omtrent een millimeter van beider punt

genaderd; de naalden werden in verband gebragt met de

electroden van den inductie-toestel en dan werden de ver-

langde ringfiguren op de geel-koperen plaat gevormd. Bij

den betrekkelijk geringen afstand, dien de vonken daarbij

moesten overspringen, trad dan al terstond die bijzondere

wijze van overgang op, welke ik in vroegere mededeelingen

over het electrisch spectrum steeds van eene eigenlijke korte

vonk wilde onderscheiden hebben, waarbij namelijk de nega-

tieve naald tot op zekere uitgestrektheid boven de punt

met blaauw licht bedekt werd, terwijl binnen dien blaau-

*) Poggendorff'6 Anna/en^ 1861, N". 10, p. 193.

i) Zie GROVE, Philos. M'tgaz. Series 4, Vol. IV. p. 498.
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wen lichtkoker de naald zelf begon te gloeijen ; in welk geval

het spectrum van dat blaauwe licht, zoo als ik vroeger ver-

meldde, dezelfde regelmatig verdeelde strepen geeft, die door

het blaauwe negatieve licht in het ijdel worden vertoond.

2. Bij aandachtige beschouwing van de negatieve naald

met een loup van omtrent achtmalige vergrooting, bleek mij,

dat vooreerst de punt der negatieve naald steeds in gloed

was en voortdurend afnam; terwijl van tijd tot tijd een

gloeijend puntje zich ook hooger op aan de naald ver-

toonde; verder, dat de fijne vonkenstroom, welke van die

naald naar de plaat gerigt was, duidelijk met twee goed

van elkander afgescheidene, eenigzins eivormige atmosphe-

ren omgeven was, waarvan de buitenste minder licht gaf

dan de binnenste; eindelijk, dat zich rondom den voet vanden

vonkenstroom op de koperplaat van tijd tot tijd gloeijende

puntjes vertoonden, die ik voor de weggeslingerde stukjes

van de naald hield. Een soortgelijk onderzoek aan de

andere naald leerde mij, dat, mits het koper goed schoon

geschuurd was, zich om den voet van den positieven von-

kenstroom op de plaat een rond blaauw schijfje vormde

van negatief licht, waarboven een stuk van een atmospheer

zweefde.

3. Na eenigen tijd, niet al te kort, opende ik den stroom

en vond de ringfiguren gevormd, die ik met dezelfde loup

beschouwde en waarvan ik zoo goed mogelijk eene vergroote

afteekening maakte. Tig. I werd onder de positieve naald

gevormd, de negatieve figuur van riess; in regelmatig ge-

reflecteerd licht, in het midden een zwart puntje ; daar rondom

I. II. III.
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een blanke schijf a, wier omtrek bestaande in een breeden

hoog geoxydeerden en met vuil bedekten band eigenlijk uit

de hand moest zijn getrokken, om hare onregelmatigheid te

doen gevoelen; rondom die schijf en band een blaauw en

violet gekleurde ring b, de gordel van riess ; rondom dezen

een van binnen roodgeel en naar buiten meer brandgeel uit-

loopende ring c, de zoom van riess, die alleen door een

naauwelijks merkbaar donkerder verloop van den gordel ge-

scheiden was en naar buiten in alle rigtingen stralende uit-

stierf. Tig. II werd onder de negatieve naald gevormd,

de positieve figuur van riess; in gereflecteerd licht een

kleinere zwarte kernschijf a, die ik acht te bestaan uit

de weggeslingerde stukjes van de naald; daar rondom een

lichter grijzen ring 6, van veel fijner voorkomen, welks

lichtere tint ik ook in de teekening trachtte weer te ge-

ven; a en ö geven te zamen de schijf van riess, die weer

door een betrekkelijk breeden en zwarten kring wordt om-

sloten, welke meestal in twee onregelmatig gevormde om-

trekken gesplitst wordt gezien; verder een blaauw, violet

en rood gekleurde ring c, de gordel van riess; en eindelijk

een van binnen roodgeel en van buiten meer brandgeel ver-

loopende ring d, de ^oom van riess, van binnen naauwe-

lijks of in het geheel niet van den gordel afgescheiden

en van buiten weder als eene zon in alle rigtingen in

stralen uitloopende ; de gordel is hier door één veel ster-

ker en helderder gekleurd dan bij de negatieve figuur.

Wordt fig. II met een doek ligt afgeveegd, dan wordt

bijna de geheele schijf weggenomen; alleen een zwart punt

in het midden blijft staan en de zwarte kring aan den

omtrek, die nu, omdat al het losse poeder is weggenomen,

als hoog geoxydeerd en hier en daar nog met vuil bedekt

voorkomt en bij aandachtige beschouwing als zoodanig reeds

in den vorm van Tig. II te onderkennen is.

4. Wanneer het niet zoozeer te doen is om de juiste
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kennis der kleur, geeft de beschouwing vooral der positieve

figuur bij kaarslicht veel schooner geheel. En wanneer men

dan verder deze figuur in difi'uus licht beschouwt, door

haar buiten het regelmatig teruggekaatste beeld der kaars

in de schaduw te brengen, ziet men haar nog geheel an-

ders; zij gaat dan, bij eene bijna loodregte beschouwing,

hoofdzakelijk . tegenstellingen van glans en dofheid vertoo-

nen ; de zoom wordt dof witachtiggrijs ; de gordel volkomen

glanzend zwart, veel zwarter dan het overige gedeelte van

de plaat; de dan naar binnen volgende donkere kring in

Fig. II, ter breedte van den zwarten band van afscheiding in

Fig. III, is raoeijelijk afgescheiden waar te nemen; het

meer naar binnen gelegen deel van den grijzen ring steeds

witachtig ; terwijl eindelijk de donkere schijf a van Fig. II

dof zwart blijft. De negatieve Fig. I verkrijgt in dit licht

een doffen witachtig grijzen zoom, een glanzend zwarten

gordel en eene hier en daar grijsachtige schijf, met moeijelijk

te onderkennen rand, ten blijke dat die schijnbaar blanke

schijf meer naar het midden ook iets werd aangetast, ter-

wijl ook het zwarte middenpunt, wanneer eerst het daarge-

legen zwarte poeder wordt weggeveegd, almede wit uitkomt.

5. De beschrijving der figuren wil ik hier eindigen. Op

geel koper konde ik ze verreweg het schoonst voor den

dag brengen. Yan de uitkomsten op andere metalen wil ik

niet spreken, dan alleen voor zoo verre zij mij kunnen

dienen om een of ander punt toe te lichten in mijne bij-

drage ter verklaring, waartoe ik nu overga. Geen metaal

gaf mij uitkomsten, die zoo precies en zoo schoon waren

als die van geel koper.

Vooreerst houd ik zoom en gordel beiden eenvoudig voor

een resultaat van oxydatie, ^^ aarbij voor den zoom nog eene

laag vuile neerslag moet worden gedacht, die door verdam-

ping van de schijf en gordel afkomstig is, terwijl de meer

of minder merkbare afscheidins^ van beiden eensdeels het
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resultaat is van de meer donkere kleuren, die daar ter

plaatsen volgens de Newtonsche ringen — die der eerste

orde — moeten worden gevonden, en ten anderen moet

worden toegeschreven aan een eenigzins scherpen rand van

het vuil, dat op den zoom kon blijven liggen. Immers, de

overgang van violet of liever blaauw tot geel geschiedt door

donkere tinten ; en zoodra de vonk begint Qver te gaan,

vangt zij een reinigingsproces aan, dat zich tot op zekeren

afstand uitstrekt en in verdamping der aan de plaat klevende

vlugtige deelen bestaat, die verder op weer neerslaan, het-

geen zeer gemakkelijk waar te nemen valt, door de plaat,

nadat pas enkele vonken zijn overgegaan, even onder den

adem te houden. Op een blaauw aangeloopen stalen veer

zag ik op eenigen afstand van het plekje, waarop de ne-

gatieve naald gewerkt had, zulk een kleinen rand van vuil

stof. Bij enkele figuren op geel koper meende ik op de

afscheiding van zoom en gordel ook een scherpen rand van

vuil te herkennen. Toen ik vervolgens een klein schijfje

schrijfpapier met een klein gaatje onder de negatieve naald

had gelegd, vond ik, na eenigen tijd den toestel te heb-

ben laten doorwerken, onder het schijfje werkelijk een rin-

getje gevormd, dat in grootte en voorkomen vrij wat

op den zoom geleek. Terwijl ik dit schrijfpapier verving

door een schijfje mica of een stukje porcelein-kaartpapier,

vond ik geen noemenswaard ringetje meer gevormd, zeker

omdat mica en dit porcelein-papier bij die groote verhit-

ting, waaraan zij werden blootgesteld, geene vochtigheid of

dampen hadden af te geven zooals het zoo hygroscopi-

sche schrijfpapier. De kleuren verder, te rekenen van den

binnensten rand van den gordel tot den zoom ingesloten,

houd ik voor de afdalende kleuren, overeenstemmende met

de gereflecteerde ringen van newton en dus als, van bin-

nen naar buiten, steeds regelmatig afnemende dikten van

hot opgelegde oxydlaagje nanwijzende. Ik lieb deze kleuren
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vergeleken bij die, welke zich op een blank geschuurd

reepje geel koper ontwikkelden, wanneer het met zijn eene

uiteinde in eene alkoholvlam werd gehouden. De oxydlaag

werd dan natuurlijk al dunner en dunner, naarmate zij ver-

der van de vlam verwijderd v.as en de opvolging der kleu-

ren, van de vlam naar buiten te rekenen, had daarbij het-

zelfde verloop als van den binnenrand van den gordel tot

over den zoom, en sloot met brandgeel; alleen is het geel

in de ringfiguren iets vuiler dan op mijn koperreep. Mogt

men aannemen, dat de zoom het gevolg was van hooger

oxydatieproces dan de gordel, dan zoude ik met regt kun-

nen vragen, waarom dan, indien zijn geel het geel der tweede

orde ware, daar buiten nog niet blaauw rood en het geel

der eerste orde zigtbaar worden? Op de brandgele oxyd-

laag van het koperreepje heb ik ten overvloede de posi-

tieve ringfiguur gevormd, en een roodgekleurden zoom ge-

zien, blijkbaar het rood der eerste orde.

Even als zoom en gordel is ook de grijze schijf met den

omgevenden kring der positieve figuur het resultaat van

een naar het centrum steeds in sterkte toenemend oxydatie-

proces. Zeer duidelijk wordt deze klimmende gang in de

dikte der oxydlaag juist door het voorkomen der figuur in

diffuus kaarslicht, waarbij de gordel glanzend zwart, en de

kring die de schijf omsluit ook nog zwart wordt, terwijl

de grijze schijf dof grijsachtig wit werd, dewijl door te hooge

oxydatie de bovenste korst dezer schijf in poeder was over-

gegaan. Maar zoo als eiess teregt aanmerkte, dat oxydatie-

proces is geene eenvoudige inwerking van de dampkrings-

lucht op eene uit het punt, waar de vonk treft, verhitte

schijf, waarom ik dien kring ook nog ten deele voor wegge-

slingerde stukjes der naald houdt. De atmospheer, die den

vonkenstroom omgeeft, speelt daarbij eene voorname rol; onder

een stukje mica of papier komt niets van schijf of gordel tot

stand ; de atmospheer, die de vonk omgeeft, moet op de metaal-
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plaat vrij kunnen inwerken, dan eerst worden beide gevormd in

al hare pracht. Ik zal niet beslissen of de zamenstellende dee-

len van de atmospheren eene bijzonder oxyderende kracht

bezitten, daar toch het voldingend experimenteel bewijs daar-

voor moeijelijk zou te geven zijn. Voor mij is reeds de

hooge temperatuur, die ik aan de atmospheer, evenzeer als

aan de vonk, en misschien nog wel in hoogere mate, toe-

ken, voldoende om onder de toetreding der dampkringslucht

die oxydatie teweeg te brengen; terwijl de regelmatige vorm

der beide atmospheren veel tot de regelmatigheid der ge-

vormde ringen kan bijdragen. De schijf met haar om-

sluitenden kring houd ik voornamelijk voor het effect der

eerste atmospheer; en gordel en zoom voor dat der tweede,

geholpen door de algemeene verhitting der plaat.

De zwarte schijf a in het midden der Eiguur II houd

ik voor niets anders dan voor de afgevallen stukjes van

de naald.

6. Omtrent de negatieve figuur kan ik kort zijn. Het

negatieve licht drijft voortdurend als een blaauw-violet

schijfje rondom den vonkenstroom, die van de positieve naald

op de plaat valt, en houdt hem naauw omsloten. Wij we-

ten, dat met dat negatieve licht ten naauwste de eigenschap

van den stroom zamenhangt, om alle deeltjes van de nega-

tieve electrode los te rukken en weg te werpen, hetgeen

zoo duidelijk zigtbaar is in den platinaspiegel, waarmede

het glas al spoedig bekleed wordt rondom den negatieven

draad van eene luchtledige buis; zoo ook worden uit dat

blaauwe schijfje alle deeltjes voortgeworpen, welke van de

plaat los worden gemaakt, hetzij zij geoxydeerd zijn of niet,

In de negatieve figuur op eene blaauw aangeloopen stalen

veer zag ik een wit vlakje duidelijk met enkele putjes;

de negatieve figuur op geel koper vertoonde zich in hare

binnenste schijf in diffuus licht ook eenigzins grijs en in

het^ midden bijna wit, dus ook aangetast. Deze schijf is
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(lus alleen blankj omdat al hetgeen los raakte terstond

werd weggevoerd. De begrenzende hoog geoxydeerde kring

dezer schijf is minder zuiver rond en met een paar scherpe

omtrekken afgesloten, omdat het blaauwe lichtschijfje niet

altijd en standvastig dezelfde grootte behoudt en voortdu-

rend bewegelijk isj en wanneer de plaat niet zuiver schoon

is of de afstand tusschen de naald en de plaat te groot

genomen wordt, vindt men het schijfje veel onregelmatiger

begrensd, omdat dan het lichtschijfje niet goed tot stand

komt. Op zilver vond ik dit schijfje der negatieve figuur

vuilachtig blaauw, zeker door de sterke aantasting van het

ligter smeltbare zilver, waardoor het ruw^er van oppervlakte

geworden w'as.

Gordel en zoom ontstaan hier weer even als bij de po-

sitieve figuur uit eene regelmatig afnemende oxydlaag, waar-

toe voorzeker de blaauwe schijf het hare wel zal bijdragen,

door de verhoogde temperatuur, waarmede zij gepaard gaat

en die dus op- de plaat van de plaats, door haar bedekt,

moet uitgaan.

Deventer, 28 November 1861.

viOKSL. KN mi:di;i). afd. natül'uk. bKEL \in.



GEWONE VERGADERING

DER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEN 25sten janüARU 1862.

T€(^emooordi(/ de Heeren: g. simons, r. van rees,

C. A. J. A. OUDEMANS, J. G. S. VAN BREDA, W. VROIJK,

D. BIERENS DE HAAN, C. J. MATTHES, J. VAN GEUNS,

E. H. VON BAUMHAUER, A. H. VAN DER BOON MESCH,

F. W. CONRAD, G. J. VERDAM, G. A. VAN KERKWIJK,

W. C. H. STARING, D. J. STORM BUYSING, P. HARTING,

A. W. M. VAN HASSELT, G. E. V. SCHNEEVOOGT.

Het Proces-Verbaal der Gewone Vergadering van

den 28sten December j. 1. wordt gelezen, goedgekeurd

en vastgesteld.

Worden gelezen brieven van de H.H. badon

GHYBEN,. ELTAS, VAN OORDT, BLEEKER, DONDERS,

scHROEDER VAN DER KOLK, HALBERTSMA, alle Strek-

kende tot verontschuldiging over het niet bijwonen

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

schenken van de volgende Ileeren: 1^. Ministervan

Binnenlandsclie Zaken ('s Gravenhage, 4 Jan. 1862,

5^ Afd. No. 192); 2^. Minister van Binnenlandsdie

Zaken ('s Gravenhage, 15 Januarij 1862, 6^ Afd.

N^. 176); 3®. ANDRAU, Directeur der Afdeeling Zee-

vaart van het Koninklijk Meteorologisch Instituut

(Utrecht, 22 Januarij 1862, N^. 812^); 4«. engling,

Voorzitter der Société pour la recherche et la con-

servation des monuments historiques du grand-duché

de Luxembourg (Luxemburg, 12 November 1861);

5^. j. LiEBiG, Voorzitter der Königl. Bayerische Aka-

demie der Wissenschaften (Munchen, 24 Mei 1861);

6®. wiEDMANN, Bibliothecaris der Könighch Bayeri-

sche Akademie der Wissenschaften (Munchen, 20 No-

vember 1861); 7^. D. DE RENDANTÜR HEURGSLOHEN

(Voorzitter van het Verein von Alterthumsfreunde im

Rheinlande (Bonn, 30 Dec. 1861); 8^. christener,

Bibliothecaris der Schweizerische Naturforschende Ge-

sellschaft (Bern, 23 Nov. 1861); 9°. e. fries, Se-

cretaris der Société royale des Sciences te Upsal (Up-

sal, 9 September 1861). — Wordt besloten tot

schriftelijke dankzegging en tot plaatsing der boek-

geschenken in de boekerij.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken van de volgende H.H.: 1^.

MANSFELDT, Bibliothckaris van den Koning ('s Gra-

venhage, 23 Jan. 1862); 2». frederik. Prins der

Nederlanden ('s Gravenhage, 19 Januarij 1862); 3^.

VAN HEEMSTRA, Miuistcr vau Binnenlandsche Zaken

('s Gravenhage, 22 Januarij 1862); 4*^. n. vollen-
17»
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HOVEN, Referendaris, Chef der 5^ Afdeeling bij he;

Departement van Binnenlandsche Zaken ('s Graven-

hage, 22 Januarij 1862); 5®. omalius d'halloy, bui-

tenlandsch lid der Akademie (Halloy, 31 December

1861); 6^. M. CHEVALiER, buitenlandsch lid der Aka-

demie (Parijs, 7 Januarij 1862); 7^. faraday, bui-

tenlandsch lid der Akademie (Londen, 7 Januarij

1862); S^. R. owEN, buitenlandsch lid der Akademie

(Londen, 23 Januarij 1862); 9°. elourens, Secre-

taris der Academie des Sciences te Parijs (Parijs, 13

Januarij 1862); 10^. wilbert. Voorzitter van de So-

ciété d'émulation de Cainbrai (Cambrai, 9 Januarij

1862); 11^. siMONiN, Secretaris der Academie de

Stanislas (Nancy, 3 Januarij 1862); 12°. barclay en

poLi.ocK, honoraire bibliothekarissen der royal me-

dical en chirurgical society te Londen (Londen, 17

Januarij 1862); 13°. romain, in naam der Admiralty

in Londen (Londen, 10 Januarij 1862); 14<^. harald

bagge. Secretaris der Senckenbergische Naturforscher-

Gesellschaft (Frankfort a/M. 10 Januarij 1862); 15«.

TH ALEN, Bibliothekaris der Société royale des sciences

te Upsal (Upsal, 2 Sept. 1861). — Aangenomen voor

berigt.

Wordt gelezen een brief van Mevrouw de Weduwe
M. G. VAN DEN BOSCH, geborCU LENSHOEK (GoCS, 18

Januarij 1862), het berigt bevattende van den dood

van wijlen haren echtgenoot r. b. van den bosch,

in leven lid der Akademie.

Wordt gelezen een brief van Mejufvrouw m. a. de

VRiESE, mede in naam harer zusters (Leiden, 22
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Jaiiuarij 1862), het berigt bevattende van den dood

van wijlen haren vader w. h. de vries e, in leven

lid der Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

De Voorzitter zegt, dat ongetwijfeld zijne Avoor-

den weerklank zullen vinden in aller hart, als hij

verklaart, dat het betigt van dit dubbel afsterven

met grooten weemoed door de Akademie wordt ver-

nomen. — Hij wijst op de treffende bijzonderheid, dat

binnen weinige oogenblikken een verslag zal worden

gelezen, door beide afgestorvenen geteekend, en noo-

digt den Secretaris, om schriftelijk het leedgevoel der

Akademie aan Mevrouw de AVeduwe van den bosch

en aan Mejufvrouw de vriese uit te drukken. —
Hiertoe wordt besloten.

Wordt gelezen de volgende brief van den Minister

van Binnenlandsche Zaken ('s Gravenhage, 7 Januarij

1862, No. 169, 3e Afd.).

Ik zeg der Natuurkundige Afdeeling van de Akademie

dank voor liet mij, onder dagteekening van den SOsten Dg,

cember 1.1. N"*. 126, toegezonden nader Verslag betrekke-

lijk de Verzakking te Nijmegen.

Het zal mij aangenaam zijn van dit Verslag een vijf-en-

twintigtal exemplaren, tegen betaling der kosten, te ont-

Wordt besloten het eerste gedeelte van dezen brief

aan te nemen voor berigt, en voor het tweede 2:e-

deelte gevolg te geven aan den wensch Zijner

Excellentie.

Wordt gelezen een brief van den Minister van
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Biiiiieiilaiidsclie Zaken ('s Graveiihage, 24 Januari]

1862, N«. 153, 3e Afd.) van den volgenden inhoud:

Ik heb de eer de Afdeeling kennis te geven, dat het bij

Koninklijk besluit van 23 Februarij 1855, !N\ 1, toege-

legd subsidie, ten behoeve van het onderzoek en de proef-

nemingen omtrent de Verwoestingen door den Paalworm,

voor zooveel het jaar 1861 betreft, bij Koninklijk besluit

van den 2lsten kiezer N^ 50, met / 100,— is verhoogd,

en dat dit bedrag eerlang op de gewone wijze zal kunnen

worden uitbetaald.

Deze brief wordt onder dankbetuiging aangenomen

voor berigt.

De Secretaris berigt, onder dagteekening van Hel-

der 24 December 1861 en 10 Januarij 1862, van de

H.H. c. en p. van der sterr ontvangen te hebben

Tabellen van waargenomen waterhoogte, w^elke hij

der Commissie over de daling van den bodem in Ne-

derland heeft ter hand gesteld.

De Secretaris deelt mede, dat de VerhandeUngen,

aangeboden voor de Verslagen en Mededeelingen dooi*

de H.H. BLEEKER, KAïSER cn LOBATTO door dc Com-

missie van Redactie zijn- aangenomen en ter perse

gebragt.

Worden gelezen twxe brieven van den Heer beee-

KER (Leiden, 5 en 22 Jan. 1862) ten geleide van

twee Verhandelingen, de eene onder den titel van

Nofice sar Ie genre Trachinus art. et ses espèces, de

tweede onder dien van Noticcs ichthgohglques, I—X.—
Beide zijn aangeboden voor de Verslagen en Mede-
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deeUncjen en worden in handen gesteld van de Com-

missie van Redactie.

De Secretaris berigt met vriendschappelijk schrij-

ven van den Heer halbertsma ontvangen te hebben

eene Verhandeling, aangeboden voor de Verslagen

en Mededeelingen, onder den titel van de afwijking

van het tasschenschot der hamers en der primitive aorta

naar links met hare (jevolgen. — Bijdrage tot de ken-

7iis der onregelmatige ont^oikkeliiig van het hart. Zij

wordt in handen gesteld der Commissie van Redactie.

Wordt gelezen de volgende brief van den Heer

SNELLEN VAN VOLLEN HOVEN (Leiden, 21 Jan. 1862).

Bij eene missive van 26 Maart 1861, had ik de eer

aan de Akademie aan te bieden eene Verhandeling, inhou-

dende eenige beschrijvingen van nieuwe Vlindersoorten, als

Bijdrage tot Monographie van het geslacht Adolias, In de

gewone vergadering der Afdeeling, gehouden 26 April van

datzelfde jaar, werd het voorstel aangenomen, om deze Ver-

handeling in de werken in 4^. eene plaats te gunnen. De

staat der kas heeft evenwel niet toegelaten, dat deze Ver-

handeling in het jaar 1861 werd ter perse gelegd en een

schrijven van uwen geachten Secretaris meldt mij, dat die

staat geenszins zal gedoogen, dat zij in het jaar 1862

worde gedrukt.

Ondertusschen ligt er, gelijk bekend is, in de beschrij-

vende natuurlijke historie veel aan de prioriteit der naam-

geving met diagnose of uitvoerige beschrijving gelegen en

voor den entomoloog zooveel te meer, daar iedere maand

eene reeks van beschrijvingen van insecten ziet in het licht

verschijnen, — mij nog meer in dit bijzondere geval, daar

de Engelsche natuurkundigen grooten voortgang maken met
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de descriptiëii der nieuwe soorten van insecten, door den

Heer wallage in onze Oost-Indische Koloniën verzameld.

Ik neem daarom de vrijheid der Akademie voor te stel-

len, mij deze Verhandeling, waarbij vier gekleurde platen

zouden behooren, weder af te staan, ten einde haar nog in

den zomer van dit jaar in het Tijdschrift voor Entomolo'

gie, welks redactie daarover gunstig denkt, te laten in het

licht geven.

Volgaarne wil ik mij verbinden, om de diagnosen der

in dit stuk voorkomende soorten voor de Verslagen en

Mededeelingen op te stellen, opdat deze alzoo in de wer-

ken der Akademie worden opgenomen.

De Voorzitter doet opmerken dat, in den gegeven

staat van zaken, wel niet anders dan toegegeven kan

worden aan den wensch des Schrijvers van den brief,

en stelt dus voor, dat znlks geschiede.

De Heer van dee, boon mesch geeft in beden-

king, dat, door de afstemming der ƒ 6000;,— , met

welke de Regering het subsidie van de Akademie

had willen verhoogen, deze nu in onhoudbaren toe-

stand gebragt is. — Hij wijst op het groot aantal

belangrijke Verhandelingen, dat nu voorloopig onge-

drukt moet blijven ; op het treurig verschijnsel dat

Verhandelingen, Avelke de Akademie waardig keurde,

om in hare werken op te nemen, teruggevraagd wor-

den; op de verlamming, welke uit de vertraging der

uitgave van de werken der Akademie te wachten

staat, en vraagt ten slotte of het niet wenschelijk

zoude wezen, zich tot de Regering te wenden, met

bescheiden blootlegging van dezen staat van zaken

en met verzoek om daaraan op de eene of andere

wijze bijv. uit het Hoofdstuk der Onvoorziene Uit-

gaven te gcmoet te komen, De Spreker wijst ten
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slotte op hetgeen in het buitenland in het belang

der wetenschappen en zóó in dat der natiën gedaan

wordt.

De Voorzitter antwoordt, dat eene dergelijke han-

deling slechts zal voegen aan de Vereenigde Zitting

der beide Afdeelingen van de Akademie, en dat de

Natuurkundige Afdeeling zich niet geroepen mag
achten, op zich zelve en zonder medewerking der

Zuster-Afdeeling, dergelijke voorstellen te doen. —
Volgens verklaring toch van den Secretaris blijft

ook veel gewigtigs van de Zuster-Afdeeling onge-

drukt liggen. — Het Bestuur der Akademie houdt

zich met het onderwerp bezig, en het zal derhalve

wenschelijk wezen de voorstellen af te wachten, welke

het aan de beraadslaging der Vereenigde Zitting der

maand April e. k. vermoedelijk zal onderwerpen.

De Heer harting kan zich vereenigen met het

denkbeeld, dat de behandeling der zaak uitgesteld

worde tot de Vereenigde Zitting van April e. k.,

mits dat zij dan iets anders worde dan eenvoudig

ter spraak brengen. Spreker doet de onvoegzaam-

heid uitkomen, dat eene Akademie van Wetenschap-

pen worde gedrongen om, gelijk nu ligtelijk het

geval kan worden, gedurende meer dan twee jaren

afgesloten en buiten bekendmaking te houden Ver-

handelingen, welke zij waardig keurde, dat dadelijk

zouden worden uitgegeven. Hij doet tevens opmer-

ken, dat uit den voor de pers gereed liggenden voor-

raad van door de Akademie goedgekeurde stukken

blijkt, dat het haar nooit aan Averk, noch aan werk-

zaamheid ontbreekt.

De Secretaris betreurt den tegenwoordigcn toe-

stand, omdat daaruit een tijdelijk onvermogen ont-
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staat, maar meent toch dat het besluit der jongste

Vereenigde Zitting moet worden gehandhaafd, om,

zoolang de schuld aan den drukker der Akademie

niet werd gedelgd, wat de Verhandelingen in 4''. be-

treft, slechts voort te gaan met hetgeen reeds voor

twee jaren ter perse werd gelegd, d. i. met de Théo^

rie, PropriétéSy Formules de Transformation et Me-

thodes d'évaluation des Intégrales déjinies, door den

Heer bierens de haan, waarvan nu 75 vellen zijn

afgedrukt, en waarvan de voltooijing binnen een

paar maanden kan worden te gemoet gezien.

Behalve de Verslagen en Mededeelingen, als min-

der kostbare bewijzen der werkzaamheid van de Aka-

demie, moet al het overige blijven liggen, totdat de

rekening der Akademie vrij zal wezen van achter-

stallige schuld. — Spreker wijst op een gezegde,

geuit bij de behandeling in het openbaar over de

Staatsbegrooting, alsof het minder debiet der wer-

ken een bewijs zoude wezen van hun gering gehalte.

Hij laat het oordeel over de onwaardigheid van dit

gezegde over aan het geweten van hem, die het uit-

sprak, maar wil hier slechts de onwaarheid er van

in het openbaar doen uitkomen. De schuld der Aka-

demie ontstond oorspronkelijk door het ondernemen

der uitgave van de Tables d'Inté(^rcdes définies van

den Heer bierens de haan, en zij wordt verhoogd

door het drukken der daarop gevolgde Theorie enz.

Voor beide schoot de particuliere kracht van Uit-

gevers, zoowel hier als in Duitschland, te kort. Het
is de bestemming der Akademie om daarvoor in de

plaats te treden. — Zij voldeed daaraan en dompelde

zich in schuld, maar mag er zich op verheffen, dat

zij dit deed. De Tables d'Intégrales maakten in ge-
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heel Europa eene zoodanige époque^ dat op de ken-

nisgeving alleen, dat als een gevolg daarop de ge-

zegde Theorie zoude worden uitgegeven, een der

voornaamste Boekhandelaren van Leipzig onlangs

Spreker verzocht, hem daarvan 50 Exemplaren te

doen toekomen, mits hem vergund wierd zijn naam

als mede-uitgever op den titel te plaatsen, en uitslui-

tend met het debiet in Duitschland belast te worden.

Spreker meent verder over de questie van het

schijnbaar gering debiet der werken van de Akade-

mie, de aandacht op een feit te moeten rigten, dat

hij, zoowel bij de aanvallen op, als bij de verdedi-

ging van de Akademie steeds onvermeld zag blijven.

Het is de boekenschat, Avelke van het buitenland in

ruiling tegen de werken der Akademie wordt terug-

gegeven. — Hij is een nationaal eigendom, en door

zijne waarde een nationale rijkdom, waartoe de toe-

gang en waarvan het gebruik aan niemand ooit is

geweigerd geworden.

Spreker heeft voor eenige jaren, toen de Natuur-

kundige Afdeeling alleen de Akademie uitmaakte,

door den daartoe het meest bevoegden Boekhandelaar

de geldelijke waarde daarvan in de jaren 1853 en

1854, toen het bedrag der Geschenken veel minder

was dan heden, doen schatten en door vergelijking

met het cijfer der rijkssubsidie voor de Akademie

van denzelfden tijd bevonden, dat deze geldswaarde

toen met dit voor een jaar gelijk stond, en met meer

dan ƒ 1200,— overschreed hetgeen in beide jaren

aan drukloonen was uitbetaald *).

*) Dit is nader uiteengezet in het Verslag, aan den Minister vau

Binnenlandschc Zaken in 1855 ingediend, te A'indcii in Vemlnnen en

Mededeelinyen, Dl. III. Jaargang 1855, bl. 30'J.
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De Secretaris wenscht met den Voorzitter en met

de Leden, die ten deze gesproken hebben, dat de

verdere beraadslaging in de Vereenigde Zitting der

beide Afdeelingen geschiede, niet zoo zeer echter,

omdat hij hoopt dat daaruit eene aanvraag om hoo-

gere subsidie voortvloeije, noch ook omdat hij daar-

van iets zoude verwachten, maar veeleer, opdat zij

overwege, wat de waardigheid der Akademie eischt,

dat in den tegenwoordigen staat van zaken door haar

gedaan worde.

De Voorzitter sluit de beraadslaging.

Door de Vergadering wordt besloten, aan den Heer

SNELLEN VAN VOLLENHOVEN zijuc Verhandeling terug

te geven.

Door den Secretaris wordt gelezen het volgende

door de H.H. de vriese en van den bosch getee-

kende voorstel:

De ondergeteekende heeft de eer der Akademie voor te

stellen, de Annotationes Criticae euz. van den Heer oude-

MAKS op te nemen in de werken der Akademie, doch met

reductie van het aantal platen, ten minste tot op de helft

van het aantal. Hij laat dit over aan den geëerden Schrij-

ver in overeenstemming met den Heer Secretaris, doch ver-

oorlooft zich het volgende daaromtrent in overweging te

geven.

Tab. II. Zamentrekken met II. 10.

V. Vervallen. De omtrek der bladen kan komen

op IV.

VI. Vervallen.

VIII. „

X, als bij IV en V. Alzoo X en XI vereenigen
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Tab. XII en XIIT (eveneens,

XIY en XV //

XVI en XVII //

XIX en XX II

XXI en XXIT. II

De Heer oudemans, hierop door den Voorzitter

gehoord, verklaart bereid te wezen, om de voorge-

stelde vermindering der platen, in overleg met den

Secretaris, in overweging te nemen en te zullen wach-

ten, tot dat de staat der kas het drukken zijner Ver-

handeling mogelijk zal maken.

. De Heer verdam biedt voor de Verslagen en Mede-

deelingen eene Bijdrage aan tot de meetkundige theorie

der hoofdassen van ligchamen, waarvan hij kortelijk

den inhoud vermeldt. — Zij wordt in handen gesteld

der Commissie van Redactie.

De Heer staring biedt het voor korten tijd uit-

gegeven blad Veluwe aan der geologische kaart van

Nederland. — Het wordt in dank aangenomen en in

de boekerij geplaatst.

De Heer van der boon mesch biedt voor de boe-

kerij der Akademie eenige door hem. uitgegeven boek-

werken aan. — Zij worden in dank aangenomen en

zullen op de maandelijksche lijst der boekgeschenken

vermeld worden.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

Vergadering wordt gesloten.



DIAGNOSES SPECIEEUM NOVARUM E GENEEE
LEPIDOPTERUM DIURNOEUM

ADOLIAS,

INSULAS INDIAE ORIENTALIS INHABITANTIUM,

Dr. IS. €. SNELLEN \\% VOLLENHOVEN.

1. Adolias apicalis.

Ad. ((ƒ alis posticis subangulatis) alis supra fusconi-

gris, fascia undulata nigra prope marginem externum;

subtus flavofuscis versus marginem obscurioribus, lineo-

lis curvatis, fascia media serieque punctorum obscurio-

ribus instructis, in apice striga albescenti notatis. Ext.

alarum 0,066 m.

Hab. Borneo,

2. Adolias DiardL

Ad. (5 alis posticis rotundatis) alis anticis supra

fuscis, fascia notatis 7 macalarum albarum, quarum ex-

terae geminae; posticis fuscis, fascia transversa lata e ru-

bro coerulescenti, 5 maculis sagittatis albis notata. Ext.

alarum 0,066 m.

Hab. Borneo.

3. Adolias Ludekingii.

Ad. (5 alis posticis rotundatis) alis nnticis supra
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fuscis, fascia albescenti 6 macularum oblongarum, qua-

rum extrema in medio interrupta
;

posticis supra fuscis,

fascia lata alba venis fuscis divisa et 7 lunulis coe-

rulescentibus notata. Ext. alarum 0,074 in.

Hab. Agam in insula Sumatra.

4. Adolias bipunciata.

Ad. (c? alis posticis subangulatis) alis supra fusco-

nigris, subtus dilute flavofuscis, fasciis duabus undula-

tis obscurioribus, punctis duobus albis prope costam

anticarum. Ext. alarum 0,054 m.

Hab. Borneo.

5. Adolias octogesima.

Ad. ((ƒ alis posticis subangulatis, ? rotundatis). In

mare: alis anticis supra viridescenti-fuscis, posticis ru-

fescenti-fuscis, fasciis transversis obscurioribus, posticis

prope basin notis 8 et O insignitis. In femina: alis

supra dilute fuscis, fascia latiori alba, secta fasciola

angulosa fusca. Ext. alarum in mare 0,062, in femina

0,072 m.

Hab. Java et Borneo.

6. Adolias Indras.

Ad. (5 alis rotundatis) alis supra dilute fuscis, fascia

transversa lata irregulari macularum albarum lunulata-

rum et sagittatarum, versus angulum analem evane-

scente. Ext. alarum 0,070 m.

Hab. Borneo.

7. Adolias Varuna.

Ad. (alis rotundatis) alis supra obscure fuscis, anti-

cis fascia transversa valde irregulari 4 lunularum et 7

macularum sagittatarum albarum, posticis serie macu-
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larum sagittatarum nigrarum, apicem versus albomar-

ginatarura. Ext. alarum 0,060 iri.

Hab. Java.

8. Adolias Pardalis.

Ad. (d^ alis rotundatis) alis supra obscure fuscis,

anticis fascia transversa valde irregulari lunularum ac

macularum sagittatarum albarum, nee non serie sub-

marginali macularum albarum; subtus alis fuscoflavis,

posticis maculas numerosas nigras exhibentibus. Ext.

alarum 0,062 m.

Hab. Java.

9. Adolias Apsarasa.

Ad. (alis rotundatis) alis supra fuscis, anticis serie

irregulari lunularum albarum, alteraque macularum

sagittatarum, posticis fascia lata, antice alba, medio et

postice coerulescenti, maculis triangularibus nigris no-

tata; subtus alis ex flavo griseis, posticis maculas nu-

merosas nigras exhibentibus. Ext. alarum 0,060 m.

Hab. Borneo.

10. Adolias Gandarva.

Ad. (c? et 5 alis rotundatis) alis in mare supra ob-

scure fuscis, in femina fuscis, anticis serie transversa

septem macularum oblongarum griseo-albarum, posticis

nubeculis albis; alis subtus e fiavo cinerascentibus, fas-

cia transversa antice lata, postice angustissima macu-

larum connatarum oblongarum. Ext. alarum 0,072 m.

Hab. Java.

] 1 . Adolias Surjas.

Ad. (? alis rotundatis) alis supra fuscis, anticis fa-

scia angulata ex fusco alba, postice linea angulata
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obscure fusca marginata; posticis fasciis duabus trans-

versis undulatis serieque macularum triaugularium al-

barum; subtus diraidiatim luteis et ex luteo albis, fa-

sciis duabus undulatis fuscis. Ext. alarum 0,068 m.

Hab. Java,

12. Adolias Agnis.

Ad. ($ alis posticis su. .lugaiau.-; alis anticis supra

a basi usque ad apicem c marginem interiorera me-

dium nigrofuscis, quod ad reliquuui fuscis, fascia 5

macularum albarum oblique trausversa; posticis dimidio

basali nigrofusco, reliqua parte cupreo-fusca, serie pun-

ctorum nigrorum notata. Ext. alarum 0.062 m.

Hab. Java.

13. Adolias Blumeu

xid. (alis rotundatis) alis supra brunneo-nigris, fa-

scia marginali, in apice angusta, in angulo anali lata

coerulea; subtus sive luteis, sive ex fulvo fuscis, fere

immaculatis. Ext. alarum 0,060 m.

Hab. Java et Sumatra.

14. Adolias clathrata.

Ad. (alis posticis subangulatis) parva, alis supra

brunnescenti-nigris, fascia clathrata marginali coerulea

ex angulo anali versus medium marginem externum

alae anticae directa; subtus basi flavescentibus, margi-

nem tenus coeruleo-cinerascentibus, serie marginali ma-

cularum sagittatarum nigrarum. Ext. alarum 0,054 m.

Hab. Borneo.

VERSL. EN MEDED. AFD. NATDURK. DEEL XIII. 18



SYNONYMA

LABROIDEORUM
INDO-ARCHIPELAGICOKUM HUCUSQUE

OBSERVATORUM REVISA, ADJECTIS SPECIERUM

NOVARUM DESCRIPTIONIBUS,

AÜCTORE

PETRO BI.EERER.

Cheiliniformes.

1. Cheilinus celehicus Blkr = Cheilinus celebiciis Blkr,

Vierde bijdr. ichth. Celebes, Nat. T. Ned. Ind. V
p. 171 ex parte.

Hab. Celebes, Sangi, Batjan, Obi-major, Amboina.

2. Cheilinus ceramensis Blkr, Bijdr. ichth. Mol. Vissch.

Amb. Ceram, Nat. T. Ned. Ind. III p. 290.

Hab. Bali, Solor, Timor, Amboina, Ceram, Banda.

3. Cheilinus chlorurus Blkr, Enura. spec. pisc. Arch. ind.

p. 102 = Sparus chlorurus BI., BI. Schn., Lac.

= Cheilinus punctatus Benn. = Thalliurus Blochii

Swns. = Cheilinus punctulatus Val., Pet. = Chei-

linus guttatus Blkr = Cheilinus decacanthus Blkr.

Hab. Java, Duizend-ins., Bawean, Kokos, Batu, Nias,

Singapura, Banka, Celebes, Sangi, Timor, Ternata,

Buro, Amboina, Ceram, Goram.

MauritiuSy SeychelL, Mossamb,
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4. Cheilinus fasciatiis Cuv., Rüpp., Swns., Val., Blkr =
Ikan Cacatoeha laoet of Zee-Cacatoe Yalent. fig. 74 =
Ikan Mata bintang hidj a. of Groene Staroog Valent.

fig. 113 == Phoenix Een. I fig. 132 == Sparus

fasciatus BI., Lac. =-- Labïiis enneacanthus Lac. =
Cheilinus sinuosus QG.= Cheilinus nebulosusRichds?

Hab. Java, Duizend-ins., Sumatra, Singapura, Nias,

Celebes, Flores, Araboina, Banda, Goram.

China, Mauritius, SeychelL, Mare ritbrum.

5. Cheilinus Hoevenii Blkr, nov. spec.

Hab. Amboina.

6. Cheilinus lacri/mans Val.

Hab. Java, Archip. Molucc.

7. Cheilinus notophthalmns Blkr, Diagn. beschr. n. Vischs,

Batav., Nat. T. Ned. Ind. IV p. 492.

Hab. Java.

8. Cheilinus oxycephalus Blkr, Vierde bijdr. ichth. Amb.,

Nat. T. Ned. Ind. V p. 349.

Hab. Batu, Plores, Batjan, Amboina.

9. Cheilinus oxyrhynchus Blkr, nov. spec.

Hab. Celebes, Amboina, Batjan.

1^, Cheilinus radiatus Blkr, Enum. spec. pisc. Arch. ind.

p. 103 (nee Ehr. nee Val.) = Maletivisch Valent.>

fig. 176 = Sparus radiatus Bl.Schn. (nee L. Gmel.,

nee Lac.) = Labrus digramma Lac. == Cheilinus

Commersonii Benn. = Cheilinus diagrammus Val.

Hab. Java, Bali, Kokos, Sumatra, Celebes, Halma-

heira, Ternata, Batjan, Amboina, Nova-Guiuea.

Mauritius, SeychelL, Madagascar.

11. Cheilinus trilobatus Lac, Cuv., Val., Blkr = La-

18*
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brus capite guttato, cauda tricuspidata, squamis nnem-

branaceis ad basin imbricatis Comm. ap. Lac. =
Labms trilobatus Shaw = Cheilinus rivulatus Val.? --=

Cheiliims tetrazona Blkr (juv.).

Hab. Java, Bali, Bawean, Sumatra, Singapura, Ce-

lebes, Timor, Halmaheira, Ternata, Buro, Ain-

boina.

Mauritius, Borhonia, Seychell., Madagascar, Mare

rubrumy iVova-fJibernia, Vanicoro.

12. Cheilinus undulatus Eüpp., Yal., Blkr = Crassilabrus

undulatus Swns.

Hab. Java.

Mare rubrum.

13. Pseudocheilinus hexataenia Blkr = Cheilinus hexatae-

nia Blkr, Act. Soc. Scient. Ind. Neerl. II, Achtste

bijdr. vischf. Amb. p. 84.

Hab. Amboina, Goram.

14. Epibulus insidiator Cuv., Guér., Swns., Val., Eicljds.,

Blkr ^= Bedrieger Valent. fig. 86 = Ikan Moe-

loet bezar of Grootsmoel Valent. fig. 112 = Pas-

ser, Filou Een. I fig. 209, 210 = Bedrieger,

Trompeur Een. II fig. 13, 81 =^ Groote Bedrie-

ger, Magnus impostor Euysch I tab. 2, fig. 6, 7 =
Sparus insidiator PalL, L. Gm., BI. Schn., Lac. =
Epibulus aureus K. v. H.

Hab. Java, Duizend-ins., Kokos, Singapura, Suma-

tra, Nias, Celebes.

Mauritius,

15. Cirrhilabrus cyanopleurar Blkr, Enum. Pisc. Arch. ind.

p. 102 = Cheilinoïdes cyanopleura Blkr.

Hab. Java.
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16. Cirrhilabrus solorensis Blkr, Bijdr. iclitli. Solor, Nat.

ï. Ned. Ind. V p. 88.

Hab. Solor, Banda, Haruko.

17. Diiymaeria amhoinensis Blkr, Act. Soc. Scieut. Ind,

Neerl. I, Beschr. n. vischs. Amb. p. 51.

Hab. Amboina.

18. Dwjmaeria enneacanthus Blkr, Act. Soc. Sc. Ind. Neerl.

I, Beschr. n. vischs. Amb. p. 54? = Crenilabrus

enneacanthus Blkr.

Hab. Amboina.

19. Duymaeria nematopterus Blkr, Act. Soc. Scient. Ind.

iVeerl. I, Beschr. n. vischs. Amb. p. 54 = Crenilabrus

nematopterus Blkr = Cossyphus filameutosus Pet. ?

Hab. Banda.

Mossamh ?

PSEUDODACIFORMES.

20. Fseudodax moluccanus Blkr, Scaroid. p. 1., Gnihr =
IkanKapala biroe, Blaeuwkop-visch Valent. fig. 10 ^=

Passer Een. I, fig. 12 = Odax moluccanus Cuv. Val.

Hab. Celebes, Ceram.

Cheilioniformes.

21. Cheilio inermis Richds., Gnthr. = Gouden spiering

Yalent. .fig. 203 = Ikan Mole jang tadjam, scherpe

Molevisch Yalent. f. 256? = Pockenero Een., I,

fig. 181 = Labrus inermis Porsk. = Labrus lias-

sek Bonn., Lac. ^= Cheilio auratus Comm., Lac,

QG., Y'al., Pet. = Cheilio fuscus Comm. Lac. =
Hemiulis auratus Swns. = Eupemis fusiformis Swns.

^ Labrus fusiformis EiApp. == Cheilio Porskalii
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Val. = Cheilio hemichrysos Val. = Cheilio mi-

crostoma Val.? = Cheilio ramosus Jen.?

Hab. Sumatra, Bawean, Celebes, Sangi, Ternata, Am-
boiiia, Banda, Ceram , Goram, Buro, Timor, Letti.

Mare riibrum, Mossamh,, China,

PSEUDOLABRIFORMES.

22. Gomphosiis coeruleus Lac, Cuv., Val., Blkr = Groene

snip Valent. fig. 424 = Snip, Becasse d'Amboine

Reu. II. fig. 109 = Klipvisch de Loeven Ren. II.

fig. 37? == Gomphosus viridis Benn.

Hab. Sumatra, Kokos.

Ceylon.

23. Gomphosus melanotus Blkr, 4e Bijdr. ichth. Kokos-

eil., Nat. T. Ned.- Ind. VIII. p. 457 = Ikan Pan-

gerang, Pangerang of Prins Valent. fig. 504 =
Idom-babi Ren. I. fig. 36 =^ Juffertie, Petite De-

moiselle Ren. I fig. 83 = Klipvisch Ren. II fig. 78.

Hab. Java, Kokos.

24. Gomphosus notostigma Blkr, nov. spec.

Hab. Java (Mus. Lugd. Bat.).

25. Gomphosus tricolor QG., Blkr = Gomphose Lacépède

QG. = Gomphosus ornatus Benn. = Gomphosus

Cepedianus Val.

Hab. Celebes, Sumatra, Amboina.

China, Carolin., Otaïti, Moioi,

26. Julis amblycephalus Blkr, Versl. vischs. Malang, Nat.

T. Ned. Ind. XI p. 83.

Hab. Java.

27. Julis cupido Schl., Blkr, Günth.

Hab. Java.

Japonia,
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28. Julis dorsalis QG., Val., Eiclids., Pet., Günth. =
Ikan Kajoe, Stokvisch Yalent. fig. 53 = Phaisant

Ren. I, fig. 155 = Potskop de Baguewall Ren.,

n fig. 68 = Labrus pulcherrimus Sol. = Julis

prostigma K. v. H. = Sparus Hardwickii Benn.

= Chlorictliys Hardwickii Swns. = Julis semifas-

ciatus Val. = Julis (Julis) urostigma Blkr.

Hab. Java, Bawean. Sumatra, Batu, Nias, Celebes,

Sangi, Flores, Ternata, Amboina, Banda, Goram,

Letti, Nova-Guinea.

3Iossamb., Mauritius j Ceylon^ China i*, Otaiti.

29. Julis Güntheri Blkr = Scarus? quinquevittatus Lay

Benn. ? = Julis (Julis) quadricolor Blkr, Act. Soc.

Scient. Ind. Neerl. I, Beschr. vischs. Manad. p. 55

(nee Nat. T. Ned. Ind. XIX p. 339, nee Less.,

nee Yal.).

Hab. Celebes, Sangi.

Loo-clioo ? ?

30. Julis Janseni Blkr, Act. Soc. Scient. Ind. Neerl. I.

Beschr. n. vischs. Manado p. 56 = Labrus luna-

ris BI.?? (nee L.) = Julis Blochii Yal.??

Hab. Java, Sumatra, Celebes, Sangi, Amboina, Letti.

31. Julis lunaris Yal., Rüpp., Richds., Blkr, Günth. ==

Ikan Parkia, Kleen Parkia-vischje Yalent. fig. 178

= Klipvisch Ren. II fig. 39 = Labrus polyodon

capite coeruleo cauda bifurca Seba, III tab 31

fig. 7 = Labrus lunaris L., Gron., Lac, Bonn,

Daub. Hauy (nee BI.) = Labrus oblongus cauda

bifurca capite purpurascente Gron. Mus. tab. 6

fig. 2 = Labrus capite obtuso purpurascente, cauda

bifurcata in medio truncata Gron. Zooph. n°. 242

= Scarus gallus Forsk. = Labrus zeylonicus R. Porst.,

Penn., Gm., BI. Schn., Lac. =- Labrus lorius Bibl.
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Banks = Labrus ornatus Soland. ;= Labrus lutes-

cens Soland. = Labrus viridis BI., Lac, BI. Schn.

= Labrus gallus Gm., BI. Schn. = Osphronemus

gallus. Lac. = Trichopus arabicus Shaw = Julis

viridis Cuv., Val., Eichds. == Julis polychrosthes

V. Hass. = Julis Duperreyi QG., Yal. = Jdis

Hardwickii Gray = Julis porphyrocephalus Benn.

= Julis lutescens Benn. = Chlorictys lunaris Swns.

== Julis Irimaculatus Eüpp. (nee QG, nee Yal.) ==

Julis meniscus Val. == Julis Mertensii Val. = Ju-

lis (Julis) celebicus Blkr.

Hab. Java, Duizend-ins._, Bawean, Sumatra, Nias,

Singapura, Bintang, Celebes, Sangi, Plores, So-

lor, Ternata, Batjan, Buro, Amboina, Haruko,

Cerara, Goram, Banda.

Mane ruhrurriy Mossamb.j SeychelL, Maurititis, Bor-

bonia, Ceylorij Simn, China, Otaiti, ülea, Ins.

Sandvic.

32. Julis melanochir Blkr, Act. Soc. Sc. Ind. Neerl. 11.

8e Bijdr. Vischf. Amb. p. 77 = Variété du La-

bre argenté Lac. Poiss. III tab. 18, fig. 1? =
Julis genivittatus Val. ? ? = Julis Commersonii Val. ? ?

= Julis Matthaei Val.?

Hab. Amboina.

Mauritius f

ö3. Julis quadricolor Less., Val., Blkr, Vischs. Zuidk.

Java, Nat. T. Ned. Ind. XIX p. 339 == Girella

pao Less., Val. = Scarus Georgii Benn. == Julis

semicoeruleus Eüpp , Val. = Julis aeruginosus Val.?

= Labrus vittatus Porst. ap. Val. ? = Labrus cya-

nogaster Sol. ap. Val.? = Julis cyanogaster Val.?

Hab. Java.

Mare rubrum, Mauritius, CeyloUy Otaiti?
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04. Julis 5'67zït'awe/Ie/(ii Blkr, Diagn. beschr, n. visclis. Suma-

tra V—X, Nat. T. Ned. Ind. IV p. 288.

Hab. Sumatra, Java.

05. ^Tiilis umhrostigma Rüpp., Val., Güntli. = Julis

Souleyeti A/al., Blkr = Julis Abhortani Val.?

Hab. Java, Kokos.

Mare rubrum, Mauritius, Ins. Sandvic.

36. Uologijmnosus fasciatus Lac, Blkr = Ikan Hidong

batoe, Klipneus Valent. fig. 293 ? == Ikan Moe-

loet bangkat, Diksmoel Valent. fig. 308 = La-

brus semidiscus Lac. = Labrus doliatus Lac. ---=

Julis rosea QG. :=^ Julis annulatus Val. = Julis

doliatus Val. -- Julis (Julis) annulatus Blkr =
Goris annulata Günth.

Hab. Celebes, Amboina.

Maurit, SeychelL

07. Hologymnosus oxtjrhjnchos Blkr = Julis (Julis) oxy-

rhynchos Blkr, Tweede bijdr. iclith. Boero, Nat. T.

Ned. Ind. XIII p. 74.

Hab. Buro.

08. Pseudocoris heteropierus Blkr = Julis (Halichoeres)

lieteropterus Blkr, Act. Soc. Scient. Ind. Neerl. II,

8^ Bijdr. Vischf. Amb. p. 78 = Goris heteroptera

Günth.

Hab. Amboina.

39. Coris formosa Blkr = Ikan Boelan, Maanvisch Va-

lent. fig. 171 = Ikan Babara Kpening matanja,

Babara met geele oogen Valent. fig. 461? = Ikan

Renne of Renneviscli Valent. fig. 355 = Eeeme

Ren. I fig. 11 = Perkiet du Mont Rouge Ren.

II fig. 160 = Platiglossus dilutiori colore rufo

Klein Miss. IV tab. 12 fig. 6 = Labrus formo-
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sus Benn. =^ Ichthycallus formosus Swns. = Julis

stellatus Val. = Julis ( Halichoeres) formosus Blkr =
Coris pulcherrima Güuth.

Hab. Celebes, Amboina,

Maurit,

40. Goris Gaimardi Günth. = Ikan Soelang jang on-

goe, Geborduurde Purprevisch Valent. fig. 337 =
Eadja Ikan Cacatoeha, Koning van de Cacatoeha-

visschen Valent. fig. 305? = Ikan Mahadewa,

Opper Godsvisch Valent. fig. 453? = Paroquiet

de Baguewall Een. II fig. 9= Loup de Nasse-

law Een. II fig. 59 = Parkiet ou Poisson Perro-

quet d'Aroeke Een. II fig. 154 = Julis Gai-

mardi Q., Val.

Hab. Archip, Molucc.

I7is, Sandvic.

41. Coris Greenoughii Günth. = Ikan Sari of Eoeijvisch

Valent. fig. 66 = Spitsneus Een. I fig. 213 =
Klipvischje Een. II fig. 5, 71 = Julis Greenovii

Benn. = Julis (Julis) leücorrliynchos Blkr, Act. Soc.

Sc. Ind. N. Ind., Besclir. Vischs, Manad. p. 57.

Hab. Celebes, Buro.

Ins. Sandvic,

42. Anampses amhoinensis Blkr, xict. Soc. Sc. Ind. Neerl.

II, 8e Bijdr. vischf. Amb. p. 80.

Hab. Amboina.

43. Anampses coerideopundatus Eüpp., Val, Blkr= Anamp-

ses chlorostigma Ehr. ap. Val.

Hab. Java.

Mare rubrum.

44. Anampses geographicus Val., Blkr.

Hab. Amboina, Ceram.
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45. Anampses melanurus Blkr, Act. Soc, Sc. Ind. Neerl.

II, 8e Bijdr. vischf. Amb. p. 79.

Hab. Amboina.

46. Anampses meleagrides Val., Blkr = Gevlakte bruine

Zeylonsche visch, Piscis zeylanicus fuscus maculatus

Ruysch Thes. I tab. 7, fig. 1«.

Hab. Amboina.

Ceylon, Mauritius.

47. Anampses pterophilialmus Blkr, Act. Soc. Sc. lud.

Neerl. II, 8^ Bijdr. vischf. Amb. p. 81.

Hab. Amboina, Celebes.

48. Anampses Twistii Blkr, Act. Soc. Sc. Ind. Neerl. I,

Beschr. n. vischs. Amb. p. 56.

Hab. Amboina.

49. Hemicoris batuensis Blkr = Julis (Halichoeres) batuen-

sis Blkr, Derde bijdr. ichth. Batoe, N. T. Ned.

Ind. XII p. 240.

Hab. Batu.

50. Hemicoris caudimacula Blkr = Julis caudimacula QG.,

Yal., Pet.

Hab. Java.

Maurit.j Mossamb,

51. Hemicoris variegata Blkr = Halichöres variegatus

Küpp. = Julis variegatus Val. = Julis (Halichoe-

res) Schröderi Blkr = Julis variegata Kner = Goris

variegata Günth.

Hab. Amboina.

Mare rubrum.

52. Platyglossus marginatus Blkr •= Platiglossus subrufus

squamulis laevibus quadratis quasi reticulatis Klein,

Miss, IV tab. 12 fig. 5 --^ Halichoeres marginatus
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Eüpp.= Julis annularis K. v. H., Val. = Julis (Ha-

lichoeres) annularis Blkr.

Hab. Java, Sumatra, Batu, Amboina.

Mare rubrum.

53. Platyglossus Hoevenii Blkr == Julis (Halichoeres) Hoe-

venii Blkr, Bijdr. ichth. Banda Nat. T. N. Ind. II

p. 250 = Julis (Halichoeres) chrysotaenia Blkr,

Diagn. beschr. vischs. Batav. ib. lY p. 488 = Gou-

jon rayé d'Amboine Een. II fig. 18??

Hab. Java, Bawean, Sumatra, Nias, Banka, Solor,

Ternata, Buro, Amboina, Haruko, Ceram, Goram,

Banda.

54. Platyglossus hallochroma Blkr = Julis (Halichoeres)

kallochroma Blkr, Diagn. beschr. n. vischs. Sumatra,

Nat. T. Ned. Ind. IV p. 289.

Hab. Sumatra, Nias.

55. Platyglossus melanurus Blkr = Julis (Halichoeres)

melanurus Blkr, Bijdr. ichth. Banda, Nat. T. N.

Ind. II p. 251, Bijdr. ichth. Solor, ibid. V p. 87.

Hab. Bawean, Celebes, Sangi, Solor, Timor, Buro,

Amboina, Banda, Goram.

56. Platyglossus notopsis Blkr = Julis notopsis K. v.

H., Val. == Julis (Halichoeres) notopsis Blkr ==

Julis (Halichoeres) phaiopus Blkr.

Hab. Java, Bawean, Sumatra, Batu.

57. Platyglossus purpurescens Blkr = Labrus polyodon

varius macula coerulea ad basin pinnarnm pecto-

ralium Seb., Thesaur. III tab. 81 fig. 6 = La-

brus varius polyodon cauda subrotunda macula

subnigra ad basin pinnarum peetoralium Gron., Mus.

II n. 183 = Labrus maxillis aequalibus capite

acuto cauda subrotunda marginibus albis macula
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nigra ad pinnas pectorales Gron., Zooph. N". 240 =^

Labrus purpurescens BI. Schn. = Labrus leucurus

131. Schn. = Julis (Halichoeres) ïemminckii Bikr

= Julis (Halichoeres) kallopisos Blkr,

Hab. Java, Bawean, Banka, Celebes, Amboiiia.

58. Platyglossus Vroliki Blkr = Julis (Halichoeres) Vro-

liki Blkr, Bijclr. ichth. Batoe-eiL, Nat. T. Ned.

Ind. VIII p. 323.

Hab. Bawean, Batu, Nias, Banka.

59. Halichoeres amhoinensis Blkr == Julis (Halichoe-

res) amboinensis Blkr, Act. Soc. Scient. Ind. Neerl.

I. Beschr. n. vischs. Amb. p. 55

Hab. Amboina.

60. Halichoeres hicolor Blkr = Labrus varius maculis

2 nigris post initium pinnae dorsalis Seb., Thes.

III, tab. 81, fig. 8 = Labrus bicolor BI. Schn.

= Julis mola Cant. ex parte (nee Cuv.) == Julis

(Halichoeres) margaritophorus Blkr.

Hab. Java, Singapura.

6L Halichoeres binotopsis Blkr = Julis (Halichoeres) bi-

notopsis Blkr, Yerh. Bat. Gen. XXII Bijdr. ichth.

Bali p. 7, Bijdr. ichth. Timor, Nat. T. Ned. Ind.

III p. 170.

Hab. Bawean, Bali, Timor, Ternata, Amboina, Goram.

62. Halichoeres chloropterus Blkr = Labrus chloropterus

BI., BI. Schn. = Sparus chloropterus Lac. = Ju-

lis chloropterus Cuv. = Julis semidecorata Less.

= Julis (Halichoeres) Cuvieri Blkr == Halichoeres

Bleekeri Günth.

Hab. Java, Bawean, Duizend-ins., Singapura, Cele-

bes, Amboina.

Mauritius.
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63. Halichoeres guttatus Blkr = Procliilus lingua soluta

ad latera 7 lineis longitudinalibus dorso proxima

linea ex hortulis fenestralibus conjunctis reliquïs

ex circulis concatenatis varius Klein, Miss. V tab.

12 fig. 5 = Labrus prochilus Kleinii Mus. Linck

== Labrus guttatus BL, BI. Sclm. = Julis argus

E. T. Benn. = Julis (Halichoeres). polyophthalmus

Blkr == Julis (Halichoeres) argus Blkr = Hali-

choeres argus Günth.

Hab. Bawean, Sumatra, Nias, Batu, Lepar, Celebes,

Sangi, Buro, Amboina, Ceram.

64. Halichoeres Hartzfeldi Blkr = Julis (Halichoeres) Hartz-

feldi Blkr, Nieuwe bijdr. ichth. Amb., Nat. T. Ned.

Ind. III p. 563.

Hab. Bali, Celebes, Ternata, Buro, Amboina.

65. HalicJioeres Hyrtli Blkr = Julis mola Cant. ex parte

(nee Cuv.) == Julis (Halichoeres) Hyrtli Blkr, Act.

Soc. Scient. Ind. Neerl. I, Beschr. n. vischs.

Manado p. 60.

Hab. Java, Singapura, Nias, Banka, Celebes, Sangi.

Pinang.

Q%. Halichoeres javanicus Blkr = Julis (Halichoeres) ja-

vanicus Blkr, Descr. spec. pisc. Javan. nov.. Nat.

T. Ned. Ind. XIII p. 341.

Hab. Java, Singapura.

67. Halichoeres kawarin Blkr = Julis (Halichoeres) kawa-

rin Blkr, Bijdr. ichth. Timor, Nat. T. Ned. Ind.

m p. 172.

Hab. Celebes, Timor.

68. Halichoeres Kneri Blkr, nov. spec.

Hab. Singapura, Banka, Java, Celebes.



( 287
)

69. HalicJioeres leparensis Blkr = Julis (Halichoeres) le-

parensis Blkr, Nieuwe bijdr. ichth. Banka, Nat.

T. Ned. Ind. III p. 730.

Hab. Java, Bawean, Sumatra, Nias, Singapura, Le-

par, Celebes, Ternata, Buro, Amboina, Saparua,

Goram, Timor.

70. Halichoeres miniatus Blkr == Julis miniatus K. v. H.,

Val. = Julis (Halichoeres) miniatus Blkr.

Hab. Java, Bawean, Bali, Sumatra, Batu, Celebes,

Solor, Timor, Ternata, Amboina.

71. Halichoeres modestus Blkr = Julis (Halichoeres) mo-

destus Blkr, Yerh. Bat, Gen. XXII, Gladsch. Labr.

p, 26 = Julis modestus Kner.

Hab. Java, Bawean, Duizend-ins., Singapura, Banka,

Lepar, Sumbawa, Buro, Timor.

Philipp.

72. Halichoeres nigrescens Blkr = Labrus tetraodon ni-

grescens maculis albis undique varius Seba, Thes.

III tab. 31 j5g. 2 = Labrus nigrescens BI. Schn.

= Labrus cauda subrotundata corpore ovali picto

linea laterali infracta dente curvo ex angulo oris

exerto utrinque, Sahnee moia Euss., Corom. Tish

fig. 120 = Julis mola Cuv. = Julis Dussumieri

Val. = Julis exornatus Richd. == Julis (Halichoe-

res) notophthalmus Blkr = Julis (Halichoeres) mola

Blkr = Halichoeres Dussumieri Günth.

Hab. Java, Daizend-ins., Sumatra, Singapura, Banka,

Bali, Celebes, Buro.

Coromand., Pinang, China,

73. Halichoeres pardaleocephalus Blkr = Julis (Halichoe-

res) pardaleocephalus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII,

Bijdr. ichth. Bali p. 8.

Hab. Bali, Sumatra.
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74. Ilalichoeres podostigma Bikr —- Julis (Halichoeres) po-

dostigma Blkr, Bijdr. ichtli. Ilores, Nat. T. Ned.

Ind. VI p. 332.

Hab. Amboina, Buro, Plores.

75. Ilalichoeres poecila Blkr =^ Julis granatinus K. v. H.,

Mus. L. B. = Julis poecila Lay Benn. -~ Julis

(Halichoeres) Harloffi Blkr.

Hab. Java, Bawean, Sumatra, Batu, Bali, Borneo,

Celebes, Flores, Timor, Ternata, Buro, Amboina,

Goram.

Ins. Sandvie,

76. Halichoeres prosopeion Blkr == Julis (Halichoeres)

prosopeion Blkr, Vierde bijdr. ichth. Amb., Nat.

T. Ned. Ind. V p, 347.

Hab. Amboiua.

77. Ilalichoeres pseudominiatus Blkr -— Julis (Halichoe-

res) miuiatus Blkr, Bijdr. ichth. Timor, Nat. T.

Ned. Ind. III p. 171 ex parte, Bijdr. ichth.

Solor, ibid. V, p. 87 vaT. a = Julis (Halichoeres)

pseudominiatus Blkr, Act. Soc. Scient. Ind. Neerl. I,

Beschr. vischs. Amb. p. 60.

Hab. Java, Bawean, Sumatra, Celebes, Timor, Am-
boina.

78. Halichoeres Reichei Blkr = Julis (Halichoeres) ilei-

chei Blkr, Act. Soc. Scient. Ind. Neerl. III,

Zesde bijdr. vischf. Sumatra, p. 43.

Hab. Java, Bawean, Bali, Sumatra, Buro, Amboina.

79. Halichoeres Schwarzi Blkr = Julis (Halichoeres)

Schwarzi Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII, Bijdr. ichth.

Bali p. 7 = Julis (Halichoeres) dieschismenacan-

thus Blkr, Nieuwe vischs. Banda, Nat. T. Ned.

Ind. III p. 645 = Julis (Halichoeres) dieschis-
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menacanthoides Blkr, Derde bijdr. ichth. Amb., ib.

lY p. 121.

Hab. Madura, Bawean, Bali, Lepar, Celebes, Timor,

Ternata, Halmaheira, Batjan, Buro, Amboina, Banda.

80. Halichoeres solorensis Blkr = Julis (Halichoeres) so-

loreusis . Blkr, Bijdr. ichth. Solor, IS^at. T. Ned.

Ind. V p. 86.

Hab. Solor.

81. Halichoeres timorensis Blkr = Julis ( Flalichoeres) ti-

morensis Blkr, Bijdr. ichth. Timer, Nat. T. Ned.

Ind. ni p. 171.'

Hab. Timer.

82. Pseudojulis Girardi Blkr = Julis (Julis) Girardi Blkr,

3e Bijdr. ichth. Bali, Nat. T. Ned. Ind. XYII

p. 168.

Hab. Bali.

83. Leptojulis cyanopleura Blkr = Julis ocellatus K. v. H.

sce, icon. ined. = Julis (Halichoeres) cyanopleura

Blkr, Diagn. beschr. n. vischs. Batav. Nat. T. Ned.

Ind. lY, p. 489.

Hab. Java.

84. Leptojulis pyrrhogrammatoides Blkr ••= Julis (Halichoe-

res) pyrrhogrammatoides Blkr, Diagn. beschr. n.

vischs.*^ Batav., Nat. T. Ned. Ind. lY p. 490.

Hab. Java.

85. Macropharyngodon Geofroyi Blkr = Julis Qeoffi'oyi

QG., Yal. = Julis meleagris Yal. = Ichthycal-

lus Geoffroyi Swns. = Julis (Halichoeres) Geoffroyi

Blkr.

Hab. Celebes.

Ins. Sandvic.

VERSL. EN MEDED. AFD. NATÜURK. DEEL XIII. 19
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86. StethojuUs alhomttata Günth. == Gallenay parquit of

Casturi De Ylam. sec. Yal. = Gallenay Castoiiri

Ren. I p. 133 = Koelreut., Nov. Comm. Petrop.

IX p. 458 tab. 10, fig. 2 = Labrus albovit-

tatus Bonn., Lac. == Julis balteatus QG., Val. =
Julis (Halicboeres) balteatus Blkr = Halichoeres

balteatus Kner.

Hab. Java, Sumatra, Nias, Batu, Bali, Celebes,

Sangi, Ternata, Buro, Banda, Goram, Letti.

Ins. Sandvic.

87. StethojuUs axïllaris Blkr = Julis axillaris Yal. =
Julis (Halichoeres) bandanensis Blkr.

Hab. Java, Celebes, Ternata, Banda, Goram, Timor,

Letti.

Jns, Sandvic.

88. StethojuUs interrupta Günth. =^ Pantsjoeri ompan of

Aas-dief Yalent. fig. 30 = Ikan Djala-boental,

Yisch met het rond werpnetje op zijn lijf Yalent.

fig. 447 -— Mentsjouri ompar Ren. I fig. 60 == Ju-

lis (Halichoeres) interruptus Blkr, Bij dr. ichfh. Banda,

Nat. T. Ned. Ind. II p. 252.

Hab. Bali, Celebes, Solor, Ternata, Buro, Amboina,

Ceram, Banda.

89. StethojuUs hallosoma Blkr = Julis (Halichoeres) ka-

losoma Blkr, Bijdr. ichth. Mol. Yischs. Amb. Ceram,

Nat. T. Ned. Ind. III p. 289.

Hab. Bawean, Bali, Sumatra, Nias, Celebes, Sangi,

Ternata, Buro, Amboina, Ceram, Banda, Goram.

90. StethojuUs phekadopleura Blkr = Julis (Halichoeres)

phekadopleura Blkr, Yerh. Bat. Gen. XXII Bijdr.

ichth. Bali p. 8 = Julis leucostictus v. Hass. M. L. B.

Hab. Java, Bawean, Bali, Sumatra, Nias, Borneo,



(
'^^91

)

Celebes, Sangi, Ternata, Amboina, Ceram, Timor,

Letti.

91. Stethojulis Renardi Blkr = Julis (Halichoeres) Re-

nardi Blkr, Bijdr. iclitli. Banda, Nat. T. Ned. Ind.

II p. 253 (excl. syn.).

Hab. Bawean, Sangi, Celebes, Ternata, Buro, Am-

boina, Banda.

92. Stethojulis strigiventer Giinth. = Julis strigiventer Benn,,

Val. = Julis (Halichoeres) strigiventer Blkr =
Halichoeres strigiventer Kner.

Hab. Bawean, Singapura, Lepar, Celebes, Ternata,

.Buro, Amboina, Ceram, Banda, Timor, Letti.

Mossamb., Maurit, China.

93. Stethojulis trilitieafa Giinth. == Ikan Mata-ampat

of Yisch met 4 oogen Valent. fig. 54 = Labrus

polyodon lineis utrinque 2 longitudinalibus cauda

aequali Seba, Thes. III tab. 31 fig. 5 == Labrus

trilineatus BI. Schn. excl. syn. ex parte = Julis

Sebanus Val. = Julis (Halichoeres) casturi Blkr.

Hab. Java, Bawean, Bali, Sumatra, Nias, Celebes,

Sangi, Batjan, Amboina, Haruko, Goram, Letti.

94. Güntheria coeruleovittata Blkr = Halichöres coeruleo-

vittatus Rüpp. = Julis coeruleovittatus Val. = Ju-

lis elegans K. v. H. ap. Val ; Kner = Julis (Ha-

lichoeres) elegans Blkr =^ Julis (Halichoeres) phaio-

taenia Blkr.

Hab. Java, Bawean, Singapura, Sumatra, Nias, Batu,

Celebes, Sangi, Buro, Amboina, Ceram, Goram,

riores, Letti.

Mare rubrum, Mossamb.

95. Güntheria trimaculata Blkr i= Julis trimaculatus Q.

Val, Poiss. XIII p. 331 (nee p. 282), Guér., Grift'.,

19*
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Eichd. (nee Eüpp.) = Julis (Halichoeres) spilu-

rus Blkr.

Hab. Kokos, Celebes, Sangi, Flores, Buro, Amboina,

Haruko, Banda, Goram, Letti.

V'amkoro, China?

96. Hemitautoga centiquadra Blkr = Brigadier Valent. fig.

87; Ren. I fig. 71 == Ikan Babi, Verkensvisch

Valent. fig. 148? = Zeldzaam Italiaansch vloertje

Valent. fig. 510? •= Corbeille Een. I fig. 97? =•

Dambordt ou TEchiquier Een. II fig. 120 = La-

brus centiquadrus Comm., Lac. = Labrus hortula-

nus Lac. = Sparus decussatus Benn. =^ Halichö-

res eximius Eüpp. = Ichthycallus decussatus Swns.

= Julis hortulanus Val. = Julis decussatus Val.,

Peters = Julis (Halichoeres) hortulanus Blkr =
Halichoeres hortulanus Günth.

Hab. Java, Sumatra, Celebes, Sangi, Mores, Timor,

Letti, Amboina, Goram.

Mare rubrum^ MauriU, Ceylon^ Hindost.

97. Hemitautoga notop/ithalmus Blkr = Tautoga notoph-

thalmus Blkr, Act. Soc. Sc. Ind. Neerl. I Beschr.

vischs. Manado p. 53.

Hab. Java, Celebes, Timor, Goram, Nova-Guinea.

98. Hemigymnus fasciatus Günth. = Adder Een. I fig. 4?

= Mullus fasciatus Thunb. = Labrus fasciatus BI.

=^ Labrus fuliginosus Lac. = Labrus malaptero-

notus Lac. = Sparus zonephorus Lac. = Sparus

meaco Lac. = Scarus quinquefasciatus Benn. =
Erychthys quinquefasciatus Swns. = Tautoga fas-

ciata Val., Blkr.

Hab. Java, Nias, Amboina.

Maiirit., Ceylon.
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99. Hemigymnus leucomos (TÜnth. = Tautoga leucomos

Blkr, Vierde bijdr. vischf. Biliton, Nat. T. Ned.

Ind. XV p. 239.

Hab. Biliton.

100. Hemigymnus melapterus Güiith. = Labrus melapte-

rus BI. = Cheiliniis et Jalis macrocheilus K. v. H. =
Hemiulis melapterus Swns. = Tautoga melapterus

Val., Blkr = Tautoga dimidiata Blkr.

Hab. Java, Duizend-ins, Kokos, Sumatra, Batu, Nias,

Singapura, Bintang, Celebes, Amboina, Ceram,

Goram.

10 J. Novaculichthys kallosoma Blkr = Novacula kallosoma

Blkr, Act.' Soc. Scient. Ind. Neerl. VIII Elfde bijdr.

vischf. Amb. p. 5. .

Hab. Bali, Amboina.

102. Novaculichthys macrolepidotus Blkr -= Labrus macro-

lepidotus BI. == Labrus Arago QG. = Julis tae-

uianotus Cuv., QG. = Julis trimaculatus Val. XIII

p, 282 (nee p. 331, nee Q., nee Griff.) = Xyrichthys

macrolepidotus Val., Pet. == Novacula julioides Blkr

= Labrichthys? Arago Blkr == Xyrichtliys (Nova-

cula) Arago Steind.

Hab. Bali, Sangi, Amboina, Ceram, Banda, Goram,

Wageu.

Insulae Neoguinaicae, Mossamb.

1 03. NovaculicJithys taeniurus Blkr === Labrus taeniurus Lac.

= Labrus fuscus Lac. = Sparus hemispbaerium

Lac. = Sparus brachio Lac. = Julis melanopus

Rwdt. = Julis bifer Lay Benn. = Xyricbtliys tae-

niurus Val. == Xyrichtliys vanicolensis Val. = Nova-

cula cephalotaeniaBlkr= Novacula taeniurus Blkr ==

Novacula Hoedti Blkr •= Novacula taeniura Günth.
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Hab. Bali, Celebes, Sangi, Mores, Timor, Amboina.

Maurit., Madagasc, Nov. Hebrid., Vamkoro,

104. Cymolutes praetextatus Güntli. = Julis praetextatus

Q., Val. = Xj^richthys torquatus Val., Kner =
Xyriclithys novaculoides Blkr = Novacula xyricli-

thyoides Blkr =i Novacula praetextata Blkr.

Hab. Java, Bali, Celebes, Buro, Amboina.

Mauritius,

NOVACÜLAEFORMES.

105. Novacula javanica Blkr, nov. spec.

Hab. Java.

106. Xyriclithys pavo Val. = Xyrichthys pavoninus Val.

= Novacula pavo Blkr.

"Hab. Kokos, Ternata.

Maurit., Borhonia.

107. Xyrichthys teirazona Blkr = Novacula letrazona Blkr,

3e Bijdr. ichth. Bali, Nat. T. Ned. Ind. XVII p. 169.

Hab. Bali.

108. Hemipteronoius celebicus Blkr = Novacula celebica

Blkr, Act. Soc. Sc. Ind. Neerl. I. Besclir. n. vischs.

Manado p. 61.

Hab. Celebes, Amboina.

109. Hemipteronotus melanopus Blkr --= Novacula mela-

nopus Blkr, Act. Soc. Scient. Ind. Neerl. II. 8^

Bijdr. vischf. Amb. p. 82.

Hab. Amboina, Buro.

110. Hemipteronotus pentadactylus Blkr. == Ikan Bandan

jang sowanggi, Bandasche Toovervisch Valent. fig.

67 === Ikan Cacatoelia bandan of Bandasclie Caca-
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toeha Valent. üg. 123 = Rievier Dolfijn Valent.

fig. 292 = Banda Een. I fig. 84, II fig. G;

Raysch. Theatr. lab. 20 fig. 8 *= Ican Potou

Banda Een. II fig. 112 = Coryphaena pentadactyla

L., BI., BI. Schn. = Blennius maculis 5 utrin-

que versus caput nigris Ankerkr. Act. Holm. ] 740,

tab. 3 fig. 2 ; Hemipteronotus quinquemaculatus

Lac. -= Xirichthys cyanirostris Guér. = Novacula

pentadactyla Yal., Blkr = Novacula sexmaculata

Yal. = Novacula punclulata Val., Blkr.

Hab. Balij Celebes, Ternata, Buro, Amboina, Ceram.

Coromand.

111. Hemipteronotus spilonotus Blkr = Novacula spilono-

tus Blkr, Act. Soc. Sc. lud. Neerl. ÏI 8^ Bijdr.

vischf. Amb. p. 83.

Hab. Amboina.

112. Hemipteronotus Twistii Blkr = Novacula Twistii Blkr,

Zevende bijdr. ichth. Ternate, Nat. ï. Ned. Ind.

X p. 381.

Hab. Ternata, Batjan.

Labrichthyiformes.

113. Labrichthys cyanotaenia VAkiy Bijdr. ichth. Flores, Nat.

T. Ned. Ind. VI p. 331.

Hab. riores.

114. Diproctacanthus xanthurus Blkr ;= Labroides xanthu-

rus Blkr, Act. Soc. Eeg. Sc. Ind. Neerl. I Beschr.

vischs. Manado p. 52.

Hab. Celebes.

115. Labroides latovittatus Blkr -== Labrus latovittatus
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Küpp. = Cossyphus dimidiatus Val. = Fissilabrus

latovittatus Kner.

Hab. Amboina, Goram, Letti, Timor.

Mare rubrum.

116. Labroides paradiseus Blkr = Ikan Pirdaus of Groene

Paradijsvisch Yalent. fig. 4, 193 = Paradijs Ren. I

fig. 131 = Paradij svisclij e Een. II fig. 43 =
Poisson de Paradis Een. II fig. 143.

Hab. Java, Kokos, Sumatra, Celebes, Sangi, Buro,

Ainboina, Haruko, Banda, Goram, Letti.

COSSYPHIFORMES.

117. Xiphocheilus typus Blkr, Bijdr. ichth. Nias, Nat. T.

Ned. Ind. XII p. 224.

Hab. Nias.

118. Cossyphus anthioides Günth. = Crenilabrus anthioides

Benn. = Cossyphus zosterophorus Blkr.

Hab. Amboina.

Mauritius.

119. Cossyphus bilumdatus Val.,- Eichds,, Blkr = Labrus

bilunulatus Lac.

Hab. Amboina.

Mauritius,

120. Cossyphus diana Val., Blkr = Labrus diana Lac.

Hab. Sumatra, Bintang, Batjan, Amboina.

3Iossamb.

121. Cossyphus mesbihorax Val., Blkr = Schout-bij -nacht

Valent. fig. 126; Een. I fig. 99, 143 = Harlequin

Een. II fig. 102 = Labrus mesothorax BI. Schn, =
Crenilabrus elegans K. v. H.

Hab. Java, Sumatra, Amboina.
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122. Choerops leucozona Blkr == Crenilabrus leucozona

Blkr, Vierde bijdr. vischf. Biliton, Nat. T» Ned. Ind.

XV p. 238 = Hypsigenys leucozona Günth.

Hab. Biliton.

128. Choerops macrodon Blkr = Labrus macrodontus Lac.

= Labrus choirodon K. v. H. =^ Choirodon ma-

crodon Blkr = Cossyphus macrodon Blkr= Choerops

meleagris Rüpp, == Cossyphodes macrodon Blkr =
Hypsigenis macrodon Günth.

Hab. Java, Bawean, Sumatra, Singapura, Bintang,

Celebes, Sumbawa, Ternata, Baijan, Ceram, Timor.

124. Choerops oligacanthus Blkr = Crenilabrus oligacan-

thus Blkr, Bijdr. ichth. Riouw, Nat. T. Ned. Ind. II

p. 489, Bijdr. ichth. Siugap. ib. III p. 68 = Hyp-

sigenis oligacanthus Günth.

Hab. Singapura, Bintang, Banka, Celebes.

125. Choerops Schoenleini Blkr == Cossyphus Schoenleinii

Ag., Val., Blkr = Cossyphus cyanostoius Richds.

= Cossyphus ommopterus Richds. = Hypsigenis

ommopterus Günth.

Hab. Java, Singapura, Celebes.

China,

SPECIES LABROIDEORUM INDO-ARCHIPELA'
GJCAE NOVAE,

Cheilimis Hoevenii Blkr.

Clieil. corpore oblongo compresso, altitudine 3 2 ad oi

in ejus longitudine, latitudine 2^ circiter in ejus altitu-

dine; capite acuto 3| ad 3J in longitudine corporis; alti-

tudine capitis 1 [ circiter in ejus longitudine; oculis dia-
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metro 5 fere iii longitudine capitis paulo plus diametro 1

distantibus; linea rostro-frontali concava; rostro acuto oculo

sat multo longiore; naribus parum conspicuis, anterioribus

brevitubulatis ; maxillis subaequalibus superiore vix ante

oculum desineute 2| ad 2| in longitudine capitis; maxil-

lis dentibus uniseriatis conicis raediocribus antice caninis 2

raagnis prominentibus, intermaxillaribus inframaxillares ore

clauso recipientibus ; mento vix prominente; squamis genis

biseriatis iis serie inferiore praeoperculi limbum non tegen

-

tibus; praeoperculo obtusangulo angulo rotundato; osse

pbarvngeali inferiore dentibus conicis valde obtusis corpore

uniseriatis crista biseriatis ; squamis lateribus 22 in serie

longitudinali ; linea laterali singulis squamis tubulo sim-

plice recto notata
;
pinnis dorsali et anali basi vagina squa-

mosa liumili, parte radiosa postice angulatis, dorsali anali

vix vel non altiore spinis validis postrorsum longitudine

accrescentibus postica ceteris longiore corpore triplo fere

humiliore, membrana inter singulas spinas non incisa non

lobata; pinnis pectoralibus obtusis rotundatis et ventralibus

acutis longitudine subaequalibus 7 circiter, caudali obtusa

convexa angulis non producta 5^ circiter in longitudine

corporis; col ore corpore superne roseo olivaceo, inferne roseo

margaritaceo ; capite vittulis brevibus rubris circa orbitam

radiantibus; vertice rostroque maculis parvis sparsis rubris;

iride flava vel rosea superne fasca; squamis dorso lateri-

busque singulis punctis pluribus rubris; cauda macula

maxima oblonga faciaeformi fusca in linea laterali; pinnis

imparibus spinis radiisque coerulescenti-viridibus membrana

roseis, dorsali membrana rubro nebulata et subreticulata spi-

nam 1"* inter et 2"^ macula magna coerulea; caudali nigro-

violaceo reticulata marginibus aurantiaca
;
pinnis pectoralibus

et ventralibus aurantiacis, ventralibus basi violaceo-fuscis.

B. 5. D. 9/10 vel 9/J 1. R, 2/3 0. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9.

C. 1/11/1 et lat. brev.
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Hab. Amboina, in mari.

Longitudo specimiuis unici 170'".

Adn. Species Cheiliiio celebico affinis sed corpore altiore,

capita altiore et breviore, maxilla superiore longiore, vittu-

lisque capite rubris gracilioribus et brevioribus nee oper-

cula nee nucham intrantibus. Dixi in honorem J. van der

Hoeven, Zoologi celeberrirai.

Cheilinus celebicus Blkr (descriptie emendata).

Cheilin. corpore oblongo corapresso, altitudine 4 ad 4^
in ejus longitudine, latitudine 2 ad 2 et paullo in ejus al-

titudine; capite acuto 3^ ad 3| in longitudine corporis;

altitudine capitis li ad 1-| circiter in ejus longitudine;

oculis diametro 5 circiter in longitudine capitis, diametro

1 circiter distantibus; linea rostro-frontali concava; rostro

acuto oculo sat multo longiore; naribus parum conspicuis,

anterioribus brevitubulatis; maxillis subaequalibns superiore

ante oculum desinente 3 circiter in longitudine capitis;

maxillis dentibus uniseriatis conicis mediocribus antice ca-

ninis 2 magnis curvatis, intermaxillaribus ore clauso infra-

maxillares recipientibus ; mento vix prominente; squamis

genis biseriatis iis serie inferiore lirabum praeoperculi non

tegentibus; praeoperculo subïectangulo angulo rotundato;

osse pharyngeali inferiore dentibus conicis obtusiusculis,

corpore uniseriatis, crista subbiseriatis ; squamis lateribus

22 in serie longitudinali; linea laterali singulis squamis

tubulo simplice recto vel leviter curvato notata; pinnis dor-

sali et anali basi vagina squamosa humili, parte radiosa

postice rotuudatis, dorsali anali vix altiore, dorsali spinosa

spinis postrorsum longitudine accrescentibus postica ceteris

longiore corpore non multo plus duplo humiliore membrana

inter singulas spinas nee incisa nee lobata; pinnis pectora-

libus obtusis rotuudatis et ventralibus acutis 74 ad 7i eau-
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dali obtusa convexa 5^- ad 5^ in longitudine corporis; co-

lore corpore superne roseo-olivaceo, inferne roseo vel mar-

garitaceo; capite vittis rostro-ocularibus 3 vel 4 rubris;

fronte, vertice, regione postoculari, operculis iiuchaque vit-

tulis et maculis oblongis rubris, squamis dorso lateribusque

superne punctis rubris et vittulis brevissimis transversis ir-

regularibus violascentibus ; cauda linea laterali maculis 2

magnis irregularibus nigricantibus; pinnis dorsali et anali

spinis et radiis coeruleo-viridibus, membrana antice rosea

rubro nebulata et marginata postice aurantiaca; dorsali spi-

nosa spinam 1"* inter et £*" macula profunde coerulea;

pectoralibus et ventralibus roseo-rubris ; ventralibus basi

violascentibus; caudali radiis coeruleo-viridi membrana ro-

sea tota violaceo reticulata.

B. 5. D. 9/10 vel 9/11. P. 2/10. Y. 1/5. A. 3/8 vel 3/9.

C. 1/11/1 et lat. brev.

Syn. Cheilinus celebicus Blkr, Vierde bijdr. ichth. Celeb.,

Nat. T. Ned. Ind. V p. 171, ex parte.

Hab. Celebes (Makassar), Sangi, Batjan (Labulia), Obi-

major, Amboina, in mari.

Longitudo 5 speciminum 135'" ad 154'".

Cheilinus oxyrliynchus Blkr.

Cheil. corpore oblongo compresso, altitudine 4 ad 4[ in

ejus longitudine, latitudine 2 circiter in ejus altitudine;

capite valde acuto 3 ad 3|^ in longitudine corporis; alti-

tudine capitis 1|- ad 1| in ejus longitudine; oculis diame-

tro 4 5^ ad 5 in longitudine capitis, diametro 1 circiter

distantibus ; linea rostro-frontali concava ; rostro acuto oculo

sat multo longiore; naribus parum conspicuis, anterioribus

brevitubulatis ; maxillis subaequalibus, superiore ante ocu-

lum desinente plus quam 3 in longitudine capitis; maxil-

lis dentibus uniseriatis conicis mediocribus antice caninis 2

magnis curvatis; mento vix prominente; squamis genis bi-
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seriatis iis serie inferiore praeoperculi limbum non tegenti-

bus; praeoperculo subrectangulo angalo rotundato; osse pha-

rjngeali inferiore dentibus conicis obtusis corpore uniseria-

tis, crista subbiseriatis; squamis lateribus 22 in serie lon-

gitudinalij linea laterali singulis squamis tubulo simplice

recto vel leviter curvato notata; pinnis dorsali et anali basi

vagina squamosa huiuili, parte radiosa postice rotundatis,

dorsali anali vix altiore, spinis validis postrorsum longitu-

dine accrescentibus postica corpore duplo circiter humiliore,

membrana inter singulas spinas profunde incisa lobata
;
pin-

nis pectoralibus obtusis rotundatis et ventralibus acatis sub-

aequalibus 7 ad Tj-, caudali obtusa convexa angulis non

producta 5 ad 5 1 in longitudine corporis; colore corpore

superne olivaceo-roseo, inferne margaritaceo-roseo; capite

rostro, fronte et vertice inferneque vittis nullis; iride ilava

vel rosea superne fuscescente; fascia oculo-caudali lata dif-

fusa fusca cauda profundiore vulgo e maculis magnis oblon-

gis diffusis composita; squamis dorso lateribusque singulis

punctis pluribus rubris; pinnis imparibus spinis radiisque

viridibuSj membrana roseis vel aurantiacis, nigricante-viola

-

ceo reticulatis, dorsali spinam Ini inter et 2°^ vulgo ma-

cula coerulea; pinnis pectoralibus et ventralibus roseis vel

aurantiacis, ventralibus medio vulgo fuscescentibus.

B. 5. D. 9/10 vel 9/11. P. 2/10. V. 1/5. A. 3/8

vel 3/9. C. 1/11/1 et lat. brev.

Hab. Celebes, Amboina, Batjan, in mari.

Longitudo 4 speciminum 111'" ad 141'".

Adn. Species Cheilino celebico atque Cheilino oxyrliyncho

affinis sed sat distincta. Species generis Cheilini Indo-ar-

chipelagicae hucusque cognitae cliaracteribus schemate se-

quenti expositis facile distinguendae.

I. Spinae dorsales 10.
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Ckeilinus chlorums Cuv. Blkr = Cheilinus decacan-

thus Blkr (juv.), etc.

II. Spinae dorsales 9.

A. Os pharyngeale inferius dentibus corpore 2- ad 4-se-

riatis, crista 2-seriatis.

a. Squamae genis serie inferiore praeoperculi limbum

non tegentes.

aa. Caput vix vel non longius quam altum, vitta-

tum vel rivulatum. Membrana inter spinas dorsi

nee incisa nee lobata. Pinnae dorsalis et analis

basi vagina squamosa elevata.

t Corpus fasciis 6 transversis fuscis. Pinna cau-

dalis adultis angulis productis.

Cheilinus fasciatus CY.

t' Corpus fasciis transversis nullis, Squamae striis

transversis undulatis rubris. Pinna caudalis

adultis angulis non producta.

Cheilinus undulatus Rüpp.

bh. Caput acutum sat multo longius quam altum.

Membrana inter spinas dorsi incisa lobata. Vittae

operculares 8 p. m. obliquae violaceae. Pinnae

dorsalis et analis vagina squamosa humillima.

Cheilinus radiatus Cuv., Blkr.

h. Squamae genis serie inferiore praeoperculi limbum

totum vel magna parte tegentes. Pinnae dorsalis et

analis basi vagina squamosa elevata.

aa. Squamae genis praeoperculi limbum superne tan-

tum tegentes. Caput obtusiusculum, guttulis nu-

merosis et vittis oculo-maxillaribus 3 vel 4 ru-

bris; vittis oculo-opercularibus rubris.
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Cheilinus trilobatus Lac. = Cheilinus ietrazoiia

Blkr (jnv.),

bb. Squamae genis praeoperculi limbum totum te-

gentes.^ Caput valde acutum vittulis vel guttulis

nullis. Pinna dorsalis antice macula duplice ignea

et coerulea.

Cheilinus oxyceplialus Blkr.

B. Os pharyngeale iriferius dentibus corpore uniseriati,

crista biseriati.

a. Caput obtusum aeque altum circiter ac longum,

Squamae genis praeoperculi limbum tegentes.

Cheilinus cemmensis Blkr.

b, Caput valde acutum multo longius quam altum.

Squamae genis praeoperculi limbum non tegentes.

Pinnae dorsalis et analis basi vagina squamosa

humili.

aa. Membrana dorsalis inter singulas spinas nee

incisa nee lobata.

t Vittae rostro, vertice et postorbitales plures

rubrae. Mentum non prominens,

è Corpus altitudine 3-| ad 3i in ejus longi-

tudine. Caput altitudine 1[ in ejus longi-

tudine. Maxilla superior 2J ad 2| in lon-

gitudine capitis.

Cheilinus Hoevenii Blkr.

d)' Corpus altitudine 4 ad 4-g- in ejus longi-

tudine. Caput altitudine^ 1| ad 1| in ejus

longitudine. Maxilla superior 3 in longitu-

dine capitis.

Cheilinus celebicus Blkr.
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t' Vittae oculo-maxillares 2 tantum, vertice pe-

riorbitalesque nullae. Corpus altitudine 3| in

ejus longitudine.

CJieilinus lacrymans Yal.

hh, Membrana dorsalis inter singulas spinas valde in-

cisa lobata. Vittae capite nullae. Corpus altitu-

dine 4 ad 4| in ejus longitudine. Maxilla su-

perior 3 ad 3^ in longitudine capitis.

f Caput altitudine \\ iw. ejus longitudine. Pin-

nae pectorales 9 in longitudine corporis. Ma-

cula coerulea spinam dorsi l™ inter et 2'".

Cheilinus notopMhalmus Blkr.

t' Caput altitudine ]|- ad \\ in ejus longitu-

dine. Pinnae pectorales 7 ad 7^ in longitu-

dine corporis. Pinna dorsalis antice macula

coerulea nulla.

Cheilintis oxyrhynchus Blkr.

Gomphosus notosiigma Blkr.

Gompb. corpore oblongo compresso, altitudine
4J- ad 4|

in ejus longitudine, latitudine S^ circiter in ejus altitu-

dine; capite valde acuto 3| circiter in longitudine corpo-

ris; altitudine capitis 1|- circiter in ejus longitudine; oculis

diametro öj circiter in longitudine capitis, diametro 3 fere

in capitis parte postoculari, diametro 1 circiter distantibus;

naribus posterioribus mediocribus valvula claudendis, ante-

rioribus parvis brevitubulatis ; rostro valde acuto producto,

absque maxilla superiore longiore quam basi alto; dentibus

maxillis conicis anterioribus quam lateralibus majoribus,

anticis 2 maxilla superiore caninis mediocribus curvatis vix

divergentibus ; rictu longitudine 4 circiter in longitudine
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capitis plus tota ejus loagitudine ante oculum desinentej

praeoperculo subrectangulo, margine inferiore concaviusculo

;

osse pharyngeali inferiore dentibus conicis obtusiasculis, corpore

3 ad 4-seriatis serie posteriore mediis ceteris majoribus,

crista biseriatis; squamis lateribus 38 vel 29 in linea la-

terali; linea laterali singulis squamis tubulo bifido vel tri-

fido notata; pinnis imparibus basi squamosis, dorsali parte

spinosa parte radiosa humilioie, spinis pungentibus postica

ceteris longiore corpore plus triplo humiliore, membrana

inter singulas spinas vix emarginata non lobata; dorsali

radiosa analique postice angulatis radiis anterioribus radiis

posterioribus longioribus; pinnis pectoralibus acutiusculis 6

circiter, ventralibus acutis 9| ad 10 fere, caudali truncata

angulis non producta 6^ circiter in longitudine corporis;

colore corpore olivascente? pinnis roseo?; — axilla superne

basi pinnae pectoralis macula fusca; pinnis dorsali et anali

fusco marginatis, dorsali spinam 1™ inter et 4™ macula

magna fusca; caudali postice vitta transversa intramargi-

nali fusca.

B. 6. D. 8/13 vel 8/14. P. 2/13. V. J/5. A. 3/11

vel 3/12. C. 1/12/1 et lat. brev.

Hab. Java, in mari.

Longitudo speciminis unici 114'".

Adn. Specimen hujus speciei unicum decoloratum in

Museo Lugduno-Batavo conservatur.

Novacula javanica Blkr.

Novae, corpore oblongo compresso, altitudine 31 circiter

in ejus longitudine, latitudine 3 circiter in ejus altitudine

;

capite antice carinato obtusissimo 4f circiter in longitu-

dine corporis, altiore quam longo; linea rostro-frontali ante

oculos valde convexa, rostro subverticali convexiuscula ; ocu-
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lis diametro 3| circiter in longitudine capitis, diametro ^

fere a linea rostro-frontali remotis; naribus vix conspicuis,

anterioribus brevicirratis; osse suborbitali sub oculo oculi

diametro sat multo altiore; maxillis subaequalibus, supe-

riore 3 et paullo in longitudine capitis; dentibus maxillis

pluriseriatis, intracristalibus obtusis parvis, cristalibus rae-

diocribus conicis acutis, anticis 2 caninis magnis divergen-

tibus, intermaxillaribus ore clauso inframaxillares recipien-

tibus; genis medio inferneque alepidotis superne regione

suboculari posteriore tantum squamis aliquot in seriem uni-

cam curvatara dispositis; regione operculi supero-anteriore

squamis parcis; praeoperculo obtuse rotundato; osse pha-

ryngeali inferiore valido dentibus^ corpore triseriatis conicis

obtusis serie posteriore ceteris majoribus, crista biseriatis

conicis acutiusculis ; squamis lateribus 28 vel 29 in linea

iaterali posticis ceteris non majoribus; linea lateraii sub

radiis dorsalibus penultimis interrupta, regione supra-sco-

pulari valdc curvata, tune rectiuscula, singulis squamis

tubulo vulgo simplice notata; pinna dorsali simplice supra

operculum incipiente, spinis omnibus longitudine subaequa-

libus corpore plus triplo humiiioribus, anterioribus 2 flexi-

libus, ceteris gracilibas leviter pungentibus, membrana inter

singulas spinas nee emarginata nee lobata; dorsali radiosa

radio 1° tantum simplice dorsali spinosa vix altiore postice

angulata; pinnis pectoralibus acutiusculis 5|- circiter, ven-

tralibus acutis 7^ circiter, caudali obtusa convexa 5 et

paullo in longitudine corporis; anali radio 1^ tantum sim-

plice dorsali paullo humiliore postice angulata ; colore cor-

pore superne viridescente-roseo inferne dilutiore; iride fla-

vescente; vittis genis operculisve conspicuis nullis; mediis

lateribus supra apicem pectoralis macula diffusa lutea vel

rosea; ventre pinnas pectorales inter et ventrales violas-

cente; pinnis dilute roseis, caudali vittulis transversis, anali

vittulis obliquis coerulescentibus.
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B. 6. D. 9/12 vel 9/13. P. 2/10. V. 1/5. A. 3/12

vel 3/13. C. 1/10/1 et lat. brev.

Hab. Java, in mari.

Longitudo speciminis unici descripti in Museo Lugdun.

Batav. conservati 121"'.

Halichoeres Kneri Bikr.

Halich. corpora oblongo compresso, altitudine 4f ad 4^

in ejus longitudine, latitudine 2 circiter in ejus altitudine;

capite acuto 4|- ad 4J- in longitudine corporis; altitudine

capitis 1^ ad 14- in ejus longitudine; oculis diametro 3

et paullo in longitudine capitis, minus diametro 1 distan-

tibus; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; naribus con-

spicuis, anterioribus brevitubulatis ; rostro acuto oculo non

longiore; maxillis subaequalibus, superiore ante oculum de-

sinente 3 5 circiter in longitudine capitis; dentibus maxillis

intracristalibus graniformibus minimis, cristalibus conicis

mediocribus acutis, anticis 2 caninis mediocribus curvatis

prominentibus ; maxilla superiore dente angulari mediocri;

membrana operculari post operculum producta postice obli-

que truncata; osse pharvngeali inferiore corpore valido tri-

quetro margine^ posteriore non concavo, dentibus corpore

triseriatis conicis obtusis serie posteriore medio praesertim

ceteris majoribus, crista biseriatis conicis ex parte acutis;

ossibus pbaryngealibus superioTJbus dentibus ex parte ob-

tusis ex parte conicis acutis; squamis lateribus 28 in linea

laterali absque caudalibus parvis; linea laterali singulis

squamis corpore antice tubulo arborescente corpore postice

tubulo simplice notata
;

pinnis dorsali et anali basi alepi-

dotis, dorsali spinis mediocribus pungentibus non divergen-

tibus "postrorsum longitudine accrescentibus posteriore cete-

ris longiore corpore minus triplo bumiliore, parte radiosa

parte spinosa paullo altiore postice angulata; pinnis pecto-
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ralibus acutiuscule vel obtusiuscule rotundatis 6 circiter,

ventralibus acutis 82 ad 8 fere, caudali obtusa convexa 5}

ad 6 in longitudine corporis; anali dorsali radiosa paullo

humiliore postice angulata; colore corpore superne viridi

inferne margaritaceo ; iride flavescente vel rosea; macula

postoculari oblonga verticali violacea; fasciis 2 cephalo-

caudalibus fuscis, superiore vertice iiicipiente ad basin pin-

nae dorsalis decurrente et dorso caudae desinente, inferiore

operculo incipiente antice infra caudam supra lineam latera-

lem decurrente et basi pinnae caudalis desinente, maculis

lateribus interdum dilute roseis distantibus margini inferiori

fasciae inferioris approximatis
;
pinnis imparibus roseis, dor-

sali ocellis rubris longitudinaliter uni- ad triseriatis parte

radiosa insuper dimidio basali radiam 3'" inter et 6"^ ma-

cula nigricante; caudali rubro diffuse ocellata, superne basi

macula nigricante roseo annulata; pectoralibus et ventrali-

bus flavescente- vel roseo-hjalinis, pectoralibus basi superne

macula triangulari violaceo-coerulea.

B. 6. D. 9/12 vel 9/13. P. 2/13. V. 1/5. A. 3/12

vel 3/13. C. 1/12/1 et lat. brev.

Hab. Java (Karaugbollong), Singapura, Banka^ Celebes

(Manado), in mari.

Longitudo 16 speciminum 54'" ad 68"'.»

Adn. Species Halichoeri Hyrtli valde affinis coloribus,

dentitione, spinis dorsalibus, sed distincta corpore elatiore,

macula pinna dorsali radiosa nigra, macula basi pinnae

pectoralis superne violaceo-coerulea, radiis pectoralibus fis-

sis 13 etc. Nomen dedi in lionorem amicissimi E. Kner,

Ichthyologi Yindobonensis celeberrimi.

Scripsi Lugduni Batavonim

. Calendis Novemhris 1861.



GEWONE VERGADERING

DER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEN 22sten FEBRÜARIJ 18G2.

Tegemooordig de Heeren: g. simons, r. van rees,

C. A. J. A. OUDEMANS, W. VROLIK, G. A. VAN KERKWIJK,

D. BIERENS DE HAAN, C. J. MATTHES, J. VAN GEUNS,

E. H. VON BAUMHAUER, A. II. VAN DER BOON MESCH,

P. W. CONRAD, F. C. DONDERS, L. J. A. VAN DER KUN,

J. P. DELPRAT, M. C. VERLOREN, H. J. HALBERTSMA,

A. W. M. VAN HASSELT, G. E. V. SCHNEEVOOGT,

F. .T. STAMKART; vaii de Jjetterkuiidige Afdeeling:

de Heer c. w. opzoomer, en van de Corresponden-

ten in OostJndië: de Heer p. bleeker.

Het Proces-Verbaal der gewone Vergadering van

25^*^" Januari] j.1. wordt gelezen, goedgekeurd en

vastgesteld.

Worden gelezen brieven van de H.H. snellen

VAN VOLLENHOVEN, VAN OORDT, ELI VS, VERDAM,, Ml-

VERSL. EK MEDED. AFD. NATUURK. DEEL XIII. JO
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QUEL, strekkende ter verontschuldiging over het niet

bijwonen dezer Vergadering. Aangenomen voor he-

iligt-

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken van de volgende H.H. 1®. j. c.

HORCH, bibhothecaris van Zijne Koninklijke Hoogheid

den Prins van Oranje ('sGravenhage, 29 Januarij 1862)

;

2^. s. KÈiJZER, Secretaris van het Kon. Instituut voor

de taal-, land- en volkenkunde van Neêrlandsch Indië

(Delft, 16Februarij 1862); S^. Bibliothecaris van de

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Lei-

den; 4^. Voorzitter en Secretaris der Commissie voor de

Staats- Spoorwegen; 5^. airy, Directeur van de royal

observatory te Greenwich (Greenwich, 24 Januarij

1862); 6
o. Secretaris der Société Dunkerquoise pour

Fencouragement des sciences, des lettres et des arts

(Duinkerken, 26 Januarij 1862); o. buchner, Secre-

taris der Ober-Hessische GesellschafFt fur Natür- und

Heilkunde (Giessen, 20 Februarij 1862). — Aangeno-

men voor berigt.

Wordt gelezen een brief, gedagteekend Leiden 19

Februarij 1862, waarin Mevrouw de Weduwe blume

geb. j. A. w. AVAARDENBURG kcuuis geeft van den

dood van wijlen haren echtgenoot c. l. blume, lid der

Natuurkundige Afdeeling van de KoninkUjke Aka-

demie van AVetenschappen. — Deze kennisgeving

wordt met leedwezen vernomen en de Secretaris ver-

zocht, Mevrouw de Weduwe blume de deelneming

te verzekeren der Afdeeling in dit voor haar zoo

treurig verlies.
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De Secretaris deelt mede, met schrijven van 18 Fc-

bruarij 1862, van den Heer p. van der sterk tabellen

ontvangen te hebben van waargenomen waterhoogten,

welke hij der Commissie over de daling van den

bodem in Nederland ter hand heeft gesteld.

De Secretaris deelt mede, dat de Verhandelingen,

aangeboden voor de Verslagen en M.ededeelm(jen

door de' H.H. bleeker, verdam en iialbertsma,

door de Commissie van redactie zijn aangenomen.

Wordt gelezen een brief van den Heer j. a. c.

oüDEMANS (Batavia, 30 November 1.861), bevattende

eene Waarnemin(j van den overc/anc/ van mercürius

voorbij de zonneschijf den 12^^'^ November 1861, aan-

geboden voor de Verslagen en Mededeelingen. — De
brief wordt in handen der Commissie van Redactie

gesteld.

Wordt gelezen een brief van den Heer miquel,

strekkende ten geleide eener Verhandeling over de

Geographische Verspreiding der Ficeae, niet een nader

onderzoek omtrent de soorten, loelke in Amerika,

noordelijk van de landengte van Panama, voorkomen^

aangeboden voor de Verslagen en Mededeelingen,

Zij wordt in handen der Commissie van Redactie

gesteld

.

De Heer bleeker heeft ingezonden voor de Ver-

slagen en Mededeelingefi eene aanteekening Sur quel-

ques genres de la familie des Pleicrmiecteoides, —
20^
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Zij wordt in handen der Commissie van Redactie

sesteld.

In naam van den Heer euys ballot wordt voor

de Verslagen en Mededeelingen aangeboden Iets over

het vinden van de deelers der getallen in betrekking

tot de vMgo.af van de tafels door dase berekend. —
Het wordt in handen der Commissie van Redactie

gesteld.

De Heer vrolik leest in eigen naam en in dien

van de H.H. van oordt, storm büysing, harting

en voN BAUMHAUER het verslag voor van de werk-

zaamheden der Commissie over den Paalworm in

den jare 1861. — Wordt besloten een afschrift van

het verslag den Minister van Binnenlandsche Zaken

aan te bieden, onder terugzending van het adres

van den Heer gresniet, en met aanvraag om de

ƒ 100,— , welke ten behoeve der Commissie voor den

jare 1862 zijn toegezegd. — Wordt tevens besloten,

het verslag in de Verslagen en Mededeelingen op te

nemen en het ook afzonderlijk verkrijgbaar te stellen.

De Heer von baumhauer laat eene schijf zien

van een der in het verslag vermelde palen, in de

fabriek van de Heeren smits doortrokken eerst met

waterglas en later met chloorcalcium. Het uitwendig

aanzien als ook de aschbepaling, die slechts 0,3 pCt.

bedroeg, grootendeels uit chloorcalcium bestaande,

toont aan, dat het waterglas door het chloorcalcium

is gedeplacecrd. Deze feiten doen geene hooge ver-

wachting rijzen van beveiliging tegen den Paalworni;,

I
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welke de paal door deze bewerking zal verkregen heb-

ben. — Wordt besloten, dat een en ander ter ken-

nis zal gebragt worden van de Commissie over den

Paalworm, opdat daarmede worde gehandeld, gelijk

zij vermeenen zal te behooren.

Wordt gelezen een brief van den Raad van Be-

stuur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

('s Gravenhage, LS Tebruarij 1862), luidende als volgt:

In de Vergadering van het Koninklijk Instituut van In-

genieurs van den 10^^" September en den 12^en ]STovem-

ber 1861 is onder anderen uitvoerig gehandeld over het

creosoteren in het algemeen en over het gebruik van de

creosoot tegen den Paalworm in het bijzonder.

'Die beraadslagingen zijn vrij belangrijk geweest.

De in de laatstgemelde Vergadering aanwezige leden heb-

ben dien ten gevolge, op voorstel van een van de raadsle-

den besloten, de aandacht van de Afdeeling Natuurkunde

der Koninklijke Akademie van Wetenschappen meer bepaal-

delijk op liet daar gesprokene te vestigen, vooral ook met

het oog op hetgeen door wijlen het lid Dr. s. bleekrode

over de steenolie is gezegd.

Dien ten gevolge heeft de Raad van Bestuur thans, nu

de notulen van beide die Vergaderingen voor goed zijn vast-

gesteld, de eer, een afzonderlijk exemplaar van die notulen

aan de Afdeeling aan te bieden, terwijl voorts de Eaad

vermeent, aan die Afdeeling te moeten overlaten, daaraan

zoodanig gevolg te geven, als zij zal vermeenen te behooren.

Wordt besloten dezen brief met zijne Bijlagen in

handen te stellen van de Commissie over den Paal-

worm, opdat zij daarvan het gebruik make, dat haar

gepast zal toeschijnen.
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De Heer Hx\i.bertsma spreekt over wijzigingen in

de ontwikkeling van het stelsel der bovenste holle ader,

en licht zijne voordragt toe door afbeeldingen en

medegebragte voorwerpen. — Eene daarover gestelde

verhandeling maakt een gedeelte uit van een eerste

vijftal ontleedkundige aanteekeningen, dat voor de

Verslagen en Mededeelingen vrordt aangeboden. —
De overige zijn: P. Musculus gastrocnemius triceps;

2°. Musculus pgriformis fissus; 3°. Musculus supina-

tor hrevis accessorius ; 4^. de taalkundige afleiding van

het woord coronoïdeus. — Dit vijftal wordt in handen

der Commissie van Redactie gesteld.

De Heer doï^ders spreekt over de ligging van het

draaipunt en de gezigtslijn, bij verschil van refractie

van het oog, naar onderzoekingen door hein en door

den Heer doijer beioerkstelligd. Hij licht zijne voor-

dragt toe door afbeeldingen en medegebragte werk-

tuigen en zegt daarover eene verhandeling toe, be-

stemd voor de Verslagen en Mededeelifigen, — De
Secretaris wordt gemagtigd, haar bij de ontvangst in

handen van de Commissie van Redactie te stellen.

De Heer bierens de haan spreekt over logarith-

mentafels, en biedt daarover, in naam der uitgevers,

de H.H. E. vieweg en zoon te Brunswijk, twee

boekwerken aan, onder den titel van schrön's Lo-

garithmen, Tafel I, H en HL Brunswijk bij vieaveg

EN ZOON, Amsterdam bij sulpke, 1862. — Tenslotte

zegt de Heer de haan daarover een betoog toe,

onder den titel van Iets over de Logarithmen- Tafels,

aangeboden voor de Verslagen en Mededeelingen ,
—
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Wordt besloten om het boekgeschenk te plaatsen in

de Boekerij der Akademie en daarvoor schriftelijken

dank te betuigen aan de ILH. Uitgevers, en het

toegezegd betoog, zoodra het zal ontvangen zijn, te

stellen in handen van de Commissie van Redactie.

De Heer conrad draagt, ook in naam van den

Heer d-elprat, het volgende voor:

Het is ter onzer kennis gekomen, dat er in het zakkende

gedeelte van den rivieroever te Nijmegen groote gaten zijn

gekomen.

Eene vriendelijke hand heeft ons medegedeeld waaraan

dit is toe te schrijven.

Wij achten het niet ondoelmatig daarvan hier mededee-

ling te doen.

Voor dat de rivier de Waal tot den hoogen stand der

laatste dagen was gerezen, was een schip geladen met zwaren

hardsteen, bestemd voor eenen Steenhouwer te Nijmegen,

door middel van den Kraan gelost geworden.

De geloste steenen heeft men niet alle kannen wegha-

len, en drie stukken van ongeveer 60 duim vierkant in

doorsnede, lang ieder omtrent 2 el, bleven boven den Kraan

op den oever liggen.

Het water rijzende, stroomde tegen die steenen op, en

baande zich met geweld een' weg langs die stukken tus-

schen den Kraan en den muur van de Yischmarkt, waardoor

aldaar een aanmerkelijk gat spoelde.

De steenen vormden als ware bet eene krib door de wer-

king waarvan de grond wegspoelde; want door de ver-

naauwing, waardoor het water stroomde, was er een verval

van ongeveer 60 duim.

Het uitgespoelde gat beslaat nagenoeg de geheele ruimte
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tusschen den Kraan en de Vischmarkt en heeft eene diepte

van 1,20 el.

Beneden den Kraan is. mede een gat gespoeld, doch op

die plaats is dit niet ongewoon, het wordt daar door de

neer (dat is de terugkeerende stroom) veroorzaakt.

Wij hebben gemeend een en ander te moeten mededee-

len, om te doen opmerken dat de uitgespoelde gaten in

geen verband hoegenaamd staan met de verzinking.

Omtrent den tegenwoordigen toestand der verzink'ing zijn

ons nadere opgaven toegezegd.

De Heer van hassei.t vestigt de aandacht der

Vergadering op de berigten, in den jongsten tijd

door dagbladen medegedeeld, omtrent de vergiftiging

van anijszaad door bijgemengd zaad van Conkim

maculaium. — In verband met de vroegere verrig-

tingen der Akademie omtrent gezondheids-regeling,

vraagt de Heer van hasselt, of het niet wensche-

lijk zoude wezen, het gewigtig onderwerp der verval-

sching van levensmiddelen op nieuw onder de aan-

dacht van 's Lands Regering te brengen.

Bij de beraadslaging, waaraan de H.H. oudemans,

voN BAUMHAUER CU VAN REES deelnemen, wordt be-

rigt, dat de schadelijke vermenging, waarop door

den Heer van hasselt wordt gedoeld, voor het

oogenblik geene nadeelige gevolgen heeft gehad, ver-

mits zij tijdig genoeg door het Collegie van weten-

schappelijke keurmeesters te Amsterdam werd her-

kend, om de groot-handelaren te nopen deze partij

uit den handel te nemen en met het cachet van

het Collegie der Keurmeesters verzegeld naar Triest

terug te zenden.
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Door den Heer van rees wordt de vraag ter spraak

gebragt, of het wel tot de verpligting der Akademie

behoort, zich in te laten met handelingen, welke hem

toeschijnen meer "van zuiver administrativen aard te

wezen, al wordt er ook in den zin van bevoegde

beoordeeling de toelichting der wetenschap toe ge-

vorderd. Spreker meent deze vraag ontkennend te

moeten beantwoorden. —; Hij wenscht, dat de han-

delingen der Akademie zich meer uitsluitend tot het

gebied der wetenschap mogen bepalen.

Na sluiting der beraadslaging, brengt de Voor-

zitter in omvraag, of de Afdeeling zich op nieuw

en in verband met- de geschiede inededeeling met

het opmaken van nadere voorstellen omtrent verval-

sching van levensmiddelen zal bezig houden.

Met 10 tegen 6 stemmen *) wordt besloten, zich

voor het oogenblik buiten het doen dezer voorstel-

len te houden.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

Vergadering wordt gesloten.

*) Drie leden hadden de Vergadering reeds verlaten.



DERDE VERSLAG
OVER

DEN PAALWORM.

Wij achten ons verpligt, in een Derde Verslag, U de

uitkomsten mede te deelen onzer werkzaamheden in het

jongst afgeloopen jaar. — Zij gelden in de eerste plaats de

proefpalen, aan het Nieuwe Diep en te Stavoren. Het

zijn palen van eiken- en greenenhout, bewerkt met l"*. kool-

teer, 2°. creosoot, en 3". paraffine-olie. Zij werden in de maand

Julij 1860 te Stavoren en aan het Nieuwe Diep in het

water gebragt.

De uitkomsten van het onderzoek dezer palen op den

4den Julij van het jaar 1861 aan het Nieuwe Diep zijn

als volgt:

l**. In een onbereiden eiken en greenen paal zijn duidelijke

bewijzen van Paalworm.

2*". Van de eiken en greenen palen met creosoot en paraffine-

olie doortrokken, als ook met koolteer besmeerd, werd

van elke reeks een uit het water gehaald. Geen daarvan

vertoont eenig spoor van Paalworm.

Gelijke uitkomst nagenoeg is te vermelden van de proef-

nemingen te Stavoren. Het onderzoek der proefpalen had

aldaar den J6<len Augustus 1861 plaats. Het leerde, dat

in de onbereide greenen palen sporen zijn van Paalworm, in

een enkel der onbereide eiken palen ook, hoewel in min-
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dere mate. Het met creosoot en paraffine-olie bereid hout

is er volkomen vrij van gebleven. In een met koolteer

bestreken greenen paal zijn sporen van Paalworm zigtbaar.

Yan het in den jare 1859 aan proefneming blootgesteld

hout had men den 12den November 1859 te Stavoren we-

der in het water gebragt datgene, wat met creosoot was

behandeld.

Het is ons den 16den Augustus 1861 gebleken, dat

waar het creosoot niet goed was doorgedrongen, er zich

sporen van Paalworm vertoonen. In goed gecreosoteerd

dennenhout was daarvan niets zigtbaar.

Zes palen, drie van eiken-, drie van greenenhout zijn,

onder het opzigt van een onzer (von batjmhauer), in de

fabriek van de Heeren van der elst en smit doortrokken

met waterglas en daarna met chlorcalcium, ten einde een

kalksilicaat te vormen, in en rondom het hout. Ten einde

met eenige zekerheid de proef te nemen, zijn deze palen

onder het opzigt gesteld van den Heer nifterik, opzigter

van den Waterstaat aan het Nieuwe Diep, ten einde die goed

te doen droegen, vóórdat zij in het water zullen worden

gebragt. De uitkomst dezer proefneming zal derhalve later

worden medegedeeld.

Door den Heer van rijswijk zijn in Junij 1861 twee

proefpalen naar het Nieuwe Diep en twee naar Stavoren

gezonden, bestreken met het door hem uitgedacht en vroe-

ger reeds besproken middel "^j. Zij zijn van eiken- en van

greenenhout. In de maand Junij j.1. in het water gebragt

zullen zij in den zomer van den jare 1862 een onderwerp

van gezet onderzoek voor ons uitmaken, waarvan wij de

uitkomsten later zullen mededeelen.

Ons eerste Verslag, in den jare 1860 uitgegeven, leerde,

*) Zie het Tweede Verslag over den Faalworm in Verslagen, en Mede-

dcelingen der Natuurkundige Afdceling, D. XII, bl. 183. Amsterdam 1861.
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dat de creosotering het hout niet overal tegen den Paal-

worm had beschermd. Op de vraag, of het mislukken ook

aan deze wijze van bewerking moest worden toegeschreven,

heeft de Heer botjlton, een Engelsch fabriekant, het ant-

woord willen geven, door overzending van twaalf perkoen-

palen, van dennen- en beukenhout en zes van populierenhout,

alle in zijne fabriek gecreosoteerd. Hij verzocht, dat daarmede

proeven mogten worden genomen. Wij deden zulks gaarne

en hebben in de maand Augustus des j aars 1861 genoemd

hout te water doen brengen aan de stations Nieuwe Diep

en Stavoren. De uitkomsten daarvan zullen later worden

medegedeeld. Wij zien deze uitkomsten met belangstelling

tegemoet, vermits door vele Engelsche ingenieurs, ten volle

vertrouwen verdienende, het creosoot als krachtig middel

tegen den Paalworm wordt aanbevolen, waarvan, zoo als

gemeld wordt, de haven van Lowestift een onwederspreke-

lijk bewijs levert ^).

Inmiddels bleven wij zoo veel mogelijk onze oogen geves-

tigd houden -op hetgeen elders aangaande dit voor alle kust-

landen zoo gewigtig onderwerp geschiedt. In de Annales des

ponts et chaussées, Novembre et Décembre 1860, leest men,

dat in de haven van Saint Jean de Luz Sorva, volgens

den ingenieur daguenet te Bayonne, de Paalworm zoodanig

heerscht, dat het onmogelijk is hout aldaar tot bouwmate-

riëel der havenwerken te bezigen.

Den 17<^en Junij 1859 zijn aldaar naast de peilschaal

de volgende drie stukken hout in vertikalen stand in het

water geplaatst. Een dennen paal, 5,30 N. E. lang en

0,35 N. E. in middellijn dik, was met Sulphas cupri, vol-

gens de methode van boucherie, doortrokken. Een onge-

schilde beukenpaal, lang 5,25 N. E., dik 0,34 N. E., was

) Men z^e wat daaromtrent gezegd werd in ons Eerste Verslag van

1860, bl. 111 en 112.
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op dezelfde wijze behandeld. Een derde vierkante dennen

paal, lang 2,80 N. E., 0,30 en 0,17 in doorsnede, werd

in Julij 1857 voor den spoorweg van Seville naar Cordua

door wiLLiAM HI3TCHINS0N, agent te Bordeaux van joh.

BETHEL in Londen, gecreosoteerd. Het onderste uiteinde

dezer drie stukken was op de hoogte van laag water ge-

steld. Bij het onderzoek, dat op den Uden Januarij 1861

plaats had, is gebleken, dat al deze drie palen sterk door

den Paalworm waren aangedaan en wel het hevigst het ge-

creosoteerde hout. De berigtgever besluit daaruit, dat het

middel van boucherie tegen dert Paalworm onvermogend

is, en dat het creosoieren, door eenige Engelsche Ingenieurs

zoo zeer aangeprezen, geen grooter vermogen heeft. Wat
den Sulphas cupri betreft, is zijn onvermogen ook in Bel-

gië gebleken. Zie Annales des travaux puhlics de Belgique.

Tegenover dit ongunstig resultaat, wat het creosoteren be-

treft, staan gelukkiger uitkomsten in België verkregen. In

de Annales des ponts et chaussées van Mei en Junij 186 L

komt eene nota voor van den Heer eoeestier, ingenieur-

en-chef, waarin de volgende proefnemingen worden mede-

gedeeld van den ingenieur crespin te Ostende.

In October 1857 zijn drie gecreosoteerde stukken den-

nenhout, elk 1,50 Ned. El lang, in het zeewater gelegd.

Zij hadden opgenomen: het eerste 7,50 kilogr., het tweede

13 kilogr., het derde 17 kilogr. creosoot. Met aandacht in

1859 nagezien, vertoonden zij geen spoor van Paalworm,

terwijl de onbereide stukken en diegene, welke met sulphas

cupri waren bewerkt, er door waren aangedaan. De Heer

CRESPIN heeft van deze stukken eenige schijfjes doen zagen,

die ook bleken geheel zuiver te zijn. Voordat de stukken

hout ter voortzetting van de proef op nieuw in de zee

werden geplaatst, zijn twee op de plaats der zaagsnede be-

spijkerd, terwijl het derde bloot is gelaten.

In de maand April J 860 is gebleken, dat deze twee op
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(Ie plaats der zaagsnede bespijkerde stukken gaaf wareu ge-

bleven ; in het derde, alwaar men het door de zaag ont-

bloote hout gaaf had gelaten, zonder bespijkering, hebben

de Paalwormen daarvan gebruik gemaakt tot indringen in

het hart van het hout. De,Heer crespin meent, dat het

mislukken der hierboven vermelde proefneming van den

Heer daguenet moet worden toegeschreven aan het verzui-

men der schoonmaking der palen van al hetgeen op hunne

buitenvlakte begroeijing teweeg brengt, als wier, Cirrhipo-

den enz. — De Heer crespin gelooft voorts, dat het drin-

gen van Paalwormen in gecreosoteerd hout in Holland, al-

waar, volgens zijne getuigenis, de preeven op groote schaal

werden genomen, het gevolg is van ditzelfde gemis van

schoonmaken, als ook van het in verbinding brengen der

proefpalen door ongecreosoteerde latten.

De verkeerdheid eener dergelijke handelwijze is in ons

eerste verslag erkend geworden. Maar wat het schoonhouden

der oppervlakte van paalwerk betreft, moeten wij in het

midden brengen, dat dit voor een enkelen proefpaal, wei-

ligt ook voor sluisdeuren mogelijk is, maar geheel onprac-

tisch moet heeten voor paalwerken, gelijk zij bij ons voor-

komen.

Dat exotisch hout evenmin als het gewone timmerhout

van Paalworm vrij blijft, is ons op nieuw aan het Nieuwe

Diep gebleken. — Zoogenaamde mamberklak, dat aldaar

sedert drie jaren in het water lag, bleek vrij sterk door

Paalworm aangedaan te wezen. Wat het' bespij keren betreft

zagen wij op den wal aldaar eenige oude palen liggen,

welke, naar men ons verhaalde, sedert 40 jaar in het wa-

ter waren geweest. Hoewel sterk bespijkerd en met eene

zware laag van ijzeroxyde bedekt, waren er menigvuldige

sporen van Paalworm in. Intusschen raag daaruit niet be-

sloten worden, dat de bespijkering geen afdoend middel

zou zijn tegen den Paalworm, gelijk wij reeds vroeger heb-
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ben gezegd. De oorzaak dat de Paalworra in bespijkerd hout

is gedrongen ligt waarschijnlijk daarin, dat de bespijkering

niet hoog of niet diep genoeg is voortgezet. Juist daarin

ligt de reden, dat het paalhoofd, genaamd Southetidpier, hoe-

zeer de palen met bladkoper bekleed waren, spoedig door

den Paalworm is aangetast en vernield, zoo als beschreven

is in de Minutes of Froceedings of the Inst of C. E.

1849— 50; de Paalworm had onder en boven de koper-

huid weten in te dringen en 'de palen doorwoeld. Niet on-

belangrijk is de opmerking, welke wij daar vinden, dat het

koper in weinige jaren zoo door het zeewater was aange-

tast en afgesleten, dat het weinig dikker dan papier en

zacht was geworden. .

In den jare 1861 werd door U in onze handen gesteld

een adres van den Heer gresniet, zich noemende architect

te Amsterdam, met schrijven van 5 Augustus 1861, 3^ Afd.

Waterstaat, N**. 201, door den Minister van Binnenland-

sche Zaken der Afdeeling gezonden, ten einde door haar

daaraan zoodanig gevolg worde gegeven, als zij zal ver-

meenen te behooren.

Het adres luidt als volgt : •

Met verschuldigden eerbied, neem ik de vrijheid U.E.G.

omtrent de volgende zaak te schrijven, in de hoop der-

zelver belangrijkheid U,Exs. aandacht moge waardig zijn.

In de dagbladen heb ik gelezen, als dat het door den

Paalworm zoo zeer geteisterde havenhoofd te Enkhuizen

hersteld zal worden. Daar nu ook de Staat in deze on-

kosten zal deelen, zoo geloof ik verpligt te zijn, het vol-

. gende U.Ex. mede te deelen, ten einde te verhinderen,

dat zoo veel kosten en moeite niet te vergeefs zullen zijn

en men weder dezelfde klip zal aantreffen.

Door eene veeljarige ondervinding en voortdurende stu-

die is het mij gelukt, een middel te vinden, ter voor-
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koming van den Paalworm en alle soort schadelijke in-

secten niet alleen, doch tevens om deze nuttige bouw-

stoffen voor alle bederf te vrijwaren. De uitvinding is

beproefd en steunt geheel op wetenschappelijke gronden,

vooral op chemie en natuurkunde, en is volstrekt niet

kostbaar. Geloovende mijn pligt, als. burger van den

Staat, gedaan te hebben, heb ik de eer enz.

De Voorzitter onzer Commissie heeft zich met den Schrij-

ver van dit adres in verbinding gesteld, en hem verzocht

de Commissie met het door hem bedoelde middel bekend

te maken, als wanneer zij zoude kunnen overwegen of het

doeltreffend ware daarmede proeven* te nemen. — De Voor-

zitter nam daarbij de vrijheid den adressant te wijzen op

het rapport der Commissie, dat hem ten" eenenmale onbe-

kend was gebleven.

Dit gesprek had in de maand Augustus des jaars 1861

plaats; sedert dien tijd is van den adressant niets meer

vernomen. Men is dus geregtigd om te besluiten dat door

hem van de zaak is afgezien. Wij nemen de vrijheid voor

te stellen, dat bij de mededeeling van een afschrift van dit

Verslag, het adres den Minister van Binnenlandsche Zaken

worde teruggezonden.

Bij schrijven van den 25sten September 1861, 3e Afd.

Waterstaat, N^ 145, zond de Minister van Binnenlandsche

Zaken aan de Natuurkundige Afdeeling een ongeteekend adres

van den volgenden inhoud:

Meermalen heb ik vernomen dat er veel moeite is be-

steed om den ramp van ons Vaderland uit te roeijen (de

Paalworm) doch nog zonder gevolg.

Doch bekend geworden zijnde met een middel hetwelk

ik vertrouw en geloof ook voor dit lastige en rampzalige

insect een tegenmiddel te zijn.
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Dit middel is het Jari/jaryhout uit Wcst-Indië, dit

liout heeft de eigenschap dat wordt het in een kolk ge-

smeten, dan dood het alle vissclieii en insecten, wordt het

in een rivier of in de zee gcgooit, dan verwijdert zich

alle gediertens, visschen zoowel insecten op | uur afstand

van de plaats waar slechts een cubiek palm hout ligt.

Dit dacht ik zou ook goed zijn wanneer men in elke

paal 3 of 4 pennen van dat hout insloeg, dan zoude

zich alle insecten van de paal verwijderen.

Wanneer dit eens door Uwc Excellentie in overweging

werd genomen, dan geloof ik zeker dat het niet dan Uwe
goedkeuring zal verwerven.

Dit hout zal wel bekend zijn aan de naturalisten van

ons land.

Vertrouwende eene goede uitslag, dan zal ik de vrij-

heid nemen mijn naam later aan Uwe Excellentie bekend

Ie maken.

Het werd door de Afdeeling in onze handen gesteld,

liet daarin vermelde hout is ons onder den opgegeven

naam onbekend, en daar de schrijver zich niet noemt, is

het onmogelijk bij hem eenig nader berigt in te winnen,

of het hout zelf van hem te verkrijgen. Uit de opgave

des schrijvers zoude besloten moeten worden, dat het Jari/-

javyhout giftige eigenschappen heeft. Maar wij meenen te

moeten doen opmerken, dat de giftstof spoedig door het

golvende zeewater zoude worden uitgespoeld, waardoor bin-

nen korten tijd de giftige werking zoude ophouden, en dus de

vermeende bescherming wel van korten duur zoude wezen ^).

*) Onder het afdrukken van dit blad is ons de volgende aanteekc-

ning van ons medelid c. a. j. a. oüdemans ter hand gesteld, welke
wij gemeend hebben aan ons verslag te moeten toevoegen.

In de brochure van den Heer Jhr. c. a. van sypesteun, Ie Luite-

nant der Artillerie, getiteld : „ Ocer Suri'naamsche houtsoorten" (over-

VEKSL, EN 3IEDED, AFD. NATUÜRK, PEEL XIII. 21
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De jongste niet zeer warme en nog al natie zomer is

voor de vermenigvuldiging van Paalwormen niet voordeelig

geweest. Dat zij intusschen aanhoudend op onze kusten

aanwezig waren, leeren onze waarnemingen te Nieuwe Diep

en te Stavoren in het onbereide hout, als ook diegene, welke

ons door den Heer kater te Nieuwendam werden medegedeeld.

Het was ons aangenaam te bemerken, dat men ook in het

buitenland zijne aandacht op de verdiensten van den Heer

KATER gevestigd heeft. In de Göttingische gelehrte Anzei-

gen 1862, Slück 1, wordt gezegd: //der zweite Abschnitt,

// welcher von der Lebensweise des Pfahlworms handelt,

//stützt sich meist auf höchst dankenswerthe Mittheilungen

//eines schlichten Zimmermanns in Nieuwendam des Herrn

//KATER, welche in ihrer ungekünstelten Einfachheit den

//Stempel unmittelbarer Beobachtung und der Wahrheit

gedrukt uit „ West-Indien 1854—1855, Ie en 3e afl.) vindt men ouder

het woord Yari- Yari het hout beschreven van Daquetia quitarensis uit

de familie der Anonaceae. — Daar dit hout echter fijn, sterk en veer-

krachtig genoemd Avordt, en daaraan met geen enkel woord eigen-

schappen worden toegeschreven, waaruit van eenigen nadeeligen in-

vloed op dieren zou kunnen blijken, zoo meenen wij dat hetyari-yari

van den raadgever en dat van den Heer van sypesteijn niet iuden-

tiek zijii.

Waarschijnlijker komt het ons voor dat de raadgever 't oog gehad

heeft op het hout van Lecytlds oUana — door sypesteijn „Karakalli"

genoemd — en dat wel omdat deze S. zich daarover aldus uitlaat:

,.Is eene duurzame houtsoort, die thans weinig meer voor timmer-

werken wordt aangewend: bij oude gebouwen wordt het nog dikwijls

aangetroffen, waarbij de hardheid van dit hout veelal opvallend is. —
.Dit hout bezit de goede eigenschap van nimmer door waterwormen
te worden aangetast, waarom het bij voorkeur bij paalwerken wordt

gebezigd. Het is te wenschen, dat de daarmede in Nederland aange-

vangen proeven dezelfde goede uitkomsten zullen opleveren als in Su-

riname. IScHOMBURGK zcgt ook iu zijnc Discription of British Gwjana,

blz. 33 : dat het Karakalli nimmer door den Zeeworm (Lepas anatifera)

wordt aangetast." — «Zie ook Noteu Forêis vierges de la Guyane

Francaisc, Paris 1827"

Bekend is het dat het hout der Lecythis-soortcn afschuwelijk stinkt;

even vreemd echter dat de S. daarvan met geen woord melding maakt.
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//li'Hgen." Zij worden daarna in uittreksel vermeld en even-

zoo wordt met den inhoud der beide verslagen gehandeld.

De uitvoerige inhouds-opgave sluit met de volgende woor-

den, waaraan de naam des schrijvers, de Hoogleeraar kefer-

STEiiï te Göttingen, dubbele waarde geeft: //Wir verdan-

// ken also den vorliegenden Untersuchungen die theoretische

// durch die Beobachtung bestatigte Lösung einer Prage,

//welche lange Zeit sowohl durch ihre praktische Wichtig-

//keit wie durch wissenschaftliches Interesse viele Porscher

// bcschaftigtc, und begrüssen in den beiden vorliegenden

//Schriften also einen wahren Portschritt in der Erkenntniss

,/der Naturgeschichte der Thicre/''

Wij vergenoegen ons met het eenvoudig Avedergeven de-

zer woorden. Zij strekken tot dank en tot billijke voldoe-

ning aan 's lands regering voor de ondersteuning, ons tot

dezen arbeid geschonken en nog van haar te verwachten.

Het resultaat der door den Heer von baumhauer ook

gedurende het jaar 1861 voortgezette bepalingen van het

zoutgehalte van het water op de stations Nieuwendam, Vlis-

singen, Harlingen en Stavoren, vindt men in de vier aan

dit verslag toegevoegde tabellen, uit welke bepalingen wij

als hoofdresultaat voor de verschillende stations het volij^ende

opteekenen

:

Nieuwendam. Terwijl in het jaar 1859 in de maand

September het zoutgehalte tot meer dan 1 2 p. m. was ge-

stegen, hebben wij in ons vorig rapport gezien, dat dit

zoutgehalte sedert steeds Avas verminderd, zoodat het in

Augustus van 1860 lot 7 p. m. was gekomen. Na dien

tijd is dat zoutgehalte weer sterker geworden, zoodat het

in 1'èbruarij 1861 weer tot 12 p. m. was gekomen; doch

reeds in het midden van April was door grooten toevoer

van zoetwater het tot bijna 6 p. m. gedaald, om later eenig-

ziiis te stijgen, doch niet boven de 7 a 8 p. m.

VHssirigen. In ons vorig rapport zeiden wij, dat het zout-

2P
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gehalte op dit station vrij constant bleef, alleen in den zomer

iets hooger was dan gedurende den winter; gedurende het

jaar 1861 merken wij op nieuw die vermeerdering van zout

van de maand Januarij af aan niet alleen tot midden in den

zomer, maar zelfs tot in de maanden September en Qcto-

ber, als wanneer het een maximum van 32 a 33 p. m.

heeft bereikt, een gehalte hetwelk met 2 a 3 p. m. het

maximum van 1859 (in de maand September) overtreft.

Sedert het midden van November is wel is waar het zout-

gehalte iets verminderd, doch nog steeds boven 31 p. m.

gebleven.

Harlingen. Opmerkelijk zijn de resultaten op dit station

verkregen. In 'Julij 1859 had het zoutgehalte een maximum

van 30 p. m. bereikt: in Junij 1860 was het reeds tot

21 p. m. gedaald, en bleef tot in de maand Maart 1861

beneden de 24 p. m. Van dien tijd af echter zien wij het

weer snel toenemen en in Julij, Augustus en September

bijna het maximum van 1859 bereiken; terwijl plotseling

in October het zoutgehalte op nieuw tot 21 a 22 p. m.

daalt, om op die hoogte tot in het begin van December te

blijven, terwijl in het midden van December het zelfs tot

16 p. m. is gedaald.

Stavoren. Reeds in ons vorig rapport merkten wij op,

dat het zoutgehalte op dit station aan de grootste schom-

melingen is onderworpen. Wij zijn overtuigd, dat de zeer

lage cijfers, in Tebruarij en Maart 1861 gevonden, niet

uitdrukken het ware zoutgehalte van het zeewater in den

omtrek van Stavoren, maar van het boven het zeewater

drijvende water, hetwelk door het smelten der ijsschotsen is

ontstaan, zoodat wij deze groote anoraaliën niet als wezen-

lijk beschouwen. In ons vorig verslag vermelden wij, dat

het maximum van het zoutgehalte bij Stavoren in Julij 1859

was geweest en wel tot een bedrag van 24,6 p. m., dat

het verminderd was tot 1 2 p. m. in de maanden Maart en
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laavt

— — 10 37
i

— — 0,05 z\v Betrokken. 5,3 6,4 10,17
//

— 4 57 — — — 0,03 II Eeo;en. 6 7,2 10,12
(/

— — 10 2 — 0,46 1, RegenachtiR-. 7 «,7 9,78
//

— 4 17 — - ' 0,14 w Bewolkt en beider. 8 8,9 9,84
Vpril 6 11 — — 0,12 ZW t. w Dampis nat. 9,3 9,4 8,64— — — 12 15 0,10 — zw Zon. 10 9,4 8,10

„ i 54 — — 0,10 NO Betrokken. 10,3 8.9 6,1?
(/

— — 11 — — 0,20 // „ 9,3 7,8 5,98
lei C 29 — — — 0,06 - V\" " lü 9,4 6,43

(/
— — — 30 — 0,13 „ 12 10,5 6,59

/; 5 8 — — — 0,16 NO „ 9,3 10,8 6,34
,.

— — 11 20 — 0,12 NO t. Zon. 10,3 14,4 6,72
unij 7 49 — — — 0,15 — ZW t. w Betrokken. 10 16,1 6,33— — — 1 15 — 0,10 W t. z Betrokken en liegen. 18 16,7 6.17

u 6 15
1

_ — - 0,07 .

—

Zon. 20 20 6,34
II —

(j 20 0,4S „ // 35 21,1 6,59
ulij ^49 Z — - 0,75 — W t. N Bewolkt. 16 14,4 6,51

II 1 15 — 0,30 — WZ)\" Zon. 18,3 17,8 6,43
II 6 48 - —

1
— 0,11 OZO Liït bewolkt. 21 21,1 0,30

II -
|. 53 — 0,43 Donder. 32,15 31,7 0,39

Ugustus 8 47 - 0,02 — zw 't. AV Zon. 18 16,7 6,39
II — 3 26 — 0,24 ZW Betrokken. 18,3 17,5 0,48
II 8 21 - — — — 0,07 II Helder. 22,1 32,8 6,30
II

— — — 3 4 — 0,52 ZW t. w Zwaar bewolkt. 21,3 31,9 6,17
II 9 19 — 0,52 .^ WNW Buijig, 17,3 19,7 6,36
II

— — — 4 4 0,26 — NNW . Helder. 18 30,8 6,39
eptembei 9 10 — — .

—

— 0,60 zzw Zwaar bewolkt. 15,15 15,8 6,47— —

—

4 28 — 0,80 wzw Bewolkt, Eegen. 17,15 17,3 6,47
ctober 11 26 — — — 0,15 Z t. Mooi weer. 15,3 15 7,90

// — — — 5 30 — 0,25 „ Bewolkt. 17,45 18,9 8,33
" U 50 — — — 0,13 — zo Mooi weer. 14,3 15 7,57
'/ — — — 6 — 0,28 ,, „ 12,3 12,2 7,'(4

ovembei — — 6 — — — 0,30 ^ Z t'. \\ Betrokken. 7 3,8 7,74
(/ 12 — — — — 0,03 Z t. 5,3 7,5 7,90
// 15 — — 6 15 — 0,80 — NNW Bewolkt, buijig. 5 0,1 7,57
" — 20 — — 1,30 — WNW „ 6,15 0,9 7,33
(/ •^— — — 0,40 AVZAV Betrokken. 7,3 lu 7,35
" 11 55 — — — — 0,07 ZW t. Z Eegèn. 9,3 10,5 7,25

ecembev — — R — — 0,65 ZW t. W Betrokken. 7 8,3
II 12 — — — — 0,22 ZW Schoon, 9,3 8.6 7!35
II — — 7 — — 0,42 zo nampig. 0,3 3,2 7,35

1 6 ~" ~ 0,16 zzo ^ 3,8 7,57

Tegenover bladz. 328.





TABEL II.

STATION VLISSINGEN.
HOOGWATEB. LAAQWATEB.

7 30

5 4

7 10

6 20

8 30

7 55

11 30

11 45

4 25

3 55

3 20

10 30

11 20
10 50

10 35

9 40

12 4

12 5

5 20

4 40

5 25

5 25

6 3

6 4

fi 25

2,G2

7;3li

3,2Ö

7,14

3,11

7,57

3,32

7,50

7,07

6,86

6,93

4,03

7,14

3,75

6,86

3,89

7,28

6,51

3,90

4,45

7,64

7,43

4,67

7,7S

3,68

7,57

3,68

7,21

3,25

7,36

O t. N

Z t. W

Z 't. O

W t. N
ZO t. o

ONO

w'zw

zo t. o

zzw
w t. z

o t. N

NW
W t. '/,

O t. z

z t. .w

z t. o
7^^'

ZW t. w

WNW

NW t. W
z t. w
zzo

zo t. z
o t. z

zo l. z

zzo
W t. N
wzw
NO

zo t. z

NW
N t. W
O t. N
ONO

lleUlei-.

Dik. Mistig

Dik.

Buijii;-.

Heijijï.

Helder.

Dik bewolkt.

Dik buijig.

Bewolkt.

Helder.

Ligt bewolkt.

Helder.

Ligt bewolkt.

Bewolkt.

Ligt bewolkt.

Bewolkt, buijig-.

Ligt bewolkt.

Mistiff.

Helder.

Dikke hiclit.

Dik.

Bewolkt, buijig.

Bewolkt.

Bewolkt, mistig.

Bewolkt, buijig.

Bewolkt.

Ligt bewolkt.

Betrokken, mistig,

C.

7,2

5.8

+ 0,5

5,1

6,5

6,8

7,-
6,6

e!—
10,2

8,4

9,5

10

10,7

12,6

15,5

14,4

SEHAI.TE
1000 CC.

26,03

26,03

27,12

27,16

27,82

28,U4

28,50

28,67

28,84

28,84
29,—
29,23

29,—
29,65

29,43

39,30
29,—
29,—
29,30

29,30

29,30

29,12

29,5

39,5

3 9,3

29,4

29,6

39,6

29,4

39,-
29,4

39,8

siiei

6,6 30,16

7,4 30,16

6,4 31,63

7,3 31,96

7,2 31,63

33,39

31,30

0,5 31,14





TABEL III.

STATION HAKLINGEN.
==

HOOGWATER. lAAOWAl-ER. TEMPERATUUR.
~~^

1861 u. m.

NAMTDD. VOOKM.

"""[
-t-ÏOLZEE — VOLZEr «7a™;. WEERSGESTELDHEID. SODIUM-

WATER. LUCHT.
GEUALTK

IN 1000 CC.

u. m. u. m. u. m. palmen. grammen.
Jaimarij 1 — — — 10 ONO Harde vorst eii sneeuw - 1| 21,70— — — G — 20 „ „ • 22,45

„ 18 S 15 — — — — 2 W Dooi weer. 1 2r2,70

„
— — — — 2 15 — 11 zw Regen. 1 — 22,70

Fdbruarij
— 11 15 12 zzw Regen en wind. ' 22,70
5 15 — vo zee Z t. w Harde wind. — i

„ 15 — 7 30 11 wzw Goed weer. + 11 l^M
1,

— — 1 30 — — 1 — w „ 2 22,1)6

Maarf — — 7 30 — — 12 NW Regen en wind. 4 23,05— 1 30 — — — 1 N Wind. 4 23,12

15 — 6 15 z Goed weer. "^l 23,70

„ 12 — — 2 zw Stijve wind. 5 — 24,—
April 9 z 14 zzo Mooi weer. 9 24,08

_- 3 — 00^ z 9 24,08

„ 15 — — 1 — 14 NO Koud. 7| 38,:0il

„ — 1 — 2 ,/ „ H 28,iJl

Mc-i
— — 9 — —

14J w Regenachtig. — 27,o<;

— — 3 — — — 1 ,/ Mooi weer. 91 28,01

„ 15 — 1 _ — — 1 WNW „ 12 28,44

,/
— — — 7 — 13 •NW Winderig. 12 — 28,44

Inn.j — — 9 45 — — 15 z Regen. 151 — 28,57— — 3 45 — volzee zw Regen, koud. 28,—
„ 15 — 3 .._ n N t. Heijig, warm. 19 27,84
// — —.'

" — 17 NO „ 20
J-

28,34

iniy 1.
— 3 — vo zee \v Harde wind. 18 29,06
— — 9 — 12 // 17 29,12

II 15 — 3 — — — 2 Z t. Broeijig. 24 29,64

II
— - 9 14 zo // 21 29,50

iugustus — — 9 15 — 14.} w Mooi weer. 20^ •— 29,50
3 15 wzw „ 21 29,44

1, 15 a 45 vo zee zw Harde wind. 20 29,06

,1
—

S -! j 12 „ Eesen en wind. 19 28,92

September — 11 45 13 Z t. w Bestendig. 18 28,98

II
— 5 45 1 II 17} 28,98

„ 15 li
— _ — 2 — NW Regen en wind. 15 — 29, UI)

II
— 12 9 „ „ 15» 29,18,

)(;tobev 6 15 — 2 zw Goed weür, 14} 21,58

„
— 12 15 14 w „ 15 31,42

II 15 6 30 3 NO Mooi weer. 13 - 22,08

II
— 12 30 „ „ 13} — 21,75

\ovembe,v 7 15 — volzee z Friscli weer. S 22,24
—

1 15 10 Harde wind.

f
22,')S

„ 15 7 -15 — n w .Storm. 21,42

II
— —

1 45 5 W t. N // 6} 21,09

)eccmbei- 7 30 3 ZW Harde wind. li 21,09

1 30 7 W II 20,92

V 15 7 50 — _ 7 5} — 16,1

~ " ~~ _ l 30 ~ li ~ 16,7





r
TABEL IV.

STATION STAVOKEN.
HOOG WATER. lAAGWATER.

1

TEMPERATUUB. CULOOB-

DATUM. ——^ . —— ^-^—

~

+VOLZEE 1
WIND-

•| KIGTING.
WEERSGESTELDHEID.

GEHALTE

-T8617—
TOORM. NAMIDD. VOORM. HAMIDD.

1

WATER. LUCHT. IN 1000 CC.

u. m. u. m. u. m. u. m. in duimen. |

" c. grammen.
Januarij 1 — 12 2 1

Harde wind en sneeuw. 13.09— — — 6 _ 60 1
//

— 14,04
"

15 11 — — — — 70
( „ Helder, vorst. — 14,04

{/
— — — — 5 — 65 4,29

J'ebraarij 1 — -- 8 — — 45 ZW Mist. 1 — 4,2D

// — — 2 — — — 5 1 „ 1 — 4,29

// 15 — — 1{
— 42 1 „ " — 17,46

// — - H vokee
1

15,48

.Maart 1 -
71

_ 30
i

Betrokken. 4 8,89

// — 4 20 „ n 4 9,23

„ 15 12 — 10 -
1 zzw Regen en wind. 2 1,97

„ — — 6 35 1 „ ;/ 2 2,30

Ap.il 1 — —
7 60 1 N Donderbnijen. 8 10,21— i — 5 Z Dikke lucht. 8 10,21

15 7 55 NO Betrokken. 10 13,8fi

„ — 1 — 30 „ 10 12,86

\lr, 1 9 50 WNW^ ,/ 9 14,20

„ — 3 — volzee „ 9 13.98

15 — u — — 60 NO Mooi weer. 12 14,—
„ — H ^- 20 N „ 12 13.98

Jaiiij 1 —
9t

— 70 ZW Betrokken. 16 15,-JO— H — 15 „ Regenachtig. 16 — 15,C8
"., 15 — 10 75 N Zon, warm. 21 15,40— 10 f NW Harde wind, koel. 20 15,34

Jiilij l
— 10 10 — '

// 17 16,47

50 „ „ 161 16,84

II 15 — 1) 50 ' ZO Zon, warm. - 16,70

3 _ 10 —
: Z 23 . 16,70

Augastas 1 11 -1.0 ' ZW Broeijig. 22 16,64
— 5 vol/ee ' /; Fraai weer. 21 16,47

// 15 10.1- — 45 !
WZW „ 20 15,80

II
— — *! 5 —

: ZW Betrokken on wind. 20. 15,80

September 1 7 — — volzee ;
Z // 20 16.—

1 38
i

W Mooi weer. 20

,; 15 H 50 — WNW Buijig, harde wind. 14 lc!04
_ 12| 20 —

1 NNW „ 14 lli.lS

October ~l 6 _ 10
\

ZO Helder. 15 15,48

12 50 1 ZZO 15 16,80

II 15 6' 10 -
i

z Bewolkt. 15 17,13

, 12' 30 NNO Dampig. 15 18,45

November 1 g 15 - ZZW Betrokken. 9 -?0,44

II
— 2 15 1

W^ // 9 18,;j0

// 15 7 65 —
1 WNW Storm. 2 17,13

- ~\
vo zee 1 NNW Bedaring der storm. 2 19,60

December 1 8 60 -
! w Harde wind, buijig. 4 18.78

// •

—

— — — 20 —
i

" // 4 23,72

'/ 15 S __ volzee
i

ZW Stijve wind. 5 3,iil

~ ' 50 ~ 16,55
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April 1860 "^j en tot het einde van 1800 tussclien 12

en 14 p. m. had afgewisseld. In 1861 vinden wij het in

April een minimum van 10,2 p. ra. bereiken en sedert

steeds stijgen, vooral van October af, zoodat het op het laatst

van het jaar weder bijna zijn maximum van 24 p. m. heeft

bereikt.

Wij nemen ten slotte de vrijheid u voor te stellen, dat

een afschrift van dit Verslag den Minister van Binnenland-

sche Zaken worde aangeboden; dat het voorts worde op-

genomen in de Verslagen en Mededeelingen onzer x\fdeeling

en daarenboven afzonderlijk verkrijgbaar gesteld; eindelijk

dat den Minister voor de dienst van den j are 1862 worden

aangevraagd de Honderd Gulden, vroeger toegezegd en voor

de voortzetting van onzen arbeid noodig.

Amsterdam, den 22^^^" Februarij 1862.

W. VROLIK.
J. W. L. VAN OORDT.
D. J. STORM BUYSING.
P. HARTING.
E. H, VON BAUMHAUP^R.

*) In het vorig Verslag staat 1859 moet zijn 1860.



ONTLEEDKUNDIGE

AANTEEKENINGEN,
DOOR

H. J. lIALBEBTSM/t.

EEESTE ZESTAL.

1. MÜSCULUS GASTROCNEMIUS TE-ICEPS.

II. MÜSCULUS PYRirORMIS EISSUS.

III. MÜSCULUS SUPINATOR BREVIS ACCESSORIUS.

IV. VENA CAVA SUPERIOR SINISTRA.

V. DE TAALKUNDIGE AFLEIDING VAN HET WOORD:

CORONOÏDEUS.

VI. JOIIAN HAM VAN ARNHEM, DE ONTDEKKER DER

SPERMATOZOÏDEN.

I, MÜSCULUS GASTROCNEMIUS TRICEPS.

Ofschoon deze anomalie meer is waargenomen, verdient

eene daarop betrekkelijke waarneming, die ik in Januarij

1859 op het lijk van eene zeventigjarige vrouw deed, hier

eene plaats, vooreerst omdat ik geloof, de anomalie op na-

tuurlijke wijze te kunnen verklaren, en ten anderen dewijl

zij gepaard ging met een tegennatuurlijk verloop van de

groote vaten en de zenuw in de fossa poplitea.

Zoowel aan de regter- als linkerzijde ontsprong de ga-

strocnemius in het bedoelde geval met de volgende drie

hoofden : het uitwendige, dat niets tegennatuurlijks ver-
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Fi«. 1.

': i'ïii

Fig. 2.
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toonde; liet inwendige lioofd, dat zwakker dan gewoonlijk

alleen vastgehecht was aan den inwendigen knobbel van het

dijbeen, en een derde Jioofd^ dat boven het inwendige ge-

legen van de binnenlip der linea aspera ontsprong, en wel

daar ter plaatse, waar deze lip op het punt is in den con-

dylus int. over te gaan. Dit derde hoofd was aan den oor-

sprong *2 cm. breed, wordt benedenwaarts iets smaller, wint

daarentegen in dikte en heeft eene lengte van 11 cm. Het

versmolt met de twee andere hoofden op de plaats, waar

deze onder den bekenden hoek zamenkomen. Tusschen het

inwendige en buitengewone hoofd was eene langwerpige spleet,

welke tot doortogt diende aan de arteria, vena en nervus

popliteus, die in dezelfde orde als gewoonlijk naar den pees-

boog van den m. soleus voortliepen. Ten gevolge van dit

verloop rustten natuurlijk vaten en zenuw op het derde

hoofd, dat op zijne beurt den achterwand van het knie-

gewricht begrensde.

De anomalie vindt in zoo verre eene verklaring als het

inwendige hoofd regelmatig met tw^ee van elkander geschei-

den gedeelten ontspringt, namelijk 1^. van den inw. knob-

bel en 2". van de binnenlip der linea aspera, tusschen

welke ook in den normaalstaat, gelijk albinus in zijne

Tabula musculorum XXIV, fig. 10, duidelijk aangeeft, eene

hoekige ruimte bestaat. Men denke zich deze ruimte slechts

verlengd tot eene spleet en in plaats van met twee, ont-

springt de gastrocnemius, gelijk in ons geval, met drie

hoofden. De bijgevoegde afbeeldingen maken de zaak dui-

delijk. Tig. 1 stelt de anomalie van den gastrocnemius

voor aan de linkerzijde; a beteekent het uitwendige, b het

inwendige, c het derde hoofd en d de spleet tusschen beide

laatsten, waardoor art., ven. en nerv. popl. passeerden. In

Pig. 2, die de hierboven bedoelde afbeelding van albinus

teruggeeft, vormen b -\- c het regelmatige inwendige hoofd,

waarin bij d de vermelde hoekige ruimte gezien wordt.



( 33o
)

Het tegennatuurlijke verloop van vaten en zenuw, of-

schoon buiten twijfel in naauw verband staande met het

ontstaan der anomalie, kan ik niet verklaren.

II. MUSCULUS PYRIFORMIS IISSUS.

Zeer dikwijls, zegt henle, is de m. pyriformis in tweeën

gedeeld, zoodat er eene spleet ontstaat, waardoor dan een

wortel van den n. ischiadicus heengeschoven is ^). Ook

ik ben in de gelegenheid geweest deze afwijking waar te

nemen en heb daarbij meer bijzonder nagegaan, welk ge-

deelte van de zenuw door de spleet, welk ander gedeelte

op de gewone wijze verliep. Het is mogelijk, dat er eenige

standvastigheid bestaat met betrekking tot deze afwijking,

en in zoo verre is het welligt niet onbelangrijk het geval

hier te vermelden. Het kwam voor bij eene vrouw van 35

jaren, op wier lijk de spier aan weerszijden gespleten werd

gevonden door den Med. Cand. t. k. halbertsma.

Door de splijting ontstond er natuurlijk een bovenste

(Fig. 3j a en onderste hoofd h van den pyriformis, die in

het gegeven geval zoodanig over elkander geschoven waren,

dat het onderste aan de achterzijde gedeeltelijk door het bo-

venste overdekt werd. Terwijl er aangaande het bovenste

hoofd niets bijzonders viel op te merken, vermeld ik van het

onderste alleen, dat zich dit deels zelfstandig aan den tro-

chanter major vasthechtte, deels met schuins gerigte vezelen

aan de pees van het bovenste ingeplant was.

Het gedeelte nu van den plexus ischiadicus (hyrtl), dat

door de spleet der spier in verticale rigtiiig doordrong c,

was zeer dun en bezat eene breedte van ]
'3 m.m. ; deze n.

perforans verdeelde zich in drie takken, een buitensten, mid-

delsten en binnensten. De buitenste d was de sterkste van de

*) MmMMre, S. 249.
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drie en liep evenwijdig mei den n. ischiadicus naar bene-

den, om na afgifte van een' tak aan het femorale hoofd

van den m. biceps, in het midden der dij te versmelten

met den hoofdslam dier zenuw. De middelste tak e was de

nerv. glutaeus inf., terwijl de binnenste ƒ na een kort ver-

loop anastomoseerde met den n. cat. fem. posterior h. Het

gedeelte van den pi. ischiadicus, dat als nervus ischiadicus (/

gold en als gewoonlijk onder den pyriformis doorging, had

aan zijne binnenzijde den n. cut. femoris posterior h, die

iets lager, gelijk wij zagen, eene versterking erlangde van

den n. perforans. Overigens verliep de n. ischiadicus als

gewoonlijk, met uitzondering van het korte hoofd van den

biceps alles voorziende, wat hij gemeenlijk verzorgt en zich,

gelijk boven reeds is gezegd, verbindende met een gedeelte

van den buitensten tak van den n. perforans.



( '.m
)

])(i afwijking bestaat dus iii liet i^egevcii geval hooiU-

zakelijk daarin, dat do pi. iscliiadicus een platten zenuw-

bundel afgeeft door den gespleten m. pyriformis, die deels

overgaat in den n. iscliiadicus en in den n. cut. fem. pos-

terior, deels den m. glutaeus maximus en het femorale

hoofd van den m. biceps met takken voorziet.

III. MUSCULÜS SUPINATOR BllEVlS ACCESSORIUS.

liet gebeurt dikwijls, dat de m. brachialis internus een

oppervlak kigen bundel afgeeft, die digt bij de insertie van

den m. dcltuïdeus en coraco-brachialis ontspringt en, naar

beneden loopende, tot derde hoofd wordt van den biceps.

Minder veelvuldig is mij eene andere afwijking van den

brachialis internus voorgekomen, waarbij de laagst ontsprin-

gende vezelen van de uitwendige zijde (die welke boven

Fig. 4.
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den condylus externus humeri vastzitten) een zelfstandigen

bundel vormen en zich onder de insertie van den biceps vast-

hechten aan de tuberositas radii. Heeft dit plaats, dan ont-

staat er eene spier, die men supinator brevis accessorius zou

kunnen noemen, dewijl zij boven den gewonen supinator

brevis gelegen is en zijne werking versterkt, gelijk uit de

rigting der vezelen genoegzaam is op te maken. Ik heb

eene dusdanige spier hier afgebeeld (I^ig. 4); a is de supi-

nator brevis, met den n. radialis profundus, h de accesso-

rius. Eenen overgang in de fascia antibrachii, gelijk henle

die vermeldt in zijne Muskellehrey S. 18*2, nam ik niet waar.

IV. VENA CAVA SUPERIOR SINISTRA.

Onder de afwijkingen in de ontwikkeling van het stelsel

der bovenste holle ader behoort de verdubbeling van dit

vat, waarvan wij in een volgend opstel {Over de afwijking

naar links van het septum atriorum en der aorta primitiva,

met hare gevolgen) een voorbeeld zullen opgeven, niet on-

der de groote zeldzaamheden. Anders daarentegen is het

gelegen met eene anomalie van het stelsel der bovenste

holle ader, waarbij deze ader, in plaats van aan de reg-

terzijde der aorta, links van de art. pulmonalis gelegen

is en langs een omweg het regter atrium bereikt. Voor

zoo verre ons bekend is, schijnt er slechts een enkel

dusdanig geval te zijn beschreven, namelijk door will.

CHESELDEN, in de Philos. l^ransact., Vol. 23, N°. 337,

XXXVIII, ofschoon men moet bekennen, dat de beschrij-

ving al zeer onvolledig is en men, zonder nadere kennis

met de zaak gemaakt te hebben, moeijelijk tot het besluit

zoude komen, dat cheselden werkelijk met eene links ver-

kopende cava te doen heeft gehad. Hij zegt woordelijk het

volgende en niets meer:

// A Heart, with the Vena Azygos inserted into the right

//Auricle; and the Descendiug cava coming round the Ba-
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ff sis of the lleart, above the Aorta and Puhnonary Ves-

//sels, to enter the Auricle at the lower part vvith de As-

//Cending Cava."

Bij deze onzekerheid acht ik het dubbel der moeite

waard, hier melding te maken van een ander voorbeeld, dat

in de verzameling van den Hoogleeraar g. c. b. suringar,

te Leiden, wordt bewaard, en door wiens welwillendheid ik

in staat gesteld werd het te beschrijven en af te beelden.

Het hart is oogenschijnlijk dat van een volwassen indi-

vidu, meet op de hoogte van den sulcus atrioventricularis-

van regts naar links 10 cm. en van dezen sulcus naar de

mucro cordis 9 cm. Het regterhart met zijne vaten (v. ca-

vae en a. pulmonalis) is volledig met eene donkere massa,

het linker (met de v.v. pulmonales en aorta) minder volledig

met roode stof gevuld. Artt. en venae pulmonales vertoo-

nen niets opmerkelijks; haar verloop wijkt niet van den

regel af en de zamenstelling is normaal. Ook de aorta ver-

loopt normaal en het eenige afwijkende, dat zij vertoont,

bestaat in de a. anonyma, die tevens de carotis sinistra

afgeeft, en in het enger worden van het neerdalende stuk,

hetgeen echter kan toegeschreven worden aan de minder

goede vulling bij het opspuiten.

Geheel anders is het gelegen met de vena cava superior

(fig. 5) a. Alles is hier als ware het omgekeerd. Zij stelt

zich zamen uit eene anonyma dextra b, die dwars voor de

aorta naar links loopt en eene anonyma sinistra c, die voor

de carotis sinistra loodregt naar beneden gaat. De vereeni-

ging tot cava superior geschiedt voor den boog der aorta,

en haar verdere loop is nu van boven naar beneden en links.

Zij gaat hierbij voor de art. pulmonalis heen en plaatst zich

vervolgens zoodanig op het atrium sinistrum, dat de auri-

cula hierdoor schijnbaar van het overige atrium en de venae

pulmonales wordt afgesnoerd. Terwijl nu de ader voortdu-

rend aanmerkelijk in omvang toeneemt, gaat ze, eenigzins
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Fior. 5.

van rigting verandereude d, in den sulcus atrio-ventricu-

laris sinister om het hart heen naar de achtervlakte, om

onder en links van de cava inferior in het regier atrium

uit te monden. In dezen sulcus neemt het laatste stuk der

cava sup. sin. even als in het later mede te deelen geval

met 2 cavae superiores de plaats in van de vena magna

coronaria cordis, en terwijl zij zelve ontbreekt, ontlasten

zich de meeste hartaderen e in hare plaatsvervangster, de

cava superior.
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De azygüs sijustra ƒ is in het gegeven geval een zeer

sterk ontwikkeld vat, dat, den loop der aorta volgende,

zich over de linker longvaten (en bronchus) boogvormig heen-

slaat, om zich 4 cm. onder de zamenkomst der anonymae

in de cava superior te ontlasten. Hoe de regter azygos

zich verhouden heeft, kunnen wij uit het praeparaat niet

met zekerheid opmaken; mogelijk heeft haar bovenste ge-

deelte zich ontlast in de vena anonyma dextra, althans er

is een vat ^, dat voor haar kan gelden. In elk geval is

verreweg het grootste deel van het gebied der azygos dextra

overgegaan in de sinistra, waartoe wij mogen besluiten uit

de buitengewone ontwikkeling dezer laatste op de plaats

van inmonding in de cava superior.

De verklarinsc van de door ons beschreven anomalie laat

zich gemakkelijk geven. Wij hebben hierbij slechts aan te

nemen, dat de regter ductus Cuvierii, die anders tot on-

derste stuk der cava superior wordt, geheel tot niet is ge-

reduceerd, en wel ten koste van den linker, die daardoor

de hoofdstam is geworden. Waaraan echter in het gegeven

geval de verdere ontwikkeling aan den linker ductus Cu-

vierii moet worden toegeschreven, valt moeijelijker te beslissen.

Wij veronderstellen, dat de communicatie-takken tusschen

de 2 v.v. cardinales sup. en tusschen de 2 cardiuales inf.

hieraan schuld zijn. Terwijl deze geheel kunnen ontbreken en

er dan twee even sterke cavae superiores met daaraan be-

antwoordende azygeae ontstaan, mogen wij aannemen, dat

in het onderwerpelijk geval de rigting dezer communicatie-

takken eene andere is geweest dan gewoonlijk. De regel

is dat- de dwarstak tusschen de bovenste cardinales gaat

van links naar regts en beneden, dat die tusschen de car-

dinales inferiores gaat van links naar regts en boven, en

niemand zal ontkennen dat dit een begunstigend moment

Is voor de verdere ontwikkeling van het cardinaalstelsel der

regterzijde (vena cava sup. dextra). Maar denken wij ons nu
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de j'igting dezer dwarstakken omgekeerd : die tussclieii de

bovenste cardinales gerigt van regts naar links en beneden,

die tusschen de onderste van regts naar links en boven,

dan zal wanneer onze praemisse waar is, ook de linkerhelft

van het cardinaalstelsel tot hoogere ontwikkeling komen;

met andere woorden: er zal eene linker cava superior in

plaats van eene regter tot stand komen.

Marshall ^) ontdekte, dat van den linker ductus Cu-

vierii na de geboorte in den regel niets overblijft als de

vena (sinus) coronaria magna cordis. Het ontwikkelings-

gebrek, dat wij voor ons hebben, bevestigt op eene schoone

wijze de waarheid zijner waarneming, dewijl deze laatste

ader in ons geval geworden is tot eindstuk der linker cava

superior, welke zich uit den linker ductus Cuvierii ont-

wikkeld heeft.

V. DE TAALKUNDIGE AFLEIDING VAN HET WOORD:

CORONOÏDEUS.

Het adjectivum coronoïdeus, gebezigd in ontleedkundigen

zin, w^ordt vrij algemeen afgeleid van xopcóvyj, cornix, eene

kraai, en desniettegenstaande vertalen toch de meeste ont-

leedkundigen den processus coronoïdeus van de onderkaak

en ellepijp door kroonuitsteeksel, Kronenfortsatz, alsof het

woord van corona, kroon, afstamde. Henle t) komt mijns

inziens teregt op tegen deze vertaling, zoo ook hyrtl §),

die daarom voorslaat te spreken van Krolinenfortsatz, daar

eene kraai in het Duitsch niet alleen Krahe, maar ook

Krohne heet. Daarentei^en dwaalt de Hollandsche vertaler

*) A. KÖLLiKER, Entwicklungsgeschichte. Leipz. 1861. S. 424.

t) Handbuch der Knochenlehre des Menschen, S. 189.

§) Lehrbuch der Anatomie des Menschen, 6te Aufl., S. 252.
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van HYiiTLS Leerboek "^'j weder, door het te laten voorko-

men, alsof ook bij ons het woord kroon m de beteekenis

van kraai gebezigd wordt; mij althans is zulks niet bekend

en de nasporingen, die ik deswegens bij de geachtste taalvor-

schers van Nederland deed, hadden evenzeer cene negative

uitkomst.

Ik geloof echter verder te mogen gaan en beweer, dat

ook de afleiding zelve, zoo als men die thans maakt, geene

jiassende is. Men heeft te veel gehecht aan de oorspron-

kelijke beteekenis van het woord en de figuurlijke over het

hoofd gezien. Figuurlijk toch beteekent xop&jvvj onder ande-

ren het haakvormige uiteinde van iets, vooral van een boog,

waaraan de pees wordt vastgehecht, zoo als bij hesychius:

jtopwvvj : xo axoov toO to^ou etg o ii vsvpcc Séêexoct

en bij mahcianus ad Iliad. A III:

y.opóiVYiv (poëta) zo STCtxoLy.irsg ajcpov toü tÓ?ou ^éyst o9ev y.ai

a.nvipxriTCX.t •/} vsupa.

Het is stellig met deze xopwv», dat men den processus

coronoïdeus der onderkaak en ellepijp vergeleken heeft, of

het zou moeten zijn met het curvum rostrum cornicis en

het geheel voor het deel moeten genomen hebben, wat mij

echter te gezocht voorkomt. Men heeft inderdaad eene on-

derkaak slechts aan te zien om de overtuiging te verkrij-

gen, dat de afleiding, zoo als wij die begrijpen, de ware is,

en bij de ulna is de overeenkomst zoo groot, dat het bo-

veneinde bij de zamenstelling van een werkelijken boog zou

kunnen gebezigd worden. In het eerste geval is de in-

cisura semilunaris, in het tweede de incisura sigmoïdea

major de keep waarin de koord zoude passen.

Men zal zich mogelijk verwonderen over deze eenvoudige

afleiding van het woord en waarschijnlijk niet minder, wau-

*) Leerboek der Ontleedkunde van den mensclu 2^' druk, blz. 252.

VERSL. EN MEDED. AFD. NATUURK. DEEL XIII. ~'2
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neer men bedenkt, dat zij alles behalve nieuw is. Bij

VESALius ^) toch vinden wij reeds de volgende passage:

//y.o/owvvj seu y.opcovig, et xopwvóv, inteipretibus quibusdam

//cornix, aliis corona dicitur. At veteres Graeci in ossibus

//hac voce acutum significabant processum, quem ad arcus

//cornu et incisionem, ubi nervus sedet referebant. Hujus

//generis unus utrinque in inferiore inaxilla habetur, cui

//temporalis musculi tendo inseritur." Het is merkwaardig

dat VESALIUS, niettegenstaande deze verklaring van het woord,

den proc. coronoïdeus max. inferioris f) toch proc. acutus s.

in mucronem productus, dien der uliia §) proc. anterior noemt.

VI. JOIIAN HAM VAN AllNHEM, DE ONTDEKKER DER

SPERMATOZOÏDEN.

Het was in Augustus van den jare 1.677, dat zich bij

ANTONius LEEUWENHOECK, te Delft, vervocgde een zekere

HAM, student in de Medicijnen. Hij was neef van Professor

CRAANEN te Leiden, en vroeger door dezen den beroemden

Delvenaar aanbevolen. Ham órafft hemy zoo luidt het verhaal

van LEEUWENHOECK zelven, in een glase Flesje, het ontloopen

Mannelijk zaad van een Manspersoon, die hy een ongesont

Vrouwspersoon hadde geioeest, met bijvoeginge, dat hij Heer

HAM, na eenige weynige minuten tyds, wanneer de geseyde

Materie zoo dun was geworden, dat deselve in een dun

glase pypje Jconde gaan, levende schepsels daar in konde

sien leven^ ivelke Bierkens deselve Heer oordeelde dat staar^

ten hadden, en dat deselve niet hoven de 4 uuren in "'t

leven hieven ^^').

*) Opera omnia. Lugd. Bat. Tom. I. Lib. I. Cap. III. p. 7.

t) 1. c. Cap. X. p. 88.

§) 1. c. Cap. XXIV. p. 93, 94.

**) A. LEEUWENHOEK, iSeveiide Vervolg der Brieven, Delft 1702. 113o

Missive.
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Naar aanleiding vau dcizc mcdcdccling-, waaniit incn

leregt opmaakt, dat eigenlijk üam de ontdekker der Sper-

matozoïden is, begon leeuwen hoeck liet zaad van den menseh

en der dieren te onderzoeken en beschreef hij de sperma-

tozoïden het eerst in een brief, geadresseerd aan w. biioun-

KEii, Secretaris der Koninklijke Sociëteit te Londen, geda-

teerd Delft, November 1G77 ^'j. Toen later iiaktsoeker

zich de eer der ontdekking wederregtelijk toeëigende, re-

kende LEEUWENHOECK zich vcrpligt dezen brief bij extract

mede te deelcn in zijne 118^ Missive, d.d. 17 December

1698 en geschreven aan den lieer iiarm. van zoelen, oud-

Burgemeester der stad Eotterdain f).

Wie is nu echter die iiam, waaraan de wetenschaj) zulk

eene belangrijke ontdekking te danken had? Wanneer wij

iiALLER wilden gelooven, dan zouden wij voet geven aan

het denkbeeld, dat hij een Duitscher was : // Inventorem

// esse credo," zegt hij : // ludovicum iiamme (auctoreni libri

//de herniis et decrocodilo) juveneni germanum^' §), in welke

meening gedeeld wordt door kurt sprengel ^^), bij wien

echter het credo van haller in een scio veranderde. // Es

//war im August des Jahrs 1677," dit zijn 's mans woor-

den, l/als ein junger Arzt aus Dantzig, ludwig von iiam-

//MEN, der damals in Leiden studirte ff), den beriilimten

*) Fhüosophical Transadions, Niunb. 142, Dec. 1677, Jan. and Febr.

1Ü7S.

t) Seveiide vervolg der Brieven.

§) A. HALLER, Elem. Physiologiae. Lugd. Bat. 1765, Tom. VII, j). 523.

**) Versuch einer pragmat. Geschichte der Arzneykunde. Hallc 1801.

Th. IV. ö. 293.

tt) Dat LUDWIG VON HAMMEN in Leiden geweest is, kan blijken uit

de volgende plaatsen van zijne Dissertatio de Herniis (Ed. tcrtia, L. B.

1681, opgedragen aan Prof. drblincourt), pag. 61: „Nee inl'requens

„est limpidam tunicas inter testiculos cooperlentes reperire, quain et

„propriae inclusam cuticulae subindc vidimus in cadavcribus et scmel

„in Lcvdensium Nosocomio"j en pag. 76: „llydroentcrocelcn, ni fal-

• 22*
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//ANTON VON LEEUWENHOEK zii Delft besuchtc, und dieseii

//zuerst aiif die Körperchen im maunlichen Saamen auf-

^merksam machte, auch sie ihm wirklich zeigte." Het is

stellig op het gezag van twee mannen ais haller en kurt

SPRENGEL, dat ook velen der nieuwere schrijvers dezen lud-

"wiG VON HAMMEN uit Dantzig voor den ontdekker der sper-

matozoïden houden, zoo als onder anderen de biograaph in

ERSCH und gruber's Allgemeine EiicydopaediG "^j, kölli-

KER t) en ECKHARD §).

Het komt ons echter voor^ dat genoemde schrijvers allen

gedwaald hebben en dus dat de bewuste ham een geheel

andere persoon is geweest dan ltjdwig von hammen, eenc

meening die ook ehrenberg, henle en erey schijnen aan

te kleven, ofschoon zij over ham niet meer weten mede te

deelen, dan dat hij een Leidsch student was. Ik meen ver-

der te mogen gaan en het bewijs te kunnen leveren, dat

deze ham johan heette en dat hij een Arnhemmer, dus een

Hollander van geboorte was.

De eenige schrijver, die zich over ham nader heeft uit-

„lor, Lugduni ad Rhenum meo tempore conspectae, depictam tabu-

„lam, inter chartulas reposuimus."

*) Wij vinden in deze encyclopaedie eene korte levensbeschrijving

van VON HAMMEN, die wij niet Icunnen nalaten hier terug te geven.

„LuDWiG VON HAMMEN, geb. i. J. 1652 wahrscheinlich zu Danzig, wid-

mete sich der Medicin und studirte dieselbe zu Moutpellier, wo er

auch Doktor wurde ; hierauf liess er sich in Danzig nieder, wurde

gleichzeitig Leibai'zt des Königs von Polen johann sobieski, starb

aber sehr jung daselbst den ISten Marz. 1689. An literarischen Pro-

dukten hinterliess er nichts als seine Doktorsdisputation: Curriculum

medicum Monspeliense 1674, 4 5. und de herniis diss. cui ace. de crocodilo

et vesicae mendaci calcido epistolae. Gedani 1677, 4®. Lugd. Bat. 1682. 12°.

Trotz hartsoeker's Einwendungen scheint es doch ziemlich sicher,

dass er der Entdecker der Samenthicrchcn ist, welche Entdeckung

er im August 1677 dera Professor (sic!) ant. van leeuwenhoek zu

Delft mittheilte. Wegen seines frühzeitigcn Todes hinterliess er meh-

rere Werke unvollendet, naraentlich eine neuc Ausgabe von linden's

Schrift Le script/s medicis und eine GeschicfUe der Danziger Aerzte.

t) Mikroskopische Anatomie. II. 2. S. 398.

§) Lehrh. der Anatomie des Menschen. Gicsscn 1S62, S, 22S.
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gelaten, is muys, die stellig goed met hem bekend is ge- \
wcest, zoo als weldra blijken zal. In zijn werk : De carnis

rnuscMlosae jihrarumque carnearum structiira, L. B. 1741,

p. 28S, lezen wij namelijk in eene noot de volgende op ons

onderwerp betrekkelijke passage: ,/ Has bcstiolas in semine

//liumano viventes primura anno 1677 a D. ham retectas

//fuisse, scribit leeuwenhoekius operis prioris Epistola 113;

//id quod ipse etiam ex ejusdem Inventoris ore accepi. Cla-

f/YUS enim liic vir, qui primum Medicinae Doctor creatus

// Arnliemiae Praxin medicam exercuit, deinde viro peril-

// lustri, tune ad Serenissimum, BrandeburgiaeElectorein Le-

//gato ab hac Republica niisso ab actis fuit, postmodum

//ipse titulo satis honorifico hujus Eeipublicae negotiis apud

//hunc Principem curandis praefuit, tandem in patriam re-

,/dux, et urbis Arnheraiae consul, ex Qelria ad consessum

//Ordinum Generalium delegatus exstitit, mihi tune juveni

//senex amicitia atque studiis communibus conjunctus fuit.

//Quae causa, cur ejus memoriam hic grata mente recolam." ^)
,

Uit deze korte levensschets volgt dus, dat ham doctor

in de Medicijnen was, de praktijk heeft uitgeoefend te

Arnhem, dat hij Secretaris van Legatie is geweest bij den

Keurvorst van Brandenburg en later aan het hoofd van het-

zelfde gezantschap heeft gestaan, dat hij, teruggekeerd in

het vaderland, burgemeester is geworden van Arnhem en

eindelijk Gelderland bij de Staten-Generaal heeft vertegen-

woordigd.

De nasporingen welke de Heer bakhuijzen van den

BRINK in 's Eijks Archief en de Heer nijhoff in het pro-

vinciale Archief van Gelderland ten mijnen dienste in het

werk hebben gesteld en waarvoor ik hun hier openlijk dank

*) Ik kan niet nalaten den lezer hier nogmaals te wijzen op hal-

LER, die, terwijl hij muys aanhaalt en dus bekend was met den levens-

loop van HAM, toch gelooft dat de man oen Duitscher was. Kurt
SPRENGEL was verstandig genoeg muys niet te citeren en in zeker

opzigt dus consequenter.
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zeg, bevestigen volkomen hetgeen muys ons aangaande ham

mededeelt ^). 'Bovendien, en dit wilden wij in de eerste

plaats aantoonen, blijkt uit het onderzoek van de Heeren

BAKHUiJZEN cn NiJHOFF, dat HAM niet L13DWIG maar johan

en niet von hammen maar kortweg ham heette. Onder dien

naam komt hij voor in zijne briefwisseling met hunne Hoog-

Mogenden te vinden in 's Ilijks Archief en ook in de Ee-

keningen der stad Arnhem, waar de bezoldiging der sche-

penen van dien tijd vermeld wordt.

Dat de man Arnhemmer van geboorte was, vinden wij

opgeteekend in den catalogus inscriptionum, voorkomende

in het Archief van den Senaat der Hoogeschool te Leiden,

waarin zijne inschrijving als student op de volgende wijze

vermeld staat: 1671 Sept. 16. Johannes ham, Philoso-

phiae Studiosus ann. 20, Öj^anneken van schepsel inde

Nieuwstraat. Het moet ons hierbij niet verwonderen, dat

ham als student in de Philosophie werd ingeschreven en

later bij leeuwenhoeck voorkomt als student in de Medi-

cijnen. De beoefening van verschillende vakken van weten-

schap was vroeger niet zoo gescheiden als thans, en wij

ontmoeten beroemde geneeskundigen van dien tijd, die

tevens den graad van Doctor in de Philosophie bezaten,

zoo als o. a., om in de familie ham te blijven, het geval

was met den Hoogleeraar theodoor craanen, die niet alleen

Doctor was in Philosophie en Medicijnen, maar deze vak-

ken ook doceerde t)-

Aangaande den levensloop van ham kumien wij onge-

*) Zie ook: Rcsoliitien van de H.H. Staten van Hollandt ende West-

Vrieslandt 18 November 1688, 26 Mcy en 6 December 1691, 19 Mei

1G94, waaruit wij zien dat ham, die in 1688 nog den titel had van

Commissaris, daarna benoemd werd tot „Resident aan 't HofF van syne

Keurvorstelyke Doorluchtigheid" met een tractement van elf gulden

daags, eene betrekking die later veranderd werd in die van Extra-

ordhiuris Envoyé^ waarschijnlijk met een tractement van zes duizend

gulden 'sjaars.

t) Zie JÖCHER, Gelehrten Lexicon, in voce gkaanen.
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lukkig niet veel meer mededeelen dan bij muys te vinden

is. Gaarne zouden wij wenschen te kunnen zeggen in welke

familieverhouding ham stond tot Prof. craanen, daar het

eenvoudige Neef van Prof. craaïjen, zoo als leeuvveniioeck

hem noemt, tweederlei beteekenis kan hebben. Zoo zouden

wij ook gaarne willen opgeven waar ham eigenlijk gepro-

moveerd is ; te Leiden is dat niet gebeurd en evenmin te

Harderwijk, de Geldersche Akademie, van welke twee Hooge-

scholen de lijsten der gepromoveerden van dien tijd nog

voorhanden zijn en nagezien werden. Tot de onmogelijk-

heden behoort het stellig niet, dat ham, na zijne studiën te

Leiden te hebben volbragt, den graad van Doctor in het

buitenland, b. v. aan eene der Duitsche Hoogescholen ver-

kregen heeft, eene handelwijze die niet zonder voorbeeld is.

Betrekkelijk den tijd van geboorte en overlijden van ham

kunnen wij den lezer alleen zooveel mededeelen, dat, toen

hij in September 1671 te Leiden als student werd inge-

schreven, HAM den leeftijd van 20 jaren bereikt had, waar-

uit dus volgt dat zijn geboortejaar of in 1650 of 1651

valt. Omtrent zijn sterfjaar kunnen wij nog minder met

zekerheid iets opgeven; dit staat echter vast dat hij in

1733 nog leefde, daar ham toen, gelijk te vindenis in de

stads rekeningen van Arnhem, voor de derde maal als burge-

meester van Arnhem uit de steden van het kwartier van

Veluwe gecommitteerd werd ter vergadering van Hunne

Hoog-Mogenden.

Hoezeer het ons leed doet omtrent den levensloop van

HAM niet meer licht te kunnen verspreiden, meenen wij toch

ons hoofddoel bereikt te hebben. Bedrieg ik mij niet, dan

is het bewijs geleverd, dat niet ludwig von hammen uit

Dantzig, maar johan umi uit Arnhem de ontdekker is der

Spermatozoïden.



DE AE WIJKING

VA.N HET

tüsschenschot der kamers en der prtmitive

a'órta naar links, met hare gevolgen.

BIJDRAGE TOT DE KENNIS

DEB

ONREGELMATIGE ONTWIKKELING VAN HET HART,

DOOR

H. J. HALBERTSMA*

INLEIDING.

Er bestaat eene soort van aangeboren hartgebrek, waar-

van de voornaamste kenmerken zijn : 1°. oorsprong der

aorta uit de regterkamer, 2". obliteratie of stenose der long-

slagader of conus arteriosus en 3°. vrije gemeenschap tus-

schen de regter- en linkerkamer. Men kan niet zeggen dat

deze anomalie zoo zeer zeldzaam is, en, bijaldien men daar-

aan mogt twijfelen, verwijzen waj den lezer naar virchow''s

ArchiVf Bd. XII, waarin een stuk van herm. meyer te

vinden is, getiteld : üeber angeborene Enge oder Verscliluss

der Lungenartericnhalm. Meyer heeft daarin meer dan 70

gevallen, waarin bovengenoemde kenmerken gevonden wer-

den, uit verschillende Schrijvers bijeen verzameld, ze in Ta-

bellen gerangschikt en gebezigd, om door analyse en onder-

linge vergelijking tot de oorzaak van hun ontstaan op te
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klimmen. Ook wij waren in de gelegonhcid een paar voor-

beelden van dit gebrek te zien, en dewijl wij bij het onder-

zoek op minder bekende bijzonderheden stuitten en bij de

verklaring van het ontstaan tot geheel andere resultaten

kwamen dan meyer, hebben wij gemeend voor de mede-

deeling van dit onderzoek en van deze uitkomsten eene

plaats te mogen vragen in de Verslagen en Mededeelingen

der Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

EERSTE GEVAL.

ANTiioNiA VAN GESSEL. Oorspwiig cler aorta uit de regter-

J{amer. Ojjening in het septum ventriculorum, Bivars geplaatst

ostitim venosim, dextrum. Platte hartvorm. Ontbreken van den

mucro eordis. Zwakke ontwikkeling der linker kamer. Tivee

bovenste holle aders. Geheele afsluiting der gemeenschap tus-

schen longslagader en regterkamer. Open ducttis arteriosus

Botalli.

§ 1. ZIEKTEGESCHIEDENIS EN LIJKOPENING.

Hetgeen wij van de levensgeschiedenis van deze patiënte

te w^eten zijn gekomen, bepaalt zich tot eenige weinige

bijzonderheden. A. van gessel werd den ^^^"^ April 1861

geboren en was toen volkomen wel, met natuurlijke huid-

kleur. Toen de accoucheur des anderen daags kraamvrouw

en kind bezocht, was dit laatste geheel cyanotisch gewor-

den. Het schijnt dat het kind dit gebleven is tot aan den

dood, die onder toenemende kortademigheid, doch zonder

andere verschijnselen, den 7^^° October 1861 plaats greep.

Het meisje bereikte dus den ouderdom van ruim een 'half

jaar (6 maanden, 5 dagen). Wij vernemen verder, dat

A, VAN gessel het derde kind was van gezonde ouders,
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dat het eerste kind gezond is, dat het tweede aan atrophie

op den leeftijd van 7 maanden gestorven was, en dat zich

de cyanose nooit anders in de familie had voorgedaan.

De sectie werd verrigt door Dr. boogaaed, die mij daar-

omtrent het volgende mededeelde. Het kind was slecht ont-

wikkeld en mager en na den dood niet sterk cyanotisch,

zoodat de geneesheeren Dr. kist en andreson, die het

kind behandeld hadden, de opmerking maakten, dat het er

beter uitzag dan tijdens het leven. De longen waren lucht-

houdend, maar anaemisch. Yan de buikorganen viel bijzon-

der de milt in het oog, die nagenoeg de grootte had van

die van een volwassen mensch en reeds bij het leven als

een //gezwel" in den buik was opgemerkt. Het orgaan

was zeer bloedrijk, doch scheen overigens niet ziekelijk ver-

anderd. Ook de lever was groot en hyperaemisch, ofschoon

in mindere mate dan de milt.

§ 2. BESCHEIJVING VAN HET HART.

A. Uitwendige beschouwing.

Voor den leeftijd is het hart sterk ontwikkeld. Ofschoon

het bij uitwendige beschouwing uit de 4 bekende afdeelin-

gen (Fig. 1 en 2, a, /;, c, d) bestaat, valt toch dadelijk de

eigenaardige conformatie van het kamergedeelte in het oog,

dat geen duidelijken mucro cordis vertoont, maar daar ter

plaatse stomp afgerond is, gaande de regter hartrand met

een grooten boog over in den linker. Het hart is boven-

dien breeder en platter dan gewoonlijk. De grootste lengte

der kamerafdeeliug, gemeten van den sulcus atrioventri-

cularis, bedraagt 3,7 cm., terwijl de grootste breedte dezer

laatste 3,9 cm. en de grootste dikte 2,4 cm. is. Eene ver-

gelijking tusschen de 2 kamerhelften doet ons de zwakkere

ontwikkeling der linker zien, hetgeen het inwendig onder-

zoek bevestisjt.
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Aorta ƒ CU arieria pulmonalis zijn beide voorhanden

ei) hare betrekkelijke ligging normaal ; zij wijken echter wat

den omvang betreft merkelijk van den regel af. Terwijl de

aorta op de plaats van oorsprong uit het hart ecne dwarse

afmeting bezit van 1,1 cm. en later zelfs nog omvangrij-

ker wordt, bedraagt die der arteria pulmonalis niet meer

dan 0,5 cm. komende deze geringere breedte gedeeltelijk ook

op rekening van de geaardheid van den wand, die in de

lengte van het vat sterk geplooid is. Het verloop van de

twee hoofdstammen is overigens normaal ; de aorta geeft

behalve de '6 groote slagaderen uit den boog nog eene

a. thjreoïdea ima af, terwijl de a. pulmonalis door een

ductüs Botalli van 0,5 cm. dwarse afmeting met de aorta

in verbinding staat, na vooraf een regter en linker ramus

pulmonalis te hebben afgegeven. Yan sterk ontwikkelde

arteriae bronchiales vinden wij niets.

Zeer afwijkend van den regel verhoudt zich het stelsel

der vena cava superior. In plaats van eene enkele ader

namelijk, vinden wij er twee, eene regter en eene linker. De

regter k, zich zamenstellende uit een truncus brachiocepha-

licus g en eene azygos i, loopt vlak achter (niet ter zijde

van) de aorta adscendens naar beneden, om door het dak

van het regter atrium in dit laatste uit te monden. De

linker vena cava superior k', van gelijke sterkte als de reg-

ter en zich evenzoo zamenstellende uit een truncus brachio-

cephalicus h en eene azygos i' gaat voor den boog der

aorta en de linker artt. en venae pulmonales naar onderen,

ten einde verder, achter langs het atrium sinistrum om, in

dwarse rigting l naar regts te gaan en uit te monden in

het regter atrium onder de cava inf. m. Gedurende dit

verloop W'Ordt de omvang der ader merkelijk grooter, ter-

wijl haar wand door het opnemen van dwars gestreepte

spiervezels zoo gewijzigd wordt, dat men mecnen zoude met

een gedeelte van het atrium te doen te hebben. De plaat-
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sing van dit laatst bedoelde stuk (Fig. 2 /) is van dien

aard, dat daardoor de auricula (Fig. 2 d') van het overige

atrium sinistrum d van buiten als ware het afgesnoerd wordt,

terwijl het verder naar regts juist geplaatst is in den sul-

cus atrioventricularis; men zoude kunnen zeggen, dat het

hier de plaats innam van den dwarsen tak der vena magna

cordis, die men zich slechts buitengemeen vergroot behoeft

voor te stellen, om een duidelijk beeld van de ligging van

het laatste gedeelte der cava sup. sin. in die streek van

het hart te verkrijgen. Opmerkelijk is het hierbij, dat eene

eigenlijke vena magna cordis ontbreekt, maar dat de takken,

welke haar moesten vormen, in deze linker cava uitmonden ^),

B. Onderzoek der holten van het hart en van de

groote vaatstammen.

De voor dit onderzoek noodige insnijdingen der kamers

bewijzen ons de sterke ontwikkeling van den regter kamer-

wand. In maatcijfers laat zich de dikte, gelijk bekend is,

moeijelijk uitdrukken; daarom zij hier alleen vermeld, dat

de dikte van den regter kamerwand eerder grooter dan die

van den linker te noemen is. Het endocardium is overal

glad en niet veranderd.

De ostia atrioventricularia zijn regts en links voorhanden

en de van deze ontspringende tricuspidaal- en mitraalkleppen

*) De verdubbeling der vena cava superior is geen zeer zeldzaam

gebrek. Men vindt de daarop betrekkelijke waarnemingen vermeld bij

OTTO, Lehrh. der path. Anatomie^ Berlin 1830, S. 347. Ook bardele-
BEN en w. VROLIK deelen er gevallen van mede. Zie müllers Archiv

1848, S. 497 en Verh. v. h. Gen. t. b. der Genees- en Heelkunde te Am-
sterdam, Dl. II. Stuk 1, blz. 112, PI. V. 3. Hetgeen als afwijking bij

den mensch wordt aangetroffen, vindt men terug als blijvenden toe-

stand bij vele zoogdieren, zoo als bij den olifant, den egel, de cavia,

den klipdas en de rat. Verg. w. vrolik, Handb. der Ziektekundige

Ontleedk., Dl. I, blz. 174, en meckel, Syst. der Vergl. Anatomie^ V.
S. 327 ff.
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gezond. Anders verhouden zich de ostia arteriosa. Uit de

linkerkaraer namelijk ontspringt geene slagader, uit den

conus arteriosus der regter daarentegen slechts een enkele

stam, en wel de aorta, voorzien van drie normaal gebouwde
kleppen en sinus Valsalvae, waaruit op de gewone wijze 2

kransslagaderen ontspringen. Het ostium dezer aorta heeft

een omvang van 3 cm. met een daaruit berekend lumen

van 72 Q mm., dat onmiddellijk daarboven nog aanmerke-

lijk toeneemt.

%. 3.

Ap.

Fig. 3. Afbeelding der verhouding van de ostia arteriosa et venosa

in een normaal gebouwd hart.

A. aorta. A. p. a. pulmonalis O. v. s. ostium venosum sinistrum

O. V. d. ostium venosum dextrum, a. c, a. c. artt. coronariae, p. q.

lijn beantwoordende aan het septum ventriculorum. i voorste, 2

linksche, 3 regtsche seluminairklep der a. pulmonalis, * linksche, 5

regtsche, e achterste serail unairklep der aorta, 7 voorste, 8 achterste,

9 binnenste tip der tricuspidaal-klep, 1 o aörta-tip, 1 1 vrije-tip der

mitraal-klep.

Het driehoekige gestippelde vlak toont de plaatsing aan van het

septum membranaceum.
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Het septum veiitriculorum is onder den hoek tuesclien

achterste en linker semilunairklep der aorta (Pig. 4. 4, e)

doorboord, ten gevolge waarvan directe gemeenschap tus-

schen beide kamers bestaat niet alleen, maar ook tusschen

linkerkamer en aorta. Het gat in dit septum heeft eenige

overeenkomst met eenen gelijkbeenigen driehoek (Fig. 5, B, a),

waarvan de twee opstaande zijden (die welke beantwoorden

aan de vastgehechte randen der bovengenoemde semilunair-

kleppen) ingebogen zijn en eene lengte bezitten van 6 m.m.

en de uitgebogen basis (gevormd door den vrijen rand van

het septum) 9 m.m, meet. Door berekening vindt men, dat

de geheele opening een lumen bezit van hoogstens 18

D m.m. Van uit de regterkamer in dit gat ziende, be-

Fig. 4. Verhouding der ostia ia het hart van a. v. gessel. Letters en
cijfers hebben dezelfde beteekenis als Fig. 3. Het ostium der art. pulmo-
nalis ontbreekt. Het septum vcntriculorum (p. </.) is naar links verscho-
ven en gaat tusschen A. en O. v. s. door. Het o. v. d. is, ten gevolge
van deze verplaatsing, gedraaid om een hoek van ± 900,zoodanig dat

het voorste uiteinde der spleet tusschen 7 en 9, nu naar links ziet en
ingeschoven is tusschen aorta en ostium venosum sinistrum. Het ge-
stippelde vlak stelt hier de aan het septum membranaceum beantwoor-
dende opening in het tusschenschot der kamers voor. Men ziet dat
het ccnc geheel andere plaats heeft ingenomen dan in het normale
hart. Verg. Fig. 3.
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merkt men de buitenvlakte van de aörtaiip (Eig. 4, 10) der

mitraalklep, die liet dus afscheidt van de ruimte, vervat

tussclien de twee tippen der mitraalklep.

Bijzonder merkwaardig is de betrekkelijke ligging van

liet ostium venosum der regterkamer. Terwijl dat toch in

normaal gebouwde harten zoodanig geplaatst is, dat de

spleet tusschen de tippen gerigt is naar voren (zie Fig. 3)

vinden wij haar hier (Fig. 4) dwars geplaatst, terwijl de

Fig. 5.

Fig. 5. Stelt de verhouding voor van het septum membranaceum of de

daaraan beantwoordende opening en de semilunairkleppcn der aorta,

4 linksche, 6 regtsche, r> achterste semilunairklcp der aorta, a Sep-

tum membranaceum of daaraan beantwoordende opening. J. nor-

maal hart. Verg. Fig. 3. — B. hart van a. v. gessel. Verg. Fig. 4. — C.

hart van singeling. Verg. Fig. 7. —
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voorste tip (7) (hyrtl) naar binnen, de achterste (8)

naar regts of buiten en de binnenste (9) naar achteren ge-

keerd is. Het geheele ostinm is dus als ware het om een

hoek van ± 90^ naar links gedraaid.

Het septum atriorum vertoont nog een duidelijk over-

blijfsel van het foramen ovale, als eene opening van 3 ram.

dwarse afmeting, terwijl bij een nader onderzoek de plaats,

waar de linker v. cava superior uitkomt in het regter

atrium volkomen beantwoordt aan de inmonding van de

vena magna cordis, die eene duidelijke, hoewel niet sterk

ontwikkelde valvula Thebesii bezit.

Bij het onderzoek van den ductus arteriosus Botalli

blijkt, dat deze hoewel nog open zeer vernaauwd is;

eene sonde van 1 m.m. in doormeting laat hij nog door,

meer niet. De art. pulmonalis opengeknipt zijnde, zien wij

verder dat terwijl zij vrije gemeenschap heeft met de twee

rami ad pulmones en den nog doorgankelijken d. arteriosus,

alle directe gemeenschap met het hart ontbreekt. Het vat

eindigt op de plaats, waar de gemeenschap behoorde te zijn

in een blinden zak, met gladde wanden en zonder eenig

spoor van kleppen.

§ 3. BLOEDSOMLOOP.

Uit de voorgaande beschrijving kunnen wij ons gemak-

kelijk een denkbeeld vormen, hoe het bloed in het gegeven

geval heeft moeten loopen door het hart en de groote vaat-

afdeelingen. Volgen wij daartoe nevensgaande schematisehe

afbeelding (Fig. 6), waarin duidelijkheidshalve slechts ééne

cava superior is afgebeeld en laat ons bij de holle aders

een aanvang maken. Yan hieruit heeft het natuurlijk in

het regter atrium moeten stroomen, om vervolgens door het

ostium venosum dextrum naar de regterkamer te worden
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Eii;. 6. Schematische voorstelling van den bloedsomloop in het hart

van A. V. gessel: v. c. venae cavae, y. d. ventriculus dexter, v.p. vcnac
pulmonales, v. s. ventriculus sinister.

gedreven ^). Uit de regter kamer had het bloed geen anderen

uitweg dan door de aorta, waarin het vermengd werd met

het bloed uit de linker kamer. Door de aorta werd het

naar de verschillende ligchaamsdeelen gevoerd, terwijl een

gedeelte door den open ductus Botalli in den raraus dexter

en sinister der art. pulmonalis naar de longen werd gedre-

ven. Uit de longen werd het langs den gewonen weg naar

het hart teruggevoerd, om door het linker atrium in de

linker kamer over te gaan en eindelijk door het gat in het

septum ventriculorum te vloeijen naar de aorta, in Avelk

vat het zich, gelijk wij reeds zagen, moest vermengen met

het bloed uit de rechter kamer. Behalve door deze vermen-

*) Dat er bloed door de kleine opening van het septum atrioruni

uit het eene atrium in het andere gevloeid heeft, komt ons by hare

schuine plaatsing niet waarschijnlijk voor. In elk geval kou dit ojv

het wezen der circulatie geen invloed van eenig belang uitoefenen.

VFCRSL. EN MHDED. AFI>. NATUURK. DEEL XIII. :?:^
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ging van aderlijk en slagaderlijk bloed in de aorta week

de bloedsomloop in 't geval van van gessel iii zooverre

af van de physiologiscbe circulatie, als het bloed naar de

longen niet door den stam der art. pulmonalis maar door

den ductus arteriosus Botalli naar de longen moest wor-

den gevoerd, eene inrigting, welke aan die bij de Eeptilia

(meer bepaaldelijk de Batracbia) herinnert. Waarschijnlijk

is deze ductus, bijna onmiddellijk na de geboorte, wijd

genoeg geweest om de noodige hoeveelheid bloed naar de

longen te voeren, maar is de sluiting van dezen gang

al spoedig begonnen en heeft dus ook even spoedig aan-

leiding gegeven tot de cyanotische verschijnselen, die zich

reeds den eersten dag na de geboorte vertoonden. Het is

slechts te verwonderen, hoe hierbij het leven nog . zoo lang

gerekt kon worden, daar het kind dan toch nog ruim een

half jaar oud is geworden en in de laatste dagen heeft

moeten teren op eene bloedmassa, die op zulk eene ge-

brekkige wijze met zuurstof werd bezwangerd en zich zoo

onvolledig van haar koolzuur kon ontdoen. Men herinnere

zich slechts, dat de ductus Botalli zoo vernaauwd gevon-

den werd, dat er slechts eene sonde van 1 m.ra. in diameter

door kon gevoerd worden.

TWEEDE GEVAL.

Hendrik singeling. Oorsprong der aorta uit de regier

hamer. Opening in het septum ventriculorum. Dwars geplaatst

ostium venosum dexfrum. Flatte hartvorm. Ontbreken van

den mucro cordis. ZtvaJcJce ontwikkeling der linker kamer,

van het ostium der arteria ptdmonalis.

§ 4. ZIEKTEGESCHIEDENIS EN LIJKOPENING.

Wij vinden die uitvoerig vermeld in de met zorg be-
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werkte dissertatie van Dr. hanegraai<t ^), die den patiënt

in de laatste dagen van zijn leven, onder toezigl van den

Iloügleeraar suringar te Leiden, behandelde. Wij deelen er

hier slechts het voornaamste uit mede, den lezer, die meer

aangaande den patiënt wenscht te vernemen, verwijzende

naar het proefschrift zelf.

Hendrik singeling werd geboren uit gezonde ouders

en had twee zusters en een broeder, die allen gezond waren.

Tot op zijn vijfde jaar had hij, zoo het heette, ook eene

goede gezondheid genoten, doch toen ten gevolge van een

schrik (?) een blaauwe kleur gekregen, terwijl de ademha-

ling moeijelijk was geworden en later de krachten afnamen.

Op zijn tiende jaar, dus vijf jaar na het ontstaan der ziekte

(Cyanose), kwam hij hulp zoeken in het Akademisch Gast-

huis te Leiden, waar hij slechts korten tijd als, poliklini-

sche patiënt behandeld werd.

De verschijnselen waren toen die eener uitgezochte Cya-

nose. De oogen puilden uit, het aangezigt, alsmede tong en

lippen waren blaauw van kleur en gezwollen. Zoo ver-

hielden zich min of meer ook de overige deelen van het lig-

chaam. De bovenste ledematen waren kort, de vingers bin-

nenwaarts gekromd, de vingertoppen gezwollen, de randen

der nagels sterk geteekend. De onderste ledematen waren

oedemateus, de teenen evenzoo geconformeerd als de vingers.

De buik was sterk gezwollen, 't geen in verband met de

spaarzame urine-lozing hydrops ascites deed vermoeden.

De ademhaling was moeijelijk, de behoefte aan koude

lucht groot, de hartslagen hevig, de pols onregelmatig in-

termitterend. Eetlust was er w^einig, de spijsvertering slecht

en na gebruik van voedsel vermeerderde de moeijelijkheid

*) C. D. L. HANEGRAAFF Dissertütio medica inaxig. continens Uistorias

morborum anno Acad. 1843—44 in clinice Clar. G. C. B. Sürinoar obacrva-

fnrum. Amstelodami. 1844, pag. 94 seqq.

. 28*
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in de ademhaling; de slaap was onrustig. Patiënt had bui-

tengemeen gevoel van zwakte en vermoeidheid en lag liefst

te bed met opgerigt hoofd. Meestal was hij in eene droe-

vige stemming en ongemakkelijk van humeur.

Weinige dagen nadat Patiënt hulp was komen inroepen

stierf hij onverwacht. De lijkopening, die in het huis der

ouders plaats vond, werd toegestaan, onder voorwaarde, dat

alleen de borst zou onderzocht worden, zoodat alleen hart

en longen konden worden nagezien. Terwijl wij aan de

beschrijving van het zeer merkwaardige hart, thans in 't

bezit van den Hoogleeraar suringar, een bijzonderen pa-

ragraaf willen wijden, zij hier slechts vermeld—^, ^t geen

wij naar aanleiding van de verrigte lijkopening in de dis-

sertatie van Dr. hanegraaff vinden opgeteekend over den

toestand der weivliezen en longen en over den situs vis-

cerum.

Zoowel pleura-holte als pericardium bevatten eene tame-

lijke hoeveelheid helder serum. De weivliezen zelve waren

bleek-blaauwachtig van kleur. Beide longen waren zonder

adhaesien, klein, weinig ontwikkeld, zoodat men eerder mee-

nen zoude met de longen van een klein kind dan met die

van een jongen van 10 jaren te doen te hebben. De lin-

ker was bovendien door het zeer groote hart, naar achte-

ren in de borstholte gedreven. Over 't geheel waren de

longen bloedarm en, ofschoon voor uitzetting vatbaar, sche-

nen zij toch weinig lucht te bevatten, daar zij in 't water

geworpen meer neiging tot zinken dan tot drijven hadden.

§ 5. BESCHRIJVING VAN HET HART.

A.

Het uitwendige voorkomen van het hart wijkt ook in

dit geval in zooveire van den regel af, als er ^Gene dui-
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delijke hartpunt voorhanden is en do regter rand inct een

grooien boog in den linker overgaat. De grootste afmeting

in de lengte van de kamerafdeeling bedraagt 8.5 cm., in

de breedte van den regter rand naar den linker, gemeten

onder den sulcus circularis 9 cm., in de dikte 5 cm. Uit

het verloop van den sulcus longitudinalis ziet men reeds

en het inwendig onderzoek bevestigt zulks — dat de regter

harthelft veel sterker ontwikkeld is dan de linker, 't geen

vooral ook merkbaar is in de lengteafmeting.

De aorta en arteria pulmonalis ontspringen schijnbaar op

de gewone plaats. In 't oogvallend is echter de geringe

ontwikkeling van de art. pulmonalis, die boven de sinus

Valsalvae eene dwarse afmeting bezit van 1 cm., terwijl de

aorta aldaar 2,5 cm. in doormeter heeft.

Daar de aorta voor de afgifte der groote vaten, die hoofd

en bovenste ledematen voorzien, afgesneden is, laat zich

noch over de verhouding van dit vat tot den ductus Bo-

talli, noch over eene sterkere ontwikkeling der artt. bron-

chiales iets bepalen. De art. pulmonalis geeft twee takken

af, waarvan het opmerkelijk is, dat beide elk voor zich

even wijd zijn als de stam. Van een open ductus Botalli

blijkt niets, zoodat wij vermoeden dat hij geoblitereerd is,

't geen door het inwendig onderzoek nader bevestigd wordt.

B. Onderzoek der holten van het hart en van de groote

vaatstammen.

Tusschen de dikte der wanden van regter en linker ka-

mer bestaat geen noemenswaardig verschil, en bij schatting

zoude ik zeggen dat ze even dik zijn. Met uitzondering

van eene enkele plek, waarop wij later terugkomen, is het

endocardium glad en niet verdikt.

De inrigting van de ostia atrio-ventricularia, alsmede

van de valvulae mitralis en tricuspidalis is normaal. Het
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linker hart geeft geen oorsprong aan de aorta. Uit de reg-

ter kamer daarentegen ontspringt niet alleen de zwak ont-

wikkelde art. pulmonalis maar ook de aorta. Deze laatste

bezit aan haar ostiura een omtrek van -6 cm. en een daar-

uit berekend 1urnen van 285 a m.m. Zij is verder normaal

van bouw en vertoont, ook met betrekking tot de valvulae

semilunares, sinus Yalsalvae en oorsprong der kransslag-

aderen, niets tegennatuurlijks. Met de arteria pulmonalis is

het geheel anders gesteld. Haar ostium arteriosum is veranderd

in een dwars verloopende naauwe spleet van 8 m.m. lengte

(Zie Fig. 7. A. p.) begrensd door twee verdikte, eeltachtige

Fig. 7.

Fig. 7. Verhouding der ostia in het hart van singeling. In de hoofd-

zaak komt zij overeen met die van Fig. 4. Hier is echter een ostium art.

dextrum A. p., dat echter aanmerkelijk naauwer is dan in het normale
hart; de twee achterste kleppen van dit ostium zijn met elkander ver-

groeid, en de ruimte waardoor het bloed moest passeren, wordt voor-

gesteld door de donkere dwarse streep. Om de vergelijking gemak'
kelijkcr te maken zijn de Figuren 3, 4 en 7 op ccne grootte ^ebragt,

even als A, B en C van Fig. 5.
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Fis. 8.

Fig. 8. Gedeelte van het hart van singeling. A. Aorta. A< p. Arteria

pulmonalis, a. vernaauwing in den conus arteriosus ; b. ruimte die

daardoor van den conus arteriosus wordt afgesnoerd ; c. voorste senii-

lunairklep ; daar tegenover de twee andere met elkander versmolten

kleppen.

kleppen, waarvan de eene de gereduceerde voorste, (zie ook

Fig. 8, c), de andere de eveneens gereduceerde en versmol-

ten linker en regter semilunairklep voorstellen. Anderhalf

centimeter beneden de genoemde spleet is de conus arterio-

sus merkelijk vernaauwd (zie Fig. 8, a.). l>>eze vernaauwing,

waardoor het bloed heeft moeten passeren om in de reeds

zoo vernaauwde art. pulmonalis te komen, is ringvormig

en heeft een diameter van slechts 5 m.m. De begrenzende

rand dezer opening is eenigzins verdikt en hard op het
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aanvoelen. Er heeft dus blijkbaar eene afsnoering plaats

gevonden in den conus arteriosus en wel zoodanig, dat tus-

schen de spleet aan liet ostium der art. pulmonalis en de

laatst vermelde opening de kamer weder aanmerkelijk wijder

wordt (Fig. 8, b).

Het septum ventriculorum is op dezelfde plaats als in

het vorige geval doorboord. (Zie Pig. 7, het gestippelde vlak.)

Ook de gedaante der voorhanden opening (Fig. 5. C, a) is

in de hoofdzaak dezelfde, alleen is de rand van het septum,

die hier de basis van den gelijkbeenigen driehoek vormt,

sterker uitgebogen. De randen zelve dezer opening laten

zich moeijelijk meten ; de regte lijnen echter, die men zich

tusschen de hoeken getrokken kan denken, hebben eene

lengte van 1.4 cm. Evenmin zijn wij in staat om eene

juiste berekening van het lumen te maken. Om er ech-

ter een denkbeeld van te geven, zij hier vermeld, dat ik

in staat was den top van mijn wijsvinger in de opening

te brengen en, hiernaar te oordeelen, zoude het lumen twee

quadraat centimeters beslaan, welk cijfer evenwel ontegen-

strijdig te hoog is.

Ook hier communiceert door deze opening de linkerka-

mer in de eerste plaats met de regter, maar ten anderen

ook met de monding der aorta, terwijl de betrekkelijke lig-

ging van het ostium venosum dextrum evenzoo gewijzigd

is als in het vorige geval.

Het septum atriorum blijkt geheel gesloten te zijn; lim-

bus en membrana fossae ovalis zijn goed ontwikkeld. De

valvula Eustachii is sterker dan gewoonlijk en dik. Op-

merkelijk is nog het nader onderzoek der opengeknipte ar-

teria pulmonalis en hare twee takken, dewijl daaruit blijkt,

dat er in het gegevene geval geen open ductus Botalli kan

bestaan hebben, naardien op de plaats, waar hij behoorde

voor te komen, een onregelmatig groefje wordt gevonden,

'twelk wij als teeken beschouwen, dat hij geoblitereerd moet
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geweest zijn. Ook blijkt nog dat de art. pulmonalis boven

de plaats van vernaauwing aan het ostium, zich weder ver-

Avijdt en dat de twee rami ad pulmoncs in lumen niet on-

derdoen voor den onverdeelden stam.

§ 0. BLOEDSOMLOOP.

In ^t gegeven geval was de bloedsomloop stellig natuur-

lijker, dan in het voorgaande, dewijl de ductus Botalli ge-

sloten was en het bloed langs den gewonen weg naar de

longen gedreven werd. Vervolgen wij, met nevensgaand

schema (Eig. 9) voor oogen, den stroom van uit de venae

Fig. 9.

V.C,

zf.d

Fig. 9. Schematische voorstelling van den bloedsomloop in het hart

van siNGELiNG. De beteekenis der letters is dezelfde als in Fig. 6.

cavae, dan heeft zich het bloed van daaruit door het atrium

dextrum in de regterkamer moeten begeven, om vervolgens,

grootendeels door de aorta naar het ligchaam en voor eon

o-erino-er deel door do vernaauwinsjen in den conus artori-
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osus en in liet ostium der art. pulmonalis en verder door

deze laatste naar de longen te vloeijen. Uit de longen werd

het bloed op de gewone wijze teruggevoerd naar liet lin-

ker atrium en de linkerkamer, om door het gat in het

septum ventriculorum te worden gestuwd in de aorta, waarin

het zich vermengde met het aderlijke bloed der regter har-

tekamer.

Ofschoon volgens ons oordeel de arteria pulmonalis zoo-

wel voor als na de geboorte geringer van omvang is ge-

weest, dan gewoonlijk, vermeenen wij daarentegen, dat de

vernaauwingen in den conus arteriosus en aan het ostium

der slagader voor het vijfde jaar, niet in dien graad beston-

den, waarin wij ze na den dood aantroffen, en dat toen de

hoeveelheid slagaderlijk bloed, dat de linkerkamer aan de

aorta toevoerde, toereikte om in de voeding te voorzien.

Ten minste voor dien tijd genoot de patiënt, gelijk het

verhaal luidt, eene goede gezondheid. Later echter, ver-

toonden zich de cyanotische verschijnselen, die ontegenzeg-

gelijk hand aan hand gingen met het ontstaan der vernaau-

wingen op de twee bewuste plaatsen, welke ten slotte zulk

een graad bereikten, dat de hoeveelheid slagaderlijk bloed,

dat naar de aorta toevloeide, niet meer behoorlijk in de

noodzakelijke voeding (vooral der spieren) kon voorzien.

De gevolgen hiervan waren eindelijk (op het tiende jaar)

uitputting en spierzwakte. De spierzwakte vooral beschou-

wen wij als eene der naaste oorzaken van den dood, zoo

als ons het geringe zamentrekkingsvermogen van het mid-

denrif, waartoe wij weder uit de geringere ontwikkeling

der longen mogen besluiten, voldoende bewijst.

§ 7. OVER HET ONTSTAAN DER TWEE DOOR ONS

MEDEGEDEELDE HARTGEBREKEN.

De door ons beschrevene hartanomaliën vertoonen in de
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hoofdzaak eene groote overeenkomst. Zoo ontspringt bij

beide de aorta uit de rcgterkamer en bevindt zich zoowel

in 't eene als in 't andere geval eene opening in het septum

ventriculorum ; zoo is in beide harten het ostium venosum

dextrum dwars geplaatst en de conische hartvorm in een

platten overgegaan, terwijl eindelijk zoowel in 't eene als

andere geval een eigenlijke mucro cordis ontbreekt en de

linker kamer zwakker ontwikkeld is dan de regter. Daaren-

tegen verschilt het hart van v. gessel van dat van sin-

GELING, doordien daar twee bovenste holle aders, hier slechts

ééne aanwezig was; ddar ontsprong de art. pulmonalis in

't geheel niet uit het hart, maar begon met een blinden

zak, hier daarentegen was er werkelijk nog eene opene,

hoewel vernaauwde longarterie; daar vonden wij den ductus

arteriosus doorgankelijk, hier niet "^j.

Men vergunne ons bij deze punten van overeenkomst en

verschil eenigen tijd stil te staan, met het voornemen, om

het ontstaan van deze soort van hartgebreken, voor zoo

verre dat naar den tegenwoordigen stand der wetenschap

mogelijk is, uiteen te zetten.

A. PUNTEN VAN OVEREENKOMST.

1. Bespreken wij in de eerste plaats den oorsprong der

aorta uit de regterkamer. Wij moeten ons daarvoor ver-

plaatsen in die periode van het vruchtleven (tusschen de

4de en 8ste week), waarin de tot dusverre enkelvoudige

*) Het foramen ovale in het septum atvioruin, dat bij van gessel

niet gesloten was, bij singeling wel, achten wij van minder betee-

kenis, daar het ook in den normaalstaat zeer dikwijls open gevonden

wordt, zonder eenigc bepaalde stoornis of wijziging in den Moedsom-

loop teweeg te brengen.
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kanierholte door eene halve-raaansgewijze plooi (het latere

septum) van onderen en achteren uitgaande in twee ruimten

verdeeld wordt, dat is in de latere regter- en linkerkamer;

deze plooi groeit in den regel zoo naar voren en boven, dat

zij het tusschenschot in den truncus arteriosus ontmoet en

hiermede versmelt, waardoor dan elke der kamers met een

der slagaderlijke stammen in verbinding treedt. Dit nu heeft

in de door ons beschrevene anomaliën niet aldus plaats ge-

vonden : de plooi is te veel naar links ontstaan en in de-

zelfde rigting voortgegroeid zoodanig, dat zij beide stammen

onder het bereik van de regterkaraer liet. Men kan zich

dit verduidelijken door de Fig. 3 en 7. De regel is, dat

het septum groeit in eene rigting voorgesteld in Fig. S

door de gestippelde lijn p q, die van achteren uitgaande

de twee ostia venosa van elkander scheidt, om dan tusschen

aorta en regter ostium venosum, later tusschen aorta en

arteria pulmonalis door, den voorsten kamerwand te berei-

ken. In beide onze gevallen moet het septum gegroeid zijn

in eene rigting, die in zoo verre van den regel afweek, als

het tusschen de ostia venosa door, meer direct tusschen

het ostium venosum sinistrum en de aorta den voorsten

kamerwand opgezocht heeft. De Figuur 7 toont aan, hoe op

deze wijze beide slagaderlijke mondingen onder het bereik

komen van de regterkamer; men volge slechts de gestip-

pelde lijn p q.

2. Het gat in het septum ventriculorum moet bepaal-

delijk als een ontwikkelingsstilstand beschouwd wordeU;,

welke dagteekent uit dat tijdperk van het foetale leven,

waarin het middelste gedeelte van het septum zich nog

niet gesloten heeft. Dat sluit zich in den regel het laatst

en wel zoo, dat aan deze sluiting alleen het endocardium

van beide kamers en eene voortzetting van de adventitia

der aorta, die zich tusschen beide endocardiaalplaten in-

schuift, deelnemen. Het is bekend, dat op die wijze het
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septum membranaceum ventriculorum v. Tliuriiami "^), Hwelk

door het gansche leven vliesachtig blijft tot stand komt.

Het heeft eene driehoekige gedaante (Pig. 5, A, a) en be-

vindt zich in het normale hart onder het voorste uiteinde

van de overlangsche spleet tusschen de tippen (7 en o van

Pig. 3) der tricuspidaalklep en de hoekige ruimte tusschen

de regter en achterste semilunairklep der aorta (5 en c).

Om de ligging van dit scptura membranaceum aanschou-

welijk te maken, is de plek, waar het zich bevindt in Tig.

3, door een gestippeld vlak aangewezen. Men denke zich

dat vlak echter niet horizontaal maar verticaal, met de punt

naar boven tusschen A en O. v. d.

Tot de vorming van dat septum membranaceum is het

nu in geen van onze anomale harten gekomen en daar,. ge-

lijk wij zulks hierboven sub 1 besproken hebben, het sep-

tum ventriculornm links en niet regts om de aorta gegroeid

is, kan het wel niet anders, gelijk uit Figuur 4 en 7 blijkt,

of het gat, waaraan het septum Thurnami moest beant-

woorden, zal zich bevinden onder de aörta-tip der v. mitra.

lis (10) en tusschen de linker en achterste semilunairklep

*) Zoo als de zaken nu staan is dit septum, waarop in 1855 door

HAUSKA de aandacht aan deze zijde van het kanaal gevestigd werd,

het eerst beschreven door thurnam (Med.-Chir. Transact.^ 1838, Vol.

XXI). „It is wcll known to anatomists," zegt hij, „that the highest

„part of the septum, which occupies the angle bctween the posterior

„and right aortic valves and which, in some instances of congenital

„malformation, is deficiënt, is in the human subject formed not of mus-

„cular fibres, but simply of the endocardium of the right and left

„ventricles almost in apposition, and strengthened only by the in-

„terposition of a little fibrous tissue continuous with that of the aorta."

Uit het „it is well known to anatomists" moet men opmaken, dat

de ontdekking nog hooger op te zoeken is. Voorshands is het echter

geoorloofd thurnam's naam aan het septum membranaceum te ver-

binden. (Zie over meerdere bijzonderheden betrekkelijk dit onderwerp :

C. HEINB, Angeborene Atresie des Ostium arterioswn dextrim^ Tübingen,

1861, S. 54-57, waar ook de litteratuur zeer volledig wordt terug-

gegeven.)
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der aorta (4 eii 6), zoo als wij dat ook werkelijk gevon-

den hebben. Eens gevormd bleef deze opening in het sep-

tum eene noodzakelijke levensvoorwaarde, zoowel in het

foetale tijdvak als na de geboorte. In de foetale periode,

omdat door haar het bloed moest passeren, dat door de

vena cava iuf., atrium dextrum, foramen ovale, linker atrium

aan de linkerkamer werd toegevoerd; na de geboorte, wijl

het bloed, dat van de longen door de venae pulmonales

terugkeerde naar het hart, geen andere uitweg overbleef, om

in de aorta te geraken. En vragen wij nu, welke momenten

het waren, die de sluiting verhinderd en de eens voorhan-

dene opening gangbaar gehouden hebben, dan ligt het ant-

woord voor de hand. Juist het voortdurende stroomen, zoo-

wel voor als na de geboorte uit de linker in de regterkamer

door de primitief aanwezige opening in het septum ventri-

culorum als eenigsten uitweg voor het bloed, was de oor-

zaak, dat er geene sluiting mogelijk was en dat ze bleef

bestaan. Het middel, om de levensvoorwaarde mogelijk te

maken, was de levensvoorwaarde zelve.

.

3. De tegennatuurlijke groei van het septum ventricu-

lorum (sub 1 vermeld) heeft nog iets anders ten gevolge

gehad, namelijk den bij zonderen stand van het ostium ve-

nosum dextrum. Dat gedeelte van het septum toch, ^twelk

met den voorsten rand van dat ostium vergroeit, heeft dit

laatste meegesleept naar links, ten gevolge waarvan de ge-

heele monding een hoek van ±90^ heeft moeten maken

en de spleet tusschen de tippen der klep dwars is komen

te liggen. De tip 7 (Eig. 4 en 7) is dientengevolge even

als de twee andere ook verzet; in plaats van de voorste,

gelijk in Eig. 3 w^ordt zij de linksche en komt alzoo tegen

de achterste semilunairklep (G) der aorta aan te liggen.

4. Het behoeft geen betoog, dat ten gevolge van dezen

stand van het ostium, de voor-achterwaartsche afmeting

vooral in verhouding tot de breedte van liet liart moest
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afnemen en hieruit dus de geringe dikte, meer bepaaldelijk

van het kamergedeelte, verklaard wordt. Men moet cehter

niet vergeten, dat de zwakke ontwikkeling van den conus

arteriosus, alsmede de geringe omvang van het ostium der

arteria pulmonalis, of zoo als in ons eerste geval hare al-

geheele afsluiting, het hare hebben bijgedragen, om den

bijzonder platten vorm teweeg te brengen. Deze platheid

springt duidelijk in 't oog, wanneer wij Eig. 4 en 7 met

!Fig. 3 vergelijken, alsmede door vergelijking der maten die

wij in de beschrijving hebben opgegeven. Stellen wij de

lengte van het kamergedeelte gelijk 100, dan vinden wij

door berekening, dat de dikte in het normale hart zich tot

de breedte verhoudt als 68:84, bij van gessel als 57:120,

bij siNGELiNG zelfs als 53:120.

5. Het vijfde punt van overeenkomst betrof het ontbre-

ken van een eigenlijken mucro cordis. Wij stellen de oor-

zaak daarvan op rekening van de zwakke ontwikkeling der

linker kamer, vergeleken met die der regter. Gewoonlijk toch

ontstaat de mucro door het uitsteken van de punt der co-

nische linkerkamer over het bereik der regter; dit nu had

in geene der beide anomaliën plaats gevonden, zoodat dus

de eene hartrand boogvormig in den anderen moest over-

gaan. En vragen wij nu eindelijk:

6. Van waar die geringe ontwikkeling der linkerkamer?

zoo ligt het antwoord voor de hand. Deze ontwikkeling

toch zal deels afhangen van de hoeveelheid bloed, die met

elke diastole toestroomt en met elke systole wordt uitge-

dreven, deels van de lengte der baan die het bloed te door-

loopen heeft. De lengte der baan, die vooral de dikte van

den spierwand bepaalt, komt hier niet in aanmerking, daar

wij geene gescheiden harten voor ons hebben, die elk met

eene bijzondere slagader voorzien zijn, maar wel harten,

waarvan de holten met elkander gemeenschap hebben en

waar dus gelegenheid bestaat tot compensatie der span-
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iiiug. Wij hebben dus alleen te letten op de hoeveelheid

bloed, die toe- en afstroomt en waarvan meer bepaaldelijk

de kamerruimte afhankelijk is. Oordeelen wij nu naar het

lumen der opening in het septum ventriculorum, dan moet

die ruimte veel geringer zijn in het linker dan in het reg-

ier hart, waar de aorta (bij singeling plus de arteria pul-

monalis) de opening in het septum om zoovele malen in

capaciteit overtrof.

B. PUNTEN VAN VERSCHIL.

In drie opzigten weken, gelijk wij zagen, de beide be-

schrevene harten van elkander af.

1. In de eerste plaats zagen wij bij van gessel in plaats

van ééne holle ader, er twee naar het hart gaan, terwijl

bij singeling ten dien opzigte geene afwijking werd aan-

getroffen. Wij aarzelen niet deze anomalie voor zuiveren

ontwikkelingsstilstand te verklaren en wel in die periode

van het vruchtleven, waarin behalve eene vena omphalo-me-

seraica, twee ductus Cuvierii aanwezig waren met daarin uit-

mondende venae cardinales. In de regter en linker vena

cava superior {Fig. 2, ^, Tig. 1, k') toch erkennen wij de

^ twee ductus Cuvierii; in de regter en linker vena anonyma

(Pig. 1 en 2, ^ en h) de venae cardinales anteriores (supe-

riores), in de regter en linker azygos (Pig. 2, i, Eig. 1, i')

de • cardinales posteriores (inferiores). Deze laatsten echter

zijn in ontwikkeling teruggegaan en hebben haren vroegeren

omvang verloren ten koste der normaal ontwikkelde cava

inferior.

Behalve als ontwikkelingsstilstand is deze anomalie in zoo

verre hoogst belangrijk als de waarneming van j. marshall ^)

*) Zie KÖLLIKER, Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höfieren

Thiere, 1861, S. 424.
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er op eene schitterende wijze door bevestiijd wordt, dat

namelijk de veua niagna cordis het eindstuk en later h(;t

eenige overblijfsel is van den linker ductus Ouvierii. Tn het

bedoelde hart zien wij werkelijk dit eindstuk (Fig. 2, /),

de plaats innemen van de vena magna niet alleen, maar

de zich in haar uitstortende hartaderen evenmin als eene

valvula Thebesii aan hare uitmonding in het regter atrium

ontbreken om de overeenkomst volkomen te maken.

2. Tweede punt van verschil. In beide gevallen was het

lumen der arteria pulmonalis geringer dan gewoonlijk, doch

bij V. GESSEL ontbrak het ostium voor deze slagader geheel,

in het hart van singeling was het aanwezig, maar aanmer-

kelijk vernaauwd, terwijl de conus arteriosus eene ringvor-

mige toesnoering vertoonde, waardoor hij in twee afdeelingen

van ongelijke uitgestrektheid verdeeld was. De volkomene

afsluiting der arterie van het hart in het eerste geval be-

schouwen wij als zuiver ontwikkelingsgebrek en niet als

gevolg van een ontstekingsproces gedurende het foetale leven
;

wij meenen daartoe grond te hebben, naardien de binnen-

ste vaatwand der blindontspringende art. pulmonalis, even-

min als het endocardium op de plaats waar het vat uit

het hart had moeten ontspringen eenig teeken vertoonde

van voorafgegane endocarditis, maar overal glad en door-

schijnend was. Wij kunnen ook deze afwijking, zoo 't mij

voorkomt, weder verklaren door aan te nemen dat het tus-

schenschot, 'twelk zich in den truncus arteriosus communis

ontwikkelt en in regelraatigen toestand aanleiding geeft tot

het ontstaan van eene aorta, die primitief regts en van eene

arteria pulmonalis, die primitief links ligt, bij van gessel,

in den groei naar het hart toe, zooveel naar links is af-

geweken, dat daardoor volkomene afsluiting plaats vond

voor de links geplaatste arteria pulmonalis. Hetzelfde moet

hebben plaats gegrepen bij singeling, maar niet in die

mate, daar hier • altijd nog eene opene monding, hoewel

VERSL. EN MEDED. AFD. NATUURK. DEEL XIII. 24
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dan met geringer lumen ontstaan is, waardoor de arte-

ria pulmonalis met de regterkamer gemeeuschap had. Bij

siNGELiNG heeft zich echter vijf jaren na de geboorte, tot

welken tijd hij eene goede gezondheid schijnt genoten te

hebben, bij het aangeboren gebrek eene endocarditis ge-

voegd van den conus arteriosus, waarvan de teekenen zich

na den dood in den eeltachtigen ring van den conus en in

de verdikte en deels versmolten semilunairkleppen voordeden.

3. Een derde punt van verschil had betrekking op den

ductus arteriosus Botalli. Bij van gessel was die gangbaar

gebleven, bij singeling niet. Dat dit zoo moest zijn, laat

zich gereedelijk verklaren. Bij van gessel toch bleef na de

geboorte de ductus gangbaar, daar de arteria pulmonalis

gesloten was, en dus langs den gewonen weg geen bloed

naar de longen kon worden gevoerd. De longen aspireerden

dien ten gevolge dit bloed door den Botallischen gang uit

de aorta. Bij singeling was deze omweg niet noodig, om-

dat het bloed langs den gewonen weg naar de longen

kon worden gevoerd en de ductus arteriosus zich zoo als

gewoonlijk sloot.

§ 8. EPICRISE.

Wij zouden hiermede onze mededeeling kunnen beslui-

ten, ware het niet, dat de verklaring der meest in 't oog

springende afwijkingen, zoo als wij die gegeven hebben,

niet overeenkomstig is met hetgeen anderen omtrent het

ontstaan der bedoelde misvormingen hebben geleerd. Meer

bepaaldelijk bedoelen wij hier, gelijk in de inleiding reeds

werd opgemerkt, het opstel van herm. meyer, Ueber ange

horene Enge oder Verschluss der Lungenarterienbahn "^j,

waarin gehandeld wordt over soortgelijke hartgebreken, als

) ViRCHOw's ArrJav., Band XII, 1857, S. 497.
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wij er hierboven twee beschreven liebben en ter verklaring

der geheele misvorming als uitgangspunt wordt aangenomen

eene ontsteking van den conus arteriosus of het ostium ar-

teriosum der longslagader (Lungenarterienbahn). Doze ont-

steking nu, die binnen de twee eerste maanden van de

ontwikkeling der vrucht verondersteld wordt plaats te grij-

pen, doet zich in hare gevolgen, volgens meyer, kennen

als obliteratie of stenose der baan van de longslagader en

zal een openblijven na zich slepen van het septum ventri-

culorum op de plaats waar ook wij zulks hebben aangeno-

men, welke zich het laatst sluit en waaraan het septuiu

membranaceum beantwoordt. Deze opening moet zich vol-

gens MEYER vormen, naardien het bloed door de art. pul-

monalis of niet of niet" in genoegzame mate kan ontwijken en

dus een uitweg kiest, dien het gereedelijk vindt in het nog

opene septum ventriculorum. De oorsprong der aorta uit de

regterkamer is almede het gevolg van de gebrekkige af-

vloeijing van het bloed door de art. pulmonalis. Meyer

neemt namelijk aan, dat het septum, Hwelk in regelraatigen

toestand regts van de aorta ligt, door de vermeerderde bloeds-

drukking in de regterkamer naar links wordt gedrongen,

zoodanig dat het onder het midden der aorta of zelfs aan

hare linkerzijde komt te liggen. Meyer's theorie is dus:

in al die gevallen, waar onvolkomenheid van het septum

ventriculorum
f

abnormale oorsprong der aorta en naauw-

heid [of afsluiting) der longslagader of hare haan^ naast

elkander voorkomen, is deze laatste primair, terwijl de twee

eerstgenoemde afwijkingen als consecutive vormingsgehreken

te beschouwen zijn.

Tegen de algemeene geldiglieid dezer verklaringswijze heeft

zich in den laatsten tijd carl heine *j doen hooren, die

*) C. HEINE, Angehorene, Afreaie fles (httinn ftrfe.rin.<mm (lexfrniii,'rüh'\U'

gen, 1861.

24*
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in de gelegenheid was geweest, eene hartanomalie waar te

nemen, die bovengenoemde afwijkingen vertoonde, een ge-

val, dat zeer veel overeenkomst met dat van van gessel

(§ 2), boven door ons beschreven, aanbood. Het bleek bij

het onderzoek van dit hart, dat de a. pulmonalis geheel

was afgesloten, doch dat hier aan geen ontstekingsprodukt

kon worden gedacht, hetwelk de afsnoering aan het ostium ar-

teriosum zou hebben teweeg gebragt, daar endocardium en

vaatwand onder en boven de plaats van afsluiting volkomen

glad en niet eeltachtig verdikt waren. De praeraisse van meyer,

dat er altijd eene ontsteking van den wand moet vooraf-

gaan in de longslagaderlijke baan, w^as dus niet van toe-

passing op dit geval van heine. Het is echter volgens

dezen laatsten schrijver ook onverklaarbaar, waarom die

ziekelijke ontaardingen, welke meyer als primair beschouwt,

zich bijna altoos tot de twee eerste maanden van het vrucht-

leven zouden beperken, waarom juist deze vroegste tijd,

vóórdat het septum volkomen ontwikkeld is, eene bijzonder

groote geschiktheid voor ontsteking zou aanbieden en waarom

zich die later, wanneer het septum gesloten is, zoo uiterst

zeldzaam zou openbaren.

Heine gaat nog verder en meent, dat in 't algemeen

het openblijven en de deviatie van het septum ventriculo-

rum, alsmede het ontspringen van de aorta uit de regter-

kamer niet als gevolgen van de afsluiting der longslagader-

lijke baan mogen worden beschouwd. Had de deviatie plaats,

gelijk MEYER wil, ten gevolge van vermeerderde drukking

van de zijde der regter hartekamer, dan zoude het gevolg

moeten wezen, dat het septum aan zijnen bovensten vrijen

rand (waarboven zich de communicatie- opening tusschen

beide kamers bevindt) eene aanmerkelijke gootvormige uit-

buiging in de linkerkamer moest ondergaan, het zoude met

zijn voorsten vaatgehechten rand door middel van eetie naar

links convexe wolving in den achtersten rand overgaan, dus
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als ware 't een boog om den linker omvang der aörtamun-

ding beschrijven. Van eene dusdanige uitbuiging naar links

nu, was in het geval van heine niets te vinden, integen-

deel, zoo er al eene uitbuiging bestond, dan had die plaats

naar regts.

Eene andere bedenking van ueine is nog, dat in foetalen

toestand de drukking van den kant der linker kamer, die toch

het bloed van de cava inferior (door het for. ovale en het

linker atrium), van de venaepulmonales (door hetzelfde atriun\)

en eindelijk nog van de regterkamer (door het gat in het

septum ventriculorum) ontvangt, minstens even groot moet

zijn als die der regterkamer, en dus dat eene deviatie naar

links, gelijk meyer die aanneemt, bezwaarlijk kan verde-

digd worden.

Om deze en andere redenen komt het heine waarschijn-

lijker voor, dat althans voor het geval Hwelk hij mededeelt,

de oorsprong der aorta uit de regier kamer ten gevolge van

eene oorspronkelijke deaiatie van het septum naar links,

als primaire anomalie te beschouwen is en dat de atresie

van het ostium arteriosum dextruni en het openblijven van

het se/itum ventriculorum consecutive misvormingen zijn.

Wij zijn, hiervan heeft zich de lezer in § 7 kunnen over-

tuigen, nog een stap verder gegaan dan heine. Terwijl wij

meenen, dat eene ontsteking van de longslagaderlijke baan

als primaire oorzaak in de door ons beschreven harten niet

wel verdedigd kan woorden, beschauwen wij daarentegen de

misvorming als het gevolg van eene oorspronkelijke afwij-

king naar links niet alleen van het septum ventriculorum

maar ook van het tusschenschot in de aorta primitiva. Als

eerste gevolg dezer afwijking nemen ivij aan : oorsprong der

aorta uit de regterkamer en te gelijk vernaauwing (singe-

ling) of afsluiting (v. gessel) der arteria pulmonalis en

later het ontstaan der opening in het septum ventriculorum.

Het voorname punt van verschil in de verklanngswij'ze
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Vtiii HEiNE en ons betreft dus de vernaauwiug (afsluiting)

der longslagader, die volgens heine consecutief is, volgens

onze meening ten gevolge eener soortgelijke afwijking in

den groei van het tusschenschot ontstaat als de anomale

oorsprong der aorta.

Evenmin als meyer en heine dit hebben kunnen doen

voor hunne theorie, kan ik voor mijne stelling afdoende

bewijzen leveren. In onderwerpen als de onderhavige is dit

evenwel ook niet te vorderen; veeleer geloof ik, dat de

methode, die wij te 'volgen hebben, bestaat in het opgeven

van verklaringswijzen en in het onderzoek of rtaauwkeurig

beschreven of nog te beschrijven gevallen passen in de ver-

klaring. Is dat niet het geval, welnu, men kan dan al

weder eene andere beproeven. De methode, die wij hier te

volgen hebben, zouden wij de methodus per exclusionem

kunnen noemen.

Het ligt echter niet in ons plan, om alle bekend ge-

maakte gevallen, die de noeste vlijt van meyer in zijne

tabellen heeft bijeenverzameld en aanschouwelijk gemaakte

te ontleden en aan onze verklaring te toetsen; een dusda-

nige arbeid zou onze krachten voor 't oogenblik te boven

gaan, maar wij mogen toch niet nalaten op enkele punten

opmerkzaam te maken, die voor onze theorie pleiten.

l"*. Hebben èn meijer èn heine voor hunne verklarings-

wijze, naar mijn oordeel, te weinig partij getrokken van de

plaatsing der opening in het septum ventriculorum en van

de draaijing die het ostium venosum dextrum ondergaat in

de bewuste anomaliën. In de twee door ons beschreven ge-

vallen, alsmede in dat ^twelk door ed. sandifoiit in zijne

Obs. AnaL-Path. Lib. I (meyers Tabellen, N°. 22) werd

medegedeeld en waarvan wij het preparaat, dat nog in de

verzameling van den Hoogleeraar suringar wordt bewaard,

in de gelegenheid waren te onderzoeken, is de plaatsing van

liet gat in het septum ventriculorum van dien aard, dat
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het zich niet tusschen de achterste en rcgtcr, maar tusschen

de acliterste en linker semilunairklep der aorta (zie Fig. 3,

4 en 7) bevindt. Dit laat zich mocijelijk rijmen met de

verklaring vaïi meyer (zie hier boven), volkomen goed

daarentegen met die van hein e en de onze, dat wij hier

namelijk met eene oorspronkelijke afwijking van het septum

te doen hebben. Hetzelfde geldt van de plaatsing van het

ostiura venosum dextrum (Fig. 3, 4 en 7), welke zoodanig

is, dat het eene draaijing van do dO^ heeft ondergaan,

eene draaijing, die zich niet laat verklaren, wanneer wij

niet aannemen, dat het septum oorspronkelijk naar links

gegroeid is.

2^ Tegen de theorie van meyer pleit bovendien de toe-

stand der art. pulmonalis in een ander geval, dat door

SANDIFORT {Obs. Aiiat-Fath.^ Lib. lil, meyer^s Tabellen

'N", 74<) beschreveii werd en waarvan wij ook in de gele-

genheid waren het preparaat (in de verzameling van Prof.

suringar) te onderzoeken. Hier toch is de loncfslai^ader hoe-
/ DO

wel naauwer dan gewoonlijk geheel gezond ; ofschoon de

opening tusschen conus en regter hartholte vernaauwd is,

vinden wij hier nergens eeltachtige verdikking, dus nergens

oorzaak om eene voorafs^ec^ane ontsteking aan te nemen en

dat, niettegenstaande er eene opening in het septum ventri-

culorum aanwezig is_, die volgens meyer haar ontstaan juist

te danken moet hebben aan die voorafgaande ontsteking en

hare gevolgen.

3°. Heine beschouwt als eerste gevolg van den oorsprong

der aorta uit de regterkamer in het door hem beschreven

geval, de sluiting van het ostium arteriosum der a. pul-

monalis. Hij beweert, en ik geloof tcregt, dat de plaatsing

der aorta in zijn geval veel gunstiger is voor het ontwij-

ken van het bloed uit de regterkamer in de aorta, dan

door den conus arteriosus in de longslagader, doch hij be-

weert nu verder, dat de sluiting van de baan dezer laatste



( 380
)

arterie ontstaat even als in den ductus Botalli en venosus

Arantii, de artt. en vena umbilicales, doordien de baan

verlaten wordt, met andere woorden : geen bloed meer voert.

Wij hebben tegen dit laatste gedeelte der voorstelling tweeër-

lei bedenkingen ; vooreerst komt het ons onverklaarbaar voor,

waarom, als de oorzaak der afsluiting te wijten is aan het

verlaten der baan, deze baan slechts op ééne plaats geslo-

ten wordt, gelijk in het door heine zeiven beschreven ge-

val, namelijk aan het ostium arteriosum, en waarom de

geheelc conus zich niet sluit. Ten tweede moest, dunkt mij,

deze afsluiting, wanneer zij op eene lijn staat met die van

de foetale banen, zich niet zoo openbaren, dat zoowel bo-

ven als onder de plaats van afsluiting een gladde vaat-

wand ontstaat of dat, gelijk in ons eerste geval, de spier-

vezelen van het hart zich ongestoord voortzetten onder de

afgesnoerde slagader. Waarom, vragen wij, geschiedt de af-

sluiting, wanneer zij werkelijk berust op het verlaten der

baan, niet door eene vezelachtige streng, gelijk in den ductus

Botalli, de artt. umbilicales enz. ?

Ik geloof dat de bedenkingen, die men tegen de verkla-

ringen, door MEYER en heine gegeven, kan inbrengen, niet

tegen onze theorie kunnen gemaakt worden. Mogelijk zijn

er evenwel andere bezwaren tegen hare algemeene geldig-

heid, die ons, hopen wij, wanneer zij werkelijk bestaan,

ter gelegener tijd kenbaar zullen worden gemaakt.

VERKLARING DER PLAAT.

Voorstellende het hart van a. v. g. beschreven in ons

eerste geval.

Fig. L N'oorzijdc van het hart.

Fig. 2. Achttrzyde vau hetïelve.
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I)c «beteekenis der letters is in beide Figuren dezelfde.

a. Regtcr kamer.

b. Linker kamer.

c. Regier atriiim.

(/. Linker atrium, d' linker aurieuhi.

e. A. pulmonalis met overlangs geplooidcn wand.

f: Aorta.

(j. Vena anonyma dextra, //. sinistra.

i. Vena azygos dextra, i' sinistra.

k. Vena cava sup. dextra, k' sinistra.

/. Voortzetting der v. c. s. sinistra, de plaats innemende van

de vena cor. magna cordis.

7». Afgesneden vena cava inf.

Om de teekeningen niet noodeloos te overladen, zijn in Fig.

1 de venae pulmonales, in Fig. 2 de takken der A. pulmonalis

weggelaten.



OVEU DE

GEOGRAPlllSCHE VERSPEEIDINÜ DER EICEAE,

MET EEN KADER ONDERZOEK OMTRENT DE SOORTEN, WELKE

IN AMERIKA, NOORDELIJK VAN DE LANDENGTE VAN

PANAMA, VOORKOMEN
;

DOOR

F. A. W. M 1 (| U E h.

Bij het onderzoek naar de wetten, volgens welke de or-

ganische vormen over de aarde verspreid zijn, wekt het

onze bijzondere aandacht, dat sommige landstreken, die

door de zee niet gescheiden zijn, en wier klimaat niet of

slechts weinig verschilt, in de organische vormen, welke zij

voortbrengen, een belangrijk onderscheid vertoonen ; in an-

dere gewesten daarentegen, die op groeten afstand van elk-

ander verwijderd zijn of wier zamenhang door de zee, door

woestijnen of hooggebergten verbroken is, te midden van

de voor elk eigenaardige Elora en Eaiina, gelijksoortige or-

ganismen optreden, als vreemde inmengselen, als deelen van

op zich zelven staande reeksen, die, als sterk sprekende

lijnen, door de overigens geheel verschillende groepen, over

den aardbol getrokken zijn. De gedachte dringt zich daarbij

op, dat dergelijke toestanden kunnen pleiten voor een eigen

bestaan, voor eene zekere mate van onafhankelijkheid der

levensvormen tegenover de physische eigenschappen van de

üi)pervlakte der aarde.
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Men heeft in de pliysische geographie de versclieideu-

licid der organisatie door zoogenoemde zonen of provinciën

uitgedrukt, die, hoezeer met het oog op deze of gene talrijker

optredende vormen, hoofdzakelijk in verband gebragt wor-

den met de verdeeling der aardoppervlakte naar de geogra-

phische lengte en breedte, in vereeniging met de temperatuur.

Meji houdt daarbij slechts den tegenwoordigen toestand in

het oog, zoodat de langs dien weg verkregen groepering

eenige analogie heeft met de politieke verdeeling der aarde,

waarin niet zelden ongelijksoortige elementen vereenigd zijn

en het verleden is uitgewischt.

De vraag, of men op die wijze tot eene ontologische

classificatie van de oppervlakte der aarde geraken kan, moet

ontkennend worden beantwoord. Konden wij lynregt tot

de verschillende centra creationis opklimmen, dan waren de

grondslagen voor die kennis gegeven. Wij trachten die te

naderen, door landstreken tegenover elkander te stellen, die

het grootste verschil in hare levensvormen vertoonen, die

geene of hoogstens eenige cosmopolitische soorten met

elkander gemeen hebben. Daarbij moet echter niet worden

voorbijgezien, dat de tegenwoordige plantenwereld het pro-

duct is van meer dan een tijdvak, dat de toestanden, die

op de verspreiding en het voortbestaan der soorten van

invloed zijn, zoo als de verdeeling van vastland en zee,

van temperatuur, van regen en droogte, met den loop des

tijds belangrijke veranderingen ondergaan, zoodat wij, in

plaats van eeiien standvastigen toestand, eene gestadig wis-

selende, zich bewegende verhouding ontmoeten. En daar de

vormen, die het leven in de verschillende tijdvakken voort-

bragt, telkens andere waren, in gestadig toenemende ver-

scheidenheid (maar waarbij de uitgestorven typen niet op

nieuw te voorschijn komen), moet de thans levende organi-

satie als de som beschouwd worden van hetgeen uit al de

vroegere toestanden is blijven voortbestaan, als historische
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fragmenten, waarvan het onderzoek het verleden helpt ont-

sluijeren.

Zoo lang wij den maatstaf der levensvormen bij het

soortsbegrip bepalen, en de geschiedenis van bijzondere nog

levende of reeds uitgestorven soorten opsporen, de lotge-

vallen van haar bestaan verzamelen en ordenen, beweegt

zich het onderzoek binnen eenen wel omschreven kring

Het historisch-botanisch onderzoek paart zich aan de geo-

logische geschiedenis, en wij kunnen de uitkomsten, langs

beide wegen verkregen, aan elkander toetsen. Op dit ge-

bied had in nieuwer tijd velerlei nasporing plaats. E.

FORBES en AüSTEN bragtcu de verspreiding der arctische

plantensoorten in de hooglanden van Schotland, op de Al-

pen, Karpathen, Pvreneën en Sierra Nevada in verband

met de in een vroeger tijdvak grootere uitbreiding der zee

en der glaciale werkingen ; het voorkomen van Iberische

vormen in Ierland werd voldoende opgehelderd; asa gray

opende gewigtige gezigtspunten over eenen vroegeren za-

menhang der Noord-Amerikaansche vegetatie aan de oost-

zijde met de Noord-Europesche en Aziatische plantenwereld

en toonde arctische typen in de koudere streken van Ja-

pan aan ; J. d. hooker lichtte den verschillenden oorsprong

der vegetatie op de eilanden der Stille Zuidzee toe en ves-

tigde de voorstellingen over aldaar weggezonken grootcr

landoppervlakten. Op die wijze is eene nieuwe methode

van onderzoek geopend, die het standpunt der eigenlijke

Plantengeographie aanmerkelijk heeft verhoogd, en haar ge-

bied verruimde over de paleontologische tijden.

Plaatsen wij, in stede van soorten, op het gebied van

dit onderzoek, de hoogere eenheden der levensvormen
^ ge-

slachten, orden, klassen, dan verkrijgt deze methode eenen

verreweg ruimeren werkkring. Er liggen in de natuur der

zaak geene gronden tegen zoodanige uitbreiding. Immers,

coo ais de soorten hare wetten van verspreiding hebben
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en haar bestaan chronologisch bepaald is, zoo is het ook

met de grootere groepen, die achtereenvolgende zijn ver-

schenen en haar bestaan of reeds geëindigd hebben of tot

in onzen tijd voortzetten. De type bleef bewaard, maar

telkens in een gewijzigd kleed, verschillend in den graad

van geslacht of slechts van soort. Even als de soort, komt

ook de hoofdtype slechts eenmaal aan het bestaan. De

vraag, door darwin in onze dagen bij vernieuwing opge-

wekt, in welk verband de soorten of in het algemeen de

vormen van het heden met die van het verleden staan,

behoeft hierbij niet nader te worden onderzocht. Stellen wij

alleen op den voorgrond, dat orden of geslachten, door een

tal van vormen vertegenwoordigd, aan bepaalde tijdvakken

van de geschiedenis der aarde en bepaalde deelen van hare

oppervlakte gebonden waren of zijn. De gedachte aan deze

twee hun bestaan bepalende momenten voert ons tot de

voorstelling van een centrum creationis, met eene zekere ge-

lijkvormigheid van tellurische toestanden, als oorzaak van

liet ontstaan en als vereischte voor het voor/bestaan. Maar

onze kennis is hier nog geene andere dan op analogie ge-

gronde voorstellingen.

Met het oog op de toepassing der genoemde methode is

het van gewigt, den betrekkelijken ouderdom der hoofdvor-

men van het tegenwoordige plantenrijk, in verband met de

verspreiding over de aarde, na te gaan, waardoor in de

Plantengeographie een historisch element gebragt wordt.

Met ter zijde stelling der cellenplanten, vinden wij, dat die

orden der vaatplanten, welke de Paleontologie ons als de

oudsten leert kennen, het verst over de aarde .verspreid zijn

of althans in de meest van elkander verwijderde streken

voorkomen. Sommige groepen vertoonen sleclits verstrooide

overblijfsels van eenen weleer bloeijenden toestand. Het

breede tot in het hoosjere Noorden zich uitstrekkende Are-

aal, waarover de Cycadeën-vormen verspreid waren, heeft
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niets dan beperktere en van elkander gescheiden provinciën

achtergelaten, in Mexico, Zuid-Amerika, aan de Kaap, in

het zuiden van Azië en in Nieuw-Holland. De Coniferen

hebben zich over bijkans de geheele aarde staande gehou-

den. De Varens hebben van de eerste tijdvakken af tot op

onzen tijd geeue belangrijke veranderingen ondergaan. Van

de angiospermische Dicotyledonen, die eerst in de Krijt-

periode verschenen en gedurende de tertiaire tijdvakken de

aarde met tropische en subtropische vormen bedekten, is

de eene orde na de andere opgetreden en alle zetten hun

bestaan tot in onzen tijd voort, met vernieuwing van een

groot aantal der oorspronkelijke geslachten en herhaalde

vervanging der soorten. Maar de orden als zoodanig zijn

niet uitgestorven. Aan de oudsten onder haar, de Myriceën,

Betulaceën, Cupuliferen, Salicineën, Artocarpeën, welligt

Juglandeën (waarnaast de nog niet gepubliceerde naspo-

ringen van Dr. debey, te Aken, ons ongetwijfeld nog meer

andere orden zullen leeren kennen), die de Krijtperiode ken-

merken, worden in de eocene tijden Proteaceën, Nymphea-

ceën, Gentianeën, Malvaceëu, Sapindaceën, Halorageën, Le-

gaminosen, enz. toegevoegd; de miocene tijd was althans

in Europa rijk aan de Cupuliferen geslachten Quercus, Fagus,

Castanea, Carpinus, aan Ulmaceën, vergezeld van onder-

scheidene polypetale en monopetale orden. Van de Arto-

carpeën verschijnt de groep der Ficeae, waarvan talrijke

overblijfsels in de eocene lagen van Carinthië enz. door unger,

in de miocene terreinen van Zwitserland door oswald heer,

in Opper-Italië door massalongo, in frankrijk door sa-

portas, in Antigua door nicholson, in Java door goeppert

(waarschijnlijk in pliocene lagen) werden aangewezen.

Bij den tegenwoordigen staat onzer kennis is het vol-

komen onmogelijk, de mate van verspreiding der. verschil-

lende dicotyledonische orden over de aarde, zoo als die

gedurende die tijdvakken plaats had, te bepalen, want wal
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wij dienaangaande weten, heeft bijkans uitsluitend betrek-

king tot ons werelddeel. Erkend is het feit, dat de gren-

zen van vele orden zich naar de warmere gewesten hebben

teruggetrokken, terwijl de afgekoelde landstreken onder hoo-

gere breedtegraden met latere vormen zijn bedekt gewor-

den. De vraag, of bij dit toenemende differentiëre;i der

plantenwereld naar de geographische breedte, van den be-

ginne af een eigenaardig tweede moment van verschil, ten

opzigte van de geographische lengte of ten opzigte van de

loerelddeelen, bestaan heeft, kan voor als nog niet Avorden

beantwoord. Wij missen de juiste bepaling van den tijd,

waarin de werelddeelen in de hoofdzaak hunnen tegenwoor-

digen omtrek verkregen hebben. De Paleontologie zal daar-

over ongetwijfeld meer en meer licht verspreiden. Wat
echter de straks gestelde vraag betreft, weten wij omtrent

het terugtrekken van vele orden naar warmer gewesten, dat

onderscheidene vormen, die weleer in Europa leefden, hunne

nakomelingen hebben, niet onder alle lengtegraden, vele

enkel in de Indische Elora, andere, zoo als de Proteaceën,

uitsluitend in bepaalde gewesten van Nieuw-Holland en aan

de Kaap ; daarentegen vinden wij vormen, die in de latere

tertiaire perioden in Europa leefden, thans in de vegetatie

van Noord -Amerika vertegenwoordigd. Of deze en vele an-

dere soortgelijke veranderingen op eene verandering in den

zamenhang der Continenten, op eene verplaatsing der or-

ganische groepen wijzen, of dat zij tot bewijs strekken

dat de genoemde vormen hier uitstierven, terwijl zij ginds

bleven voortbestaan, blijft onbeslist. Ik maak daarvan

alleen gewag, om ze te stellen tegenover vormen, die, in

de tertiaire periode ontstaan, nu niet tot één werelddeel be-

perkt zijn, maar in alle keerkringslanden vertegenwoordigd

zijn, en die ons dus of op eenen vroegeren zamenhang der

werelddeelen onder de tropische breedte wijzen, of als ge-

tuigen van gelijkvormigheid der organisatie in de verschil-
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leude werelddeelen, toen zij reeds door breede zeeën ge-

scheiden waren, kunnen worden aangemerkt. Tot die vormen

behoort de groep der FiceaCy gegrondvest op het Linneaan-

sche geslacht Ficus.

Het is algemeen bekend, dat het noordelijk halfrond der

aarde^ over de koude en gematigde luchtstreken, in de drie

werelddeelen thans met eene in vele opzigten gelijkvormige

vegetatie bedekt is, daarentegen de drie op het zuidelijk

halfrond gelegen punten der drie continenten ieder hunne

geheel eigen Flora bezitten. De vegetatie onder of nabij

de keerkringen houdt het midden tusschen deze uitersten.

Men kan daar twee in vele opzigten contrasterende hoofd-

groepen onderscheiden. Sluit men het midden en zuidelijk

gedeelte van Nieuw-Holland, Van Diemensland en Nieuw-

Zeeland uit, en voegt de eilanden van de Stille Zuidzee,

Noord-Nieuw-Holland, Zuid-Azië, den Indischen Archipel,

het tropische gedeelte van Afrika en de Mascarhenische ei-

landen te zamen, dan vindt men over alle deze landen eene

veel grootere onderlinge overeenstemming, dan wanneer mj

een dier landen met de warmere gewesten van Amerika

vergelijken; een verschil, dat na de jongste ontdekkingen

van meer bepaald Amerikaansche vormen in Afrika nog niet

wordt opgeheven. Ieder van die twee afdeelingen heeft eenige

afzonderlijke orden, de gelijke orden zijn er door talrijke

eigen geslachten vertegenwoordigd, en w anneer wij, zoo als

ik thans doe, de lagere Cryptogamen buiten rekening laten,

hebben zij slechts een zeer luttel aantal soorten met elkan-

der gemeen, alléén in de kuststreken, door zeestroomen of

door den mensch in later tijdvakken overgebragt.

Met het oog op dit fundamentele verschil verkrijgen

vormen, die eenen in hooge mate karakteristieken bouw

hebben, die door talrijke soorten vertegenwoordigd worden,

maar die nu bij wijze van uitzondering in de oude en

nieuwe wereld in gelijke mate vertegenwoordigd zijn, eene
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treft, die reeds \an den tertiairen tijd dagteekent, wier le-

ven van eene hooge temperatuur afliankelijk is. Zij verte-

genwoordigt eenen vroegeren tijd te midden van latere

medeburgers en noopt ons tot de vraag, of die vormen hun

oorsprong hadden in de landen, waar zij nu wonen, of

dat zij van een beperkter punt uitgingen : of zij die soorts-

verschillen, welke zij nu aanbieden, als iets oorspronkelijks

bezaten, dan wel, of hunne talrijke, maar overigens naauw

verwante soorten van eenige hoofdstammen moeten wor-

den afgeleid, wder nakomelingen in ieder der door de

zee gescheiden werelddeelen zich meer en meer differen-

tieerden en zich tot de waarde van standvastige soor-

ten hebben verjieven. — Ons antwoord zal verschillend

zijn, naarmate wij liet soortsbegrip vaststellen, Darwini-

anen of Antidarivinianen zijn. — Naar mijne overtuiging

heeft de natuurwetenschap het standpunt niet bereikt, om

op dergelijke vragen een voldoend antwoord te geven. Zij

stelt ze, om daaraan de feiten te toetsen, als een rigt-

snoer voor onderzoek; Uit dien hoofde is het van belang,

de feiten, xlie er mede in verband staan, naauwkeurig te

leeren kennen. Ik herinner daarom, dat de afdeeling van

planten, die ik thans meer bijzonder op het oog heb, in

die gewesten, waar zij thans nog zoo sterk vertegenwoor-

digd is, op den Indischen Archipel, met name in Java,

. en in de West-Indische eilanden, op Antigua, onder de

tertiaire fossilen gevonden wordt, terwijl zij onder de breedte

van Zuidelijk Duitschland en Italië verdween, ten gevolge

van de vermindering der temperatuur.

Alvorens over te gaan tot de uiteenzetting van tien

tegenwoordigen toestand en de verspreiding van deze gro(^p

over de aarde, is het noodig, op haar een blik te werpen

uit het standpunt der systematische indeeling.

De groep der Piceae, die eene, door het hoUe, van bin-

VERSL. EN MKDED. AFD. NATUURK. DELL XIII. 'Jö
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nen met bloemen bezette receptaculum zeer onderscheiden

Tribus onder de Artocarpeën vormt, en -^ van de geheele

familie uitmaakt, was in de Linneaansche school één ge-

slacht, Ficus, waarvan het karakter naar eene in het zuiden

vaTi Europa gekweekte soort, Ficus Carica, vastgesteld was.

Maar het hoofdkenmerk van het geslacht bleef de bloei-

wijze of het receptaculum, zoodat, zonder verder onderzoek

naar den bouw der bloemen, de later bekend geworden

soorten uit Indië, Afrika en Amerika, alle onder hetzelfde

geslacht werden gerangschikt. Linnaeus kende echter slechts

acht soorten, en deze gedeeltelijk alléén naar de platen van

RHEEDE, RUMPHius cn PLUMiEU. Ecn blik in zijn Herbarium

overtuigt ons nog meer van het hoogst onvolkomen mate-

riaal, dat hem ten dienste stond. ïhunberg bragt in zijne

Dissertatio de Ficu het getal tot 27, vahl in zijne Enu-

meratio tot 9'Z soorten, en in sprengel's Si/stema Vegetabi-

Hum vinden wij 118 vermeld.

Alle deze schrijvers hadden het geslacht Ficus behouden

;

noch de inwendige bouw van het receptaculum, noch de

organisatie der talrijke zeer kleine bloemen werden onder-

zocht, een verzuim, dat én aan gemis van het vereischte

materiaal én aan een afschrik van eenen in zoo hooge

mate lastigen arbeid en ook wel aan de meening kan wor-

den toegeschreven, dat alle soorten omstreeks denzelfden

bouw zouden hebben en men in het holle receptaculum een

voldoend geslachtskenmerk meende te vinden. — Overigens

zijn dergelijke verschijnsels algemeen in de geschiedenis der

natuurwetenschap, vooral der beschrijvende, wier gebied te

groot is tegenover het beperkte getal van hare beoefe-

naars.

Twintig jaren geleden, begon ik dit onderwerp nader

te onderzoeken, en ontwikkelde ik mijne eerste denkbeelden

over liet verschil van organisatie in de geslachtsdeelen der

ricus, in verband met den uitwendigcn habitus, in het
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eerste deel van de derde serie der Annales des Sciences

naturelles. Weldra zag ik mij op deiizelfden weg gevolgd

door GASPARiuNi te Napels, die in zijne Nova Genera

supra Fici species, Neapoli 1844-, en Ricerche sulla natura

del Caprijico et del Fico , 1845, uitkomsten vani een uit-

nemend onderzoek over den bouw der bloemen bekend maakte

,

terwijl omstreeks denzelfden' tijd zuccarini in de Verhandelin-

gen der Beijersc/te Akademievan Wetenschappen, onafhankelijk

van mijne eerste pogingen , het geslacht Plagiosligma van Ei-

cus afscheidde, zonder vorder de geheele groep te onderzoe-

ken. Gasparrini had slechts een zeer bekrompen materiaal ter

zijner beschikking, alleen de in de botanische tuinen van Italië

gekweekte soorten, en terwijl hij aldus liet geheel niet konde

overzien, verviel hij in de fouten, die altoos kleven aan

eene classificatie van een gedeelte eener uitgebreide groep,

zoodat de waarde der kenmerken door hem veelal te een-

zijdig beoordeeld werd.

De uitkomst van mijne, gedurende eenige jaren voortge-

zette nasporingen werd, onder den titel van Prodromus

Monograp/dae Ficuum, in 1847 en 1848 in hooker's

London Journal of Boiany^ vol. VI en VII gepubliceerd,

\vaarbij ik bepaalde genera vaststelde, als natuurlijke groe-

pen, die niet alleen door den habitus, maar ook door vaste

aan den bouw der bloemen ontleende karakters omschreven

zijn. Ik had toen bijkans alle bekende soorten onder-

zocht, bovendien eene aanzienlijke hoeveelheid van nog on-

bekende soorten leeren kennen, en een driehonderdtal analy-

tische teekeningen bijeengebragt., waarvan ik eenige tot

opheldering der geslachtskenmerken aan genoemde verhande-

ling toevoegde. De door mij toen vastgestelde genera zijn :

1. Urostigma, met 167 species, in de tropisclie landen van

Azië, Afrika, Amerika en jMieuw-lTolland vertegenwoordigd.

2 Pharmacosi/cea , uitsl uitend Amcrikaansch, met 12

species.

25*
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8. Pogonotrophe, mhlmieud Aziatiscli, met 10 species.

4<. Sycomorus, reeds door gaspahrini onderscheiden,

Afrikaansch en Aziatisch, met 12 species en bovendien 7

onvolledig bekende.

5. Ficus, in verschillende subgenera verdeeld, in Afrika,

Azië, Nieuw-Holland en op de eilanden der Stille Zuidzee

verspreid, maar in Amerika ontbrekend, met 138 species.

ö. Covellia, van gasparrini in eenigzins ruimeren zin

overgenomen, een Aziatisch geslacht, dat zich tot op IXieuw-

Caledonië ten oosten van Nieuw-Holland en op de Fidji-

eilanden verspreidt, met 31 species.

7. Synoecia^ Aziatisch, met 2 species.

Voegt men daarbij eenige soorten, wier plaats onder deze

genera twijfelachtig was gebleven, dan waren er toen om-

streeks 400 soorten bekend en gerangschikt.

Ik lieb over deze rangschikking het oordeel der Bota-

nisten afgewacht, alvorens de wijzigingen, die verder on-

derzoek noodig deed achten, in het openbaar te behande-

len. Zoo ver mij bekend is, heeft slechts één Botanist,

tegenover meer anderen, die mijne zienswijze volgden, zich

in zekere mate daartegen verklaard, geoege bentham te

jjonden, die, hoezeer hij de groepen als natuurlijke er-

kende, daaraan niet de waarde van genera, maar alleen van

subgenera wenschte toe te kennen. Het is hier de plaats

niet, dat onderwerp, dat de sjstematici zoo dikwerf ver-

deeld houdt, nader toe te lichten. Ik haal deze bijzonder-

heid alleen aan, om te doen uilkomen, dat, zoodra de na-

tuurlijkheid mijner groepen erkend is, deze, hetzij als ge-

nera, hetzij als subgenera, tot grondslag kunnen dienen

voor phytogeographisch onderzoek. Alleen moet ik nog

herinneren, dat na 1848 mijne studie herhaaldelijk op deze

planten gerigt werd. liet is het lot der Monographen, dat

bij de beschrijving van plantenverzamelingen de groep hun-

ner keuze aan hen wordt opgedragen. Over de AfrikaanscJie

i
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Flceae droeg ik ccii opstel voor in de eerste klasse van

het Instituut {Verhandelwgen ^^^ reeks, I deel). Yoor de

Flora brasiliensis van martius en endlicheu bewerkte ik

met de gelieele klasse der ürticineën, ook de riceac. Op
gelijke wijze nam ik deel aan de beschrijving der planten

van de Niger-Expeditie onder kapitein troiteu; aan die

van de reis met het schip Herald, onder bevel van kapitein

IIENEY KELLET; aan de bewerking van de Indische herbaria

van ZOLLINGER en junghuhn; en ook teysmann^s verza-

melingen leverden mij nieuwe bouwstolfen, die in de Flora

Indica werden opgenomen. Op die wijze klom gestadig het

cijfer der species, waartoe ook niet weinig werd bijgedragen

door liebmann's uitstekende verhandeling over de Mcjji-

kaansche Ürticineën (in de Verh. der Deensche Akademie

van Weienschappen), door Dr. sonder, die Kaapsche Ficeae

beschreef in het XXI deel der Linncea, en door g. ben-

tham in zijne Flora Hongkongensis. — Door dit alles

zijn er thans zeer aanzienlijke bouwstoffen voorhanden, om

de geographische verspreiding dezer groep nader toe te

lichten.

De groep der Eiceae vormt eenen breeden gordel rondom

de aarde, aan weerszijde van de linie. In hoeveelheid en

verscheidenheid is zij echter over die oppervlakte niet ge-

lijkmatig verdeeld, en in dat opzigt overtreft Zuid-Azië

met den Indischen Archipel alle overige landstreken. De

middellijn van dien gordel wordt ongeveer bepaald door

den warmte-aequator, voor zoo verre niet de ongelijke

verdeeling van land en zee, en verschillen in het r(;lief

van de oppervlakte of andere onbekende oorzaken, de ver-

spreiding naar deze of gene zijde doen afwijken.

Bij de bepaling der noordelijke grens levert Europa

benige moeijelijkheid op. In de zuidelijke gewesten toch

van ons werelddeel worden twee soorten, Ficus Carica en

F. Caprijicus algemeen aangeplant, en men vindt van bei-
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den zoo vele zeer eigenaardige variëteiten, dat gaspauiuni

meende, die als soorten te moeten onderscheiden, waar-

bij hij tevens van de stelling uitging, dat eenige daar-

van in Italië, met name in Napels, als inlandsch kon-

den beschouwd worden. Van kultuurplanten, die sedert

aloude tijden eene groote verspreiding erlangden en die

bovendien ligtelijk verwilderen (dat bij den vijgenboom,

wiens zaden in het darmkanaal van mensch en dieren hun

kiemvermogen niet verliezen, zoo gemakkelijk geschiedt),

is de bepaling van het oorspronkelijk vaderland dik-

Averf aan groote bezwaren onderhevig. Terwijl ik vroeger,

in den Prodromus, de door gasparrini aangenomen soor-

ten opnam, heb ik daardoor noch zijne soortsonderschei-

ding als bewezen beschouwd (een gevoelen, dat alph. de

CANDOLLE in zijne uitmuntende Gêograpine hotanique aan

mij schijnt toe te schrijven), noch afstand gedaan van mijne

elders uitgesproken meening, dat het ware vaderland dier

gewassen met meer waarschijnlijkheid in Klein-Azië en in het

Noorden van Afrika moet gezocht worden. Ik vind althans

geen voldoend bewijs, om het zuiden van Europa als het

vaderland of raedevaderland te beschouwen, en kan de om-

standigheid, dat HOMERUS, THEOPHRASTUS CU DIOSCORIDES

lüilde en tamme vijgeuboomen onderscheiden, niet als zoo-

danig aanmerken. Als aloude en zeer verspreide kultuur-

gcwassen van het zuiden van Europa, verdienen zij evenwel

ook hier vermeld te worden, waarbij ik iierinner, dat zij bijv.

op den Etna tot dezelfde hoogte als de wijngaard opklimmen,

aan de Noord- en Westzijde tot 3000, aan de Zuid- en

Oostzijde tot 4000 voet, en dat zij, naar het schijnt, meer

koude verdragen dan eenige andere soort der gcheele groep. —
Maar bij de bepaling der noordelijke grens van de na-

tuurlijke verspreiding der Ficeae, kunnen zij voor als nog

niet in aanmerking komen, en ik meen derhalve die grens

langs de Noordkust van Afrika of met meer juistheid
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weliigt^ wat het westelijk gedeelte betreft, langs de zuide-

lijke helling van het Atlasgebergte te moeten trekken. In

die landstreken, met name in Egypte, treedt Sycomorus

antiquorum met eenigc andere soorten van Ficus op ; de

grootere hoeveelheid echter van deze en andere geslachten

wordt eerst onder de breedte van IN'ubië (op 18§^ N. Br.

aan de rivier Tacaze) en in Abyssinië gevonden. Azië in-

gaande, strekt de verspreiding zich eenigzins meer noorde-

lijk uit, want in het rijk van Mascate, aan den zuidoos-

telijken hoek van Arabië, vond aucher eloy, op omstreeks

24°. N. Br. Urostigma salicifolium, en in het zuiden van

Perzië is hef geslacht Ficus door meerdere soorten ver-

tegenwoordigd. Verder oostelijk ontdekte griitith, terwijl

hij de Engelsche armee naar Kabul vergezelde, in Afgha-

nistan, dus op omstreeks 33°—35o N. Br., Ficus virgata,

en Dr. tiiomas thomson dezelfde soort in het noorden van

Voor-Indië, naar de grenzen van Tibet. In Nipal vonden

BUCHANAN HAMiLTON en WALLicii Onderscheidene soorten.

De bepaalde grens echter in de Himalaya streek, is niet met

zekerheid bekend ; men kent eenigc groeiplaatsen in het

groote gebergte van Gossainthan, dat zich tot 24,700 voet

verheft, op 29° N.Br.; J. d. hooker vond op de zuidelijke

helling van Sikkim-IIimalaya tot op 10,000 voet nog Eiceae,

en in de buitenste bergruggen van Sikkim klimt ecne soort

tot 9000 voet hoogte op [llimalayan Journ. J. p. 157).

Door LOUREiRO kennen wij eenige soorten van Cochinchina^

en in de zuidelijke gewesten van China werden eenige ge-

vonden, maar eene juiste bepaling der lijn kan eerst in

Japan geschieden, waar kümpfer, thunberg en siebolu, be-

halve de door de Portugezen ingevoerde Ficus Curica, in

de nabijheid van Nangasaki, Papenberg en Kosidu, dus op

32'' N. Br., eenige inlandsche soorten ontdekten. — Omtrent

de noordelijk van de linie gelegen eilanden in de Stille Zuid-

zee vind ik geene voldoende berigten. De Philippijnsche
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eilanden zijn nog rijk aanEiceae, maar of op de Sandwich-

eilanden soorten gevonden worden, is mij onbekend. — Om-

trent de Noordelijke helft van Amerika kennen wij alleen de

verspreiding dezer gewassen in Mexico, waar de noordelijke

grens op omstreeks 25°. N. Br. schijnt te vallen. In T\ ieuw-

Mexico, en reeds noordelijk van het centrale hoogvlak van

Mexico, schijnt de groep geheel te ontbreken, te oordeelen

naar de talrijke nasporingen, welke in die gewesten door de

Noord- Amerikaansche Botanisten in het werk gesteld werden.

Geheel onvolledig zijn de berigten omtrent de grens langs de

oostkust, waar de verspreiding echter iets meer noordelijk

zou kunnen plaats hebben.

De zuidelijke grenshepaling levert hoofdzakelijk ten op-

zigte van Amerika eenig bezw^aar op. Brazilië brengt deze

planten voort over zijne geheele breedte, maar hoe verre

in de landen, zuidelijk van Brazilië, de verspreiding zich

nog voortzet, is niet bekend; ik vermoed aan de oostzijde

tot omstreeks 35° Z. Br. ; aan de westzijde welligt niet

zoo ver zuidelijk. In Afrika raakt de lijn de uiterste zui-

delijke punt, dus omstreeks 32''. Madagascar en de ge-

heele Indische xVrchipel liggen binnen de grens. Aan de

westkust van Nieuw-Holland eindigt de verspreiding op

25^ Z. Br., terwijl zij aan de oostkust zich tot nabij deu

zuidelijken hoek voortzet. De grens in het binnenland is

onbekend, maar zal. denkelijk niet liggen in de verbin-

dingslijn dezer beide punten. Op de eilanden in de Stille

Zuidzee schijnen de zuidelijkste soorten op de Nieuw^-He-

briden, Yrieiidschaps-eilanden, omstreeks op 22'' Z. Br.

gevonden te worden.

Vergelijkt men de op die wijze aangewezen grenzen met

de isothermische Ujtien, dan vinden wdj, dat die van 20°

—

16", aan weerszijde van deu warmte-aequator, de versprei-

ding bepalen. In Japan bereikt zij de isotherme van 16",

in Nüord-Anicrika schiint zij met de isotherme van 20'' Ie
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eindigen. Het maximum der soorten valt echter ttisschen

de isothermen van 25''. Geheel overeenstemmend daarmede

is de verspreiding op de berghoogten. In de valleijen,

aan den voet der bergen, in de onderste bergwoude:i, langs

de kusten, stranden en oevers leeft de grootste hoeveel-

heid der soorten, en op het meerendeel schijnt ook de

vochtigheid van den dampkring eenen gunstigcn invloed

uit te oefenen, zoodat deze ook de verspreiding mede be-

paalt.

De vergelijking der Eiceae naar de wereiddeelen leert, dat

ieder werelddeel zijne eigen soorten heeft; enkele soorten slechts

komen in twee wereiddeelen voor, maar dan op geenen

grooten afstand. Oostelijk Afrika heeft eenige soorten met

westelijk Azië gemeen. Ficus virgata verspreidt zich van

Eohilcund en Affghanistan door Perzië en Arabië tot naar

den Sinaï, over 45 lengtegradèn, zonder echter de geo-

graphische grenzen van Afrika te overschrijden. Maar

ik vermeld dit feit, omdat Arabië tot de Afrikaansche

Flora behoort. F. palmata groeit in Palestina? Arabië en

Egypte. Of Sijcomorus antiquorum uit het Nijlgebied

naar Arabië en Palestina door den mensch overgebragt is,

durf ik niet beslissen ; aan den Libanon groeit zij volgens

sommigen in het wild. Urosiigma populifolium en U,

salicifolium worden én in Abyssinië én in Arabië gevon-

den. — Op soortgelijke wijze verspreiden zich sommige

Indisclie species naar de noordkust van Nieuw-Holland,

6 op de 33 van de Nieuw -Hollandsche Plora. — Amerika

heeft geene enkele soort met andere wereiddeelen gemeen.

Opmerkelijk alleen is de gelijkvormigheid van eenige Ika-

ziliaansche soorten met soorten van westelijk Afrika, die

zoo groot is, dat hier een nader onderzoek met vollediger

bouwstoffen wenschelijk is.

Wordt op deze wijze genoegzaam aangewezen, dat de soorten

niet over eene aanzienlijke uitgebreidheid der geographische
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lengte verspreid zijn, de tegenovergestelde verhouding vindt

men wanneer men de grootere genera uit dit oogpunt na-

gaat. Urostigma bijv. is rondom de aarde verspreid. Ficus

van de Kaap-Verdische eilanden minstens tot op Taiti, en

en hare verspreiding wordt alleen over Amerika afgebroken;

AS//cömorw5-soorten vindt van West-Afrika tot in Nieuw-

Holland. De kleinere Zuid-Aziatische geslacliten reiken

van Voor-Indië en Ceylon tot naar de Philippijnsche eilan-

den, de Molukken, sommigen tot op eilanden oostelijk

van Nieuw-Holland.

Omtrent de verspreiding binnen de afzonderlijke loereld'

deelen kan het navolgende worden opgeteekend.

Zuidelijk Azië, omvattende zuidelijk Perzië, Voor- en

Achter-Indië, Cocliinchina,. China, Japan en de grootc

eilandgroepen, zuidelijk van het vaste land gelegen, bezit

do meeste geslachten en de meeste soorten. In noorde-

lijke rigting van den warmte -aequator neemt haar aantal

gestadig af, en het over het geheel gering getal soorten

met afvallende bladen komt hoofdzakelijk in de minder

v.nrme streken voor. Yan dien overvloed der vormen na-

bij de hoogste warmte kunnen wij eene voorstelling erlan-

gen, wanneer wij nagaan, dat op Java omstreeks 150 soor-

ten gevonden v/orden, terwijl in Japan slechts 4 of 5

voorkomen. — Urostigma, Ficus, Pogonotrophe, Sgcomo-

rus, Covellia en Synoecia zijn de in Zuid-Azië vertegen-

woordigde genera. Bij de voor iedere soort over het ge-

heel beperkte verspreiding zal het geene verwondering wek-

ken, dat slechts een kleiner deel der soorten aan het vaste

hmd en de eilanden gemeenschappelijk is. Eenige species,

zoo als Urostigma religiositm, U. Rumphii, U. ben/jaminum,

U. nitidiim, die als heilige boomen door de belijders der

godsdiensten, die voor de invoering van het Islamisme

in Indië heerschten, alom werden aangeplant, hebben daar-

door eene aanzienlijke verspreiding verkregen. Hetzelfde
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geldt van eenige species^ die als Caoutchouc- of Scliellak-

boorrien worden aangeplant. ^laar de aan zich zelve over-

gelaten species komen geenzins over geheel Indië voor;

in Java bijv. vindt men species, die in 8umatra ontbre-

ken, terwijl dit eiland ook eigene vormen aanbiedt; in

Celebcs werden door eeinwaudt soorten opgespoord, die

geheel eigenaardig zijn; de Molukken en Philippijnsche

eilanden bezitten hunne eigen soorten, en de verzamelingen,

door KOXBUEGii, WALLiCH en anderen op het vaste land

van Indië bijeengebragt, behelzen slechts schaars soorten

van de eilanden. Bij den tegenwoordigen staat onzer kennis

is het onmogelijk, die verhouding in getallen uit te druk-

ken; naar hetgeen mij daarvan thans bekend is, zal het cijfer

der gemeenschappelijke soorten omstreeks £0 bedragen; maar

bij de groote verwantschap van het overigens zoo weinig

onderzochte Achter-Indische Schiereiland met de Flora der

Sunda-eilanden, kunnen latere nasporingen dit cijfer aanmer-

kelijk doen klimmen. — Dat op de eilanden het getal soorten

grooter is dan op het vaste land, zal met de tempera-

tuur en de gesteldheid des bodems in verband staan.

Lagere, vochtige streken toch, stranden, oevers, valleijen,

en de lagere zonen der gebergten zijn de natuurlijke

woonplaatsen der Ficeae.

Het totale cijfer der Aziatische Ficeae (met uitsluiting

van Arabië) bedraagt 379.

Naar de geslachten geordend, zijn zij aldus verdeeld

:

Eilanden. Viistc liinil.

Ficus 124 ijQ^

Urosóigma 78 35

Covdlia 24 20

Pogonotroplic 13 12

Synoecia 3 1

Sijcomorus o ü

245 134
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De meest noordelijke vormen behooren tot liet eerste

geslacht, zijnde eenige Japansche species, Avaarvan ééne zich

üver China naar Indie en Nieuw-Holland verspreidt.

Van Nieuw- Holland zijn tot dus verre 33 Piceae be-

kend, met bijvoeging der eilanden in de Stille Zuidzee

omstreeks 40. — De eigenlijke Nieuw-Hollandsche species

behooren tot ürostigmaf Flcus en Sycomorus. In het noor-

delijk gedeelte van dit werelddeel, waar.de Tlora een ge-

heel Indisch karakter heeft, is haar voorname zetel; aan de

zuidkust ontbreken zij; evenzoo op het meer zuidelijk

gedeelte van de westkust; omtrent het binnenland is mij

alleen bekend, dat het over het geheel ver verspreide

Ürosthjma platypodum door den moedigen reiziger stuart

daïir onlangs ontdekt werd.

Urojstigma telt 22 soorten, waarvan 4 ook in de In-

dische riora optreden. Het grootere deel komt in het noor-

den voor.

Flcus telt 9 soorten, waaronder F. siipulatüy die zich

van de noordkiist tot naar China, Japan en Indië ver-

spreidt, F. aspera, die ook op het eiland Tanna door

FOKSTER ontdekt werd.

Mëne twijfelachtige Sycomorus.

Op de eilanden van Nieuw-Caledonië eene soort van

Covcllia, en verder op andere eilanden, zoo als de Nieuw-

Hcbriden, Tanna, Namoka, Taiti 3 Urostigma^ en 2 of 3

Flcus, waarvan 1 of 2 met Nieuw- Holland gemeenschappelijk.

De vraag of in het zuiden van Europa Flcus Carlca en

eenige- aanverwante soorten oorspronkelijk in het wild voor-

komen, heb ik in het voorgaande reeds aangeroerd. Hoe-

zeer deze soorten alom verwilderd voorkomen en door den

mensch, als ware het, inlandsch gemaakt zijn, zelfs in Ma-

cedonië, Thracië, aan den Hellespont en Bosphorus (vcrgel.

GRisEBAcn, Flora EumeL, II. p. 331), en de naast ver-

^vaüte soorten in Noord-Afrika en Klein Azië inlandsch
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zijn, en er op gronden van analogie niets on waarschijn

-

lijks in gelegen is, dat de vijg in Zuid-Europa ook oor-

spronkelijk wild voorkwam, acht ik dit nog niet bewezen.

Afrika biedt meer dan een opmerkelijk verschijnsel in

de verspreiding dezer planten aan, die er van de noord-

kust tot aan de zuidpunt, over de geheele west- en

oostzijde, worden aangetrofi'en, en behalve in de groole

dorre zandvlakten, die dit -werelddeel kenmerken, ook in

het binnenland zullen gevonden worden. Met bijvoeging

van Arabië en de Mascarlienische eilanden, zijn er reeds

60 soorten goed bekend, andere door reizigers aangeduid,

en wanneer men de onvolledigheid onzer kennis van de

Afrikaansche vegetatie in het algemeen in aanmerking

neemt, zal een belangrijk deel der Afrikaansche Eiceae ons

nog wel onbekend zijn gebleven. De genoemde soorten

behooren tot drie genera: Urostigma o O, S^comorus 19,

Fkus 11 soorten. Het meerendeel komt tusschen de keer-

kringen voor; in de Kaapsche Mora bijv. worden maar 9 soor-

ten gevonden, en, zoo als bekend is, is dat gebied op eene

zeor volledige wijze botanisch onderzocht. In Oostelijk Afrika

behooren 33, in Westelijk Afrika 18 soorten. Over het

geheel schijnt derhalve de oostelijke afdeeling de talrijkste

te zijn, waar ook de meeste Sycomori groeijen. In Nubië

en Abyssinië, aan de boorden der groote rivieren Tacazc,

blaauwe Nijl en anderen, in de valleijen en op de lagere

hellingen der gebergten worden deze en vooral reusachtige

soorten van Urostigma veelvuldig aangetroften. Hoe verre

zij den Nijl in noordelijke rigting volgen, en of zij in

Egypte indringen, is mij niet bekend. Dat sommige ook

aan de andere zijde der Eoode zee voorkomen, heb ik bo-

ven reeds doen opmerken. In de Kaapsche Elora ontbreekt

het geslacht Fkus; Urostigma-soorien en eéne S^comorus

vertegenwoordigen aldaar de groep. — Hoezeer ook in dit

werelddeel de meeste soorten over liet geheel eene beperkte
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verspreiding hebben, maken eenige eene opmerkelijke uit-

zondering op dien regel. Urostigma liiteum en ü. catal-

paefolium bijv. worden in Abyssinie en in Guinea aange-

troffen, terwijl in de tegenovergestelde rigting U, ahulilifoli'

wn zich van Nubië tot naar de Kaap verspreidt, waar het

op den Macalisberg door burke werd gevonden. Sycomo-

rus capcnsis kan van de Kaap over de Congo-kust en

Guinea tot aan kaap Palm as en de Kaapverdische eilanden

worden vervolgd. Welligt zal men later nog meer voor-

beelden van zulke ver verpreide soorten aantreffen, wanneer

de van de Congo-kust door ii. brown, en van Senegambië

door BRUNNER aangeduide soorten vollediger bekend zullen

zijn. Thans weet men alleen, dat deze tot Urostigma be-

hooren, en dat er soorten met hartvormige bladen voor-

ko]nen. — Overigens kan de identiteit of analogie der

West- en Oost-Afrikaansche Ficeae tot bevestiging strek-

ken van de continuïteit eener gelijkvormige vegetatie dwars

door Afrika, ten zuiden van de Lybische woestijn en de Sa-

hara. Is deze door talrijke karakters ook met de Indische

verwante Tropisch-Afrikaansche plantenwereld in het mid-

den van Afrika welligt door dorre zandvlakten of berg-

hoogten in een later tijdvak gescheiden geworden, in

de oostelijke en westelijke streken hield zij zich staande,

als getuige van eene oorspronkelijke verwantschap. —
De Mascarhenische eilanden behooren tot haar gebied. —
In het Kafferland en aan de Kaap is echter evenzoo als

noordelijk van het Atlasgebergte een geheel verschillende

plantengroei, zoodat wij minstens drie phytogeographische

afdeelingen in dit werelddeel kunnen onderscheiden.

Het nieuwe werelddeel bevat slechts twee, elkander in

uiterlijken vorm nabij komende geslachten, het perigaeische

Urostigma en het genus Pharmacosijce.i\ beide in de

noordelijke en zuidelijke helft optredend, en aan de

oostzijde op do Y^cst- Indische eilanden verspreid; hun
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voorkomen op de weinige aan de westkust gelegen eilan-

den is nog niet voldoende opgehelderd.

Ik ken thans 110 Amerikaansche soorten van Uros-

sli(]im,a, 18 Fharmacosycea. Alle zijn uitsluitend aan

Amerika eigen, want wanneer wij hier en daar vermeld

vinden, dat bijv. Urostigma erloboirijoïdes (de z. g. Flens

Brassii der tuinen, maar iiüt van ii. bkown) in IhMzilic

en in Sierra Leone zoude groeijen, berust die stelling op

verwarring van aanverwante soorten. Met het oog op de

omstandigheid, dat de tropische vegetatie van het gedeelte

van Noord-Amerika, dat ten noorden van de landengte

van P^tnama ligt, aanmerkelijk verschilt van die ten zui-

den, en met het oog op het belang, dat deze vraag heeft

ter zake van het tijdstip van liet verrijzen van die smalle

landstrook, die thans een noordelijk en zuidelijk werelddeel

vereenigt, heb ik, toegerust met een rijk materiaal, de ver-

spreiding der soorten nader onderzocht en gevonden, dat

rjeene soort aan beide landstreken gemeen is ^). Van

de 110 Urostigma-soovien zijn 64 over Zuid-ximerika

verspreid, 15 op de West-Indische eilanden (waaronder

eene ook op het vaste land bij Caracas) en 31 in de

noordelijke helft van Amerika, d. i. vooral in Mexico,

en de zuidelijk daarvan gelegen landen, Nicaragua, Costa

-

rica, in het gebergte van Chiriqui, enz., tot aan den cSi"

N. Br.

Van Pharmacosf/cea zijn er 10 in het zuidelijk gedeelte,

7 in het noordelijke, J op de Antillen.

Derhalve van de 138 Ficeae van Amerika in het zuidelijk

gedeelte 74, op de W. Indische eilanden 16, in het noor-

delijk gedeelte 38. Ik voeg hierachter eene volledige op-

*) Omtrent ilo scliijnhaio uitzondering vi\;i twee PIianiKicosj/ceje,

vergcl. hier acliter.
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telling der noordelijke groep, waaronder eenige tot dusverre

niet beschreven soorten, door schiede en deppe in Mexico,

en door warzevvicz in Guatemala ontdekt.

Welk verschil in het optreden der soorten de oost- en

ivestzijde van Amerika opleveren, daaromtrent heerscht nog

veel onzekerheid. Brazilië en Guiana, alsmede Nieuw-Grc-

nada zijn in dat opzigt het best bekend en het is niet

onwaarschijnlijk, dat in de breede vlakten langs de groote

rivieren onderscheidene soorten eene aanmerkelijke versprei-

ding hebben. Maar hoe het westelijk van de Andes gesteld

is, daaromtrent is niet veel meer bekend, dan eenige soorten

van Peru en Nieuw- Grenada, die ik vroeger in hooker's

Journal beschreven heb. — Voor het noordelijk gedeelte

biedt Mexico eenige geziglspunten aan, waar 25 Ficeae tot

dusverre ontdekt werden. Yan Urostigma. groeijen daar

1 1 in de oostelijke, 9 in de westelijke provinciën, één,

U. Bonplandianum, wordt zoowel in de aan de Stille

Zuidzee als aan den Atlantischen oceaan gelegen kuststre-

ken aangetroffen. Van Pharmacosijcea werden de vier Mexi-

kaansche soorten alleen in het oostelijk gedeelte gevonden. —
Ook in Mexico groeijen bijkans alle Ficeae in de warme

streek, van de vlakte tot 2500 voet boven het vlak der

zee, de meeste klimmen evenwel zoo hoog niet op. In de

warme streek bedragen zij bijkans
J-

van de apetale Dico-

tjledonen '^'). Tot de oostelijke ivarme of tropische streek

behooren 5 Urostigma en 3 Pharmacosycea, tot de weste-

lijke 7 Urostigma. In de oostelijke gematigd-warme streek,

van 2500—4500 voet, groeijen 3 Urostigma en 2 Phar^

macosycea. Aan de icestzijde klimmen 2 Urostigma van de

tropische zone tot 3000' op. Een Urostigma is over de

centrale hoogvlakte verspreid, waar, volgens humboldt, 17^

*) Volgens de f^ctallen, die tm. kotsciiy op«;ecft in de Sitzimgfih.

il. ]Vi(na- Academie, Bd. VIII.
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gemiddelde warmte gesteld wordt. In de koudere gema-

tigde zone (van 4500 tot 7000 voet) wordt geene soort

meer aangetroffen. Ook noordelijk van de centrale hoogvlakte,

die als een reusachtig porphyr- massief zich voordoet, vindt

men ze niet meer. De tropisch- amerikaansclie typo maakt

daar plaats voor eene geheel verschillende plantenwereld.

Vatten wij thans de geheele groep der Ficeae te zamen,

dan bedraagt het getal der bekende soorten 607; daarbij

moeten nog ruim 20 soorten gevoegd worden, wier vader-

land onbekend is, zoodat het totale cijfer tot omstreeks 6o0

klimt.

In het oog vallend ongelijk is de verdeeling der hoe-

veelheid soorten over de oppervlakte der landen.

Azië brengt over eene oppervlakte, die ongeveer een derde

bedraagt van die van Afrika, 379 soorten voort, dus meer

dan de helft van het totale cijfer.

Amerika op eene oppervlakte die niet de helft bedraagt

van Afrika, slechts 128 soorten
, J-

van het totale cijfer,
J

van het cijfer voor Azië.

Afrika, met de eilanden en een gedeelte van Arabië,

bevat 60 soorten^ of iV van het geheele, ^ van het cijfer

voor Azië. Maar het binnenland is onvolledig onderzocht.

Nieuw-Holland, met de eilanden in de Stille Zuidzee,

over eene oppervlakte die omstreeks een vijfde is van Afrika,

40 soorten, of ,-'- ^'i^" ^^^^ totale, rV— J van het cijfer

voor Azië.

Het maosimum der soorten is zamengedrongen over eene

op den aardbol schuins geplaatste elliptische oppervlakte,

die Voor- en Achter-Indië, den Indischen Arcliipel, Nieuw-

Guinea en het noordelijk gedeelte van Nieuw-Holland om-

vat, tusschen 20^ N. en Z. breedte, en 75'— 150' Ooster-

lengte van Green wich.

Vergelijkt men nader de soorten van ürostlgma naar de

vier icerelddeelen, dan ontdekt men voor ieder werelddeel

VEUSL. EN MEDED. AFD. NATUURK. DEEL XI II, 26
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eenige wijzigingen in den bouw. Het stigma is in de Azi-

atische en Nieuw-Hollandsche lang en dun, staartvorniig,

in de Afrikaansche lancetvormig en schuinsch, in de Ame-

rikaansche verbreed, korter, veelal kapvormig; het omwind-

sel aan den voet van het receptaculum is in de Aziatische

en Nieuw-Hollandsche soorten uit 3, in de Afrikaansche

nit 3 of 2, in de Araerikaansche in den regel uit 2 blaad-

jes zamengesield. Eenige overgangen en uitzonderingen ver-

minderen echter de waarde van dit verschil in den bouw.

Voor het overige vertoont de habitus dezer gewassen, hunne

niet zelden reusachtige gestalte, de veelvuldig voorkomende

ontwikkeling van luchtwortels, de bouw der bladen, de

haarbekleeding enz. eene treffende gelijkvormigheid over alle

Averelddeelen, weshalve ik ook gasparrini riet volgde, die

dit zoo natuurlijke geslacht in meerdere splitsen wilde.

Die analogie naar de werelddeelen wordt vooral uitgedrukt

door de bladeren, die in elk werelddeel alle vormen, van

de ronde tot de zeer versmalde, doorloopen, zoodat men

de soorten, naar de werelddeelen, in vier analoge even-

wijdige reeksen kan plaatsen, waarin de tegenover elkander

staande soorten eene treffende mate van gelijkvormigheid,

die in sommige gevallen aan gelijkheid nadert, vertoonen.

De vraag dringt zich daarbij op : van waar dit verband ?

AYelk besluit kan er uit getrokken worden ? Maar evenmin

als wij den grond van dit verband verstaan, kunnen wij bij

den tegenwoordigen staat onzer kennis er eenig besluit van

afleiden. Onze taak is hier nog geene andere, dan eene

toekomst van meerder inzigt voor te bereiden, door onder-

zoek en scherpe bepaling der feiten. De analogie der vor-

men, die het geslacht Urostigma aanbiedt, is geen geïso-

leerd verschijnsel; zij onderscheidt zich alleen door haar

sterk en uitgebreid optreden. Maar terwijl eene soortgelijke

verhouding in vele andere orden der organische wereld

zich doet kennen, wijst zij op eene wet, waarin wij eerst
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na vollediger onderzoek en door de vergelijking van de

toestanden, waarmede zij zamenhangl, ecnen blik zullen

kunnen werpen.

Ficeae, in America septenirionaU inde oh inllimo

Vanamensï hactenns detectae,

UROSTIGMA MiQ.

1. U. verrucosum liebm. — Nicaragua.

2. U. glycycarpum Miq. n. sp. [1]. — Mexiaun oricnt.

in Ilacienda de la Laguna.

3. U. intramarginale liebm. — Costarica, in regione

Turialva.

4. ü. lapathifolium liebm. -— MeMCum oriënt, in re-

gione calida, circa Yecoatla et Colipa.

5. U. myxaefolium miq. [2], — Mexicum oriënt, 'm

regione calida.

G. U. longipes liebm. — Mexicum oriënt, in regione

calida provinciae Vera-Cruz, prope Colipa, Misantla.

7. U. fuscescens liebm. — Mexicum oriënt, in regione

litorea provinciae Vera-Cruz, prope Colipa.

8. U. coraplicatam liebm. — Mexicum occid. in jugis

juxta Guasintla et Puente de Istla altit. 3000 p.

9. U. Warzewiczii miq. n. sp. [3]. — Guatemala.

10. U. Bonplandianum liebm. — Mexicum tam oriënt,

quam occid. in regione calida et cal ido- tempera ta; in lito-

re Oceani paciüci prope Acapulco, prope Ilacienda de

Mirador.

11. U. guatemalanum miq. n, sp. [4]. — Guatemala.

12. U. involutura liebm. — Nicaragua, inter Sapoa

et Tortuga.

18. TJ. costaricaniun UEUiAr. — Costarica, prope Pitaynya.

ÜC*
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14. U. lancifoliam miq. — Mexicum occid. prope Tepic.

Costarica, prope Cartago,

15. U. ScliieJeanum miq. [5]. — Mexicum oriënt, iii

regione calida et temperato-calida e planitie usque 3000

p., inter Sepillo et Estero et secus flumen Tocoluta, prope

Papantla, Hacienda de la Laguria, in prov. Vera-Cruz,

prope Meloapam, Hacienda de Tuzamapa, in prov. Oajaca, rel.

16. U. arbutifolium miq. [6]. — Mexicum oriënt, in

sylvis prope Papantla.

17. U. turbinatam liebm. — Mexicum occid. in regione

tropiea, in prov. Oajaca circa Guatülco.

18. U. sapidum liebm. — Costarica, prope Cartago,

Escura; in Isthmi panamensis regione Veraguas.

J9. U. ovale liebm. — Costarica, prope Guanacaste.

20. U. Liebmannianum miq. — Isthmus panamensis^ m
alluviebus fluminis Chagres.

21. U. Chiriquianum miq. n. sp. [7]. — In Cordilleris

Chiriquianis Isthmi panamensis,

22. U. consanguineum miq. [8j. — Mexicum oriënt, in

regione calida inter Sepillo et Estura.

23. U. eugeniaefolium liebm. — Costarica, in regione

circa Ujaras.

24. U. padifolium liebm. — Mexicum occid. in regione

litorea prope Acapulco.

25. U. botryapoides miq. — Mexicum, an oriënt.?

26. U. sulcipes miq. n. sp. [9]. — Mexicum occid.

prope Atlacomulco.

27. U. cotinifolium miq. — Mexicum occid. in regione

litorea, in exustis jugorum in via Acapulcensi juxta la

Venta del Egido, alt. 1200 p., in prov. Oajaca inter

Vampa et Tehuantepec.

28. U. tecolutense liebm. — Mexicum oriënt, in regione

calida prope 11. Tecoluta, in prov. Yera-Cruz prope Sepillo.

29. U. petiolare miq, — Mexicum occid, in jugis mon-
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lanis prope Masaiitlan et Acaguisolla intcr Acapulco et

Cueriiavaco 1600 p., prope Atlccomulco.

30. U. glaucum liebm. — Mexicum occid. in pvov.

Oajaca, in regione Rio de las Vueltas.

31. U. baccatum liebm. — Mexicum occid. in resjioiic

calida et frigidiore inde a Palo de Coco ; in regione Hac.

de St. Cruz in provincia Oajaca.

32. U. Oerstedianum miq. — hthml 'panamensis regio

Yeraguas in rnonte ignivomo Chiriqui.

33. U.? scandens liebm. — Mexicum. — Probabiliter

status juvenilis alicujus speciei in ter superioics.

DIAGNOSES SPECIERUM NOVAllUM.

[1]. [/. ghjcicarpum n. $p. Ramuli crassi angulati, iio-

velli cum petiolis sparse pilosi ; folia breviuscule petiolala^

e basi rotundata vel subtruncata supra petioliim biauricu-

latim emarginata elliptica vel saepe elliptico-oblonga, apice

rotundata vel obtusiuscule attenuata rarius subacuminata,

crasse coriacea, supra dense puncticulata, subtus pallidiora

(an glaucina?), praeter basin septeinnervulani costulis

utrinque 10— 11 validis erecto-patulis prope margincni

arcuato-unitis trausverse venosis pertensa; stipulae lancco-

latae coriaceae convolutae appresse villosulae; receptacula

axillaria gemina breviter pedunculata globosa //nucis Ju-

glandis mole, apice perforata, basi calyculata.''' — Species

spectabilis, locum tenens prope U. involutum. Arbor altn.

Earauli crassi 4— 6-angulati, corticc albescente vel pallide

flavescente, novelli cum petiolis ochrascenti-liirti cito gla-

brescentes, petiolorum et pedunculoriiin cicatricibus tuber-

culati. Petioli compressiusculi antice sulcati, nunc glabri,

exsiccatione ocbracei, 4— 6 lin. longi. Tolia minora ellip-

tica vel anguste oblonga obtusaque, niajora elliptico-oblonga

subacuminata, magnitudinc perquam disparia, majus v. c.
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8 poll. loiigum, 3 latum, miiiora 3—
2J.

poll. longa, IJ—

l

lata, marginibus iiunc leviler incurvulis, supra atro-fusces-

ceiitia, costa costulisque sulcatis, subtus glaucino-oclirasceii-

lia, lucidula, costulis nitentibus, sub lente inter areolas

iiltimas venularum nuiic fuscas albido-puncticulata. Gemma

terminalis stipulacea 5 — 3 lin. longa acuminata, praesertiiii

deorsum ocliraceo-villosula. Eeceptacduin unicum suppetit

iminaturum (solutum) globosum glabrurn, pallide luleum,

rnaculis fuscis. Matura glabra virescentia dulcia edulia, teste

SCHIEDEO, qui m. Julii 1829 detexit. Specimen dedit

cel. DE SCHLECHTENDAL.

[2]. U, myxaefolium. — Eicus kth. et bouchÉ Ind,

Sem. h. berol. ]846, /?. 18 ad specimen cultum. Sylvestria

specimina a schiede et deppe (n. 737) collecta, dedit cel.

DE SCHLECHTENDAL. En diaguosiu

:

Eamuli validiusculi teretiusculi, novelli praesertim ad

nodos cum petiolis foliisque inprimis ad nervos parce hir-

tcUi glabrescentes ; folia longe petiolata, e basi truncato-

rotundata vel leviter cordata ovata vel subobovata vel el-

liptico-rotundata apice rotundata vel subapiculata acutave,

supra opaca, puncticulata, subtus praeter basin 3- vel sub-

5-nerviam costulis utrinque circiter 6 erecto-patulis trans-

verse venosis reticulatis ante marginem per anastomoses

confluentibus notata; stipulae subsericeo-griseo-villosae in

conum brevem convolutae; receptacula axillaria gemina ses-

silia subglobosa, nuclei cerasorum mole, ore depresso brac-

tcis 3 occlusa, basi involucro quadrilobo puberulo (lobis

ciliolatis) suffulta. — Petioli 2j

—

I poll. longi. Folia fere

4— 3 poll. longa, 2J— 2 lata, cultorum speciminum te-

nuiora, scd ampliora, usque 7-pollicaria. Receptacula ex-

siccata pallide lutescentia, ore depresso submarginato fus-

cesceute bractcis 3 fuscis (2 extimis) occlusa, basi involu-

cro 4-lobo (an primitus bilobo, lobis deinceps biüdis?) suffulta.

[3], U, Warzcwiczii, n. sp. Folia modice petiolala cu-
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neatiin obüvutü-oblünga brevissimc obtusü-apiculatu vul ob-

iusa, meinbranacea, praeter basin fpropter costulam imam

utrinque erectiorcm) subtrinervulam costulis utrinsccus 7— S

erecto-patulis ante marginem arcuato-uiiitis venisque costa-

libus interjectis subtus discoloiibus reticiilatis, adulta gla-

bra vel subtus glabriuscula ; stipulae lanceolatae acumiiia-

tae glabrae; receptacula . . . — Species ex speciminc culto

tantum cognita, U. casapiensi et U. guateraalano conter-

mina. Petiolus fere pollicaris, antice canaliculatus. Eolia

supra saturate viridia, subtus pallidiora, nervis fuscescenti-

bus, 5— 6 poll. longa, 2— 2| lata. Stipulae pollicares fus-

cescentes, firmulae. — Detexit cl. warzewicz; colitur in

h. berolinensi.

[4]. U. guatemalanum n. sp. rolia modice petiolata, e

basi subtruncata supra petiolum emarginella elliptico-oblonga

breviter acuminata, minora passim obtusata, cliartacea, sub-

tus in nervis cum petiolo ramulisque novellis scabriuscule

liirtella, supra sparse decidueque pilosuia, praeter basin

subtrinerviam costulis 9— 7 utrinque patulis ante margi-

nem arcuato-unitis interjectis venis costalibus reticulatis;

stipulae lanceolatae acuminatae complicato-convolutae, dorso

medio velutino-hirsutae; receptacula.... llamuli subteretes.

Petioli semiteretes antice sulcati, pollice subbreviores. Tolia

supra saturate viridia cito glabrata, sub lente puncticulata,

subtus pallidiora, in sicco viridia, nervis discoloribus, 7— (i

poll. longa, 2^ in medio circiter lata, marginibus passim

repandulis. Stipulae in sicco fuscescentes, pilis pallidis, ^-

poU. fere longae. In li. berol. warzewicz introduxit.

[5]. U. Schiedeatium, olim in iiook. London Journ. of

Botany a me propositum. lluic nunc ctiam subscribo Fl-

cum liguslrinam ktii. et liOUCiiÉ Ind. Sem. h. heroL 18 10

{F. Moritziana h. berol. olim) c rcgionc Caracasana a mü-

lUTZ niissam, foliis longioribus a sylvcslribus speciminibus

abludentem.
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[6]. U. arbutifoUum. — Keus link Enum, h. bcrol.

II. p. 450. KTH. et BOUCPi. Jnd. Sem. h. berol. 1846 p. li)

(ubi reliqua sjnonyina). — Patriam hactenus dubiam pa-

lam fecit specimen a schiede et deppe in terris mexicanis

lectum, a cel. de schlechtendal benevole concessum

(F. polypus schiede mss.). — //Arbor vasta radicibus e

trunco ramisque terram petentibus suffulta." Petioli 3— 4

lin., folia 2|— 2 poll. longa.

[7]. U, chiriquianum ??. sp, Glabrum; lamuli superue

Irigoni; folia densa brevi-petiolata obovato-subcuneato-

üblonga, subabrupte triangulariter apiculata, basi ipsa su-

pra petiolum emarginata, chartacea, supra saturate viridia

impresso-punctata, subtus pallida venis costalibus distinc-

tioribus numerosis patentissimis cum interjectis tenuioribus

ante marginem arcuato-unitis transverseque venosis (areolis

saepe quadrangularïbus) quasi striata, margine laevi incur-

vulo cincta; stipulae lineari-lanceolatae convolutae acumi-

natae; recaptacula . . . Affine U. cestrifolio^ foliorum nerva-

tione omnino sui juris, ab U. clusiaefolio, U. subapiculato

aliisque afïinibus haud longe distans. Petioli antice sulcati,

2— 3 lin. longi. Polia in sicco fuscescenti- viridia, ex apice

lalo in apiculum brevem acutura vel obtusiusculum con-

Iracta, 3—41. poll. longa, 1{— \\ lata. — Colitur in horto

berolinensi; cl. warzewicz detexit.

[8]. IJ. consanguineum miq, in hook. ï^oiid, Journ. L c.

Ficiis KTii. et BOUCH. /. c. p, 17. F. ciliolosa vera hort,

berol. olim. F. dusiaefolia ej. Itorii. Patriam hactenus in.

ccrtam palam fecit specimen mexicanuin a schlechtendalio

communicatum. — Sequitur speciminis mexicani diagnosis

:

Glabrum ; ramuli teretiusculi pallidi ; folia breviusculc

petiülata, e basi obtusiuscula vel obtusa nunc levissime

subcordata Pub-3-vel 5-plinervia elliplico-oblonga oblon-

gave breviter subtriangulariter acutiuscule apiculata, cliar-

acca, ulrinquc (albido-) puncliculala, costulis circiicr 8
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(praetcr iinas siibbasilares) tcnuibüs patulis aiitc inargi-

nem unitis cum lenuioribus iiiterjectis reiiculatis vix pro-

minulis, costa supra prominula, subtiis prominente ; stipu-

lae lanceolalae, acuminato-convolutae fuscescentcs rigiclulac;

receptacLila axillaria gemina (in supp. dejecta). — Eolla

3— 2j poll. longa, 1|— 1 lata. Stipulae 3 lin. In cultis

folia majora, teneriora, et plerumque obtusius apiculata,

alioquin vero nullo modo diversa. — Receptacula ipsa non-

dum examinavi; in supp. sp. oninia delapsa atque oranino

destrueta vel exesa.

[9]. U. sulcipes n. sp. Eamuli novelli angulati cum folio-

rum costa subtus puberi cito glabrescentes, folia graci liter

petiolata (petiolo antice coiiniventi-sulcato), e basi acutius-

cula trinervula elliptica vel ovato-sublanceolatove elliptica,

praesertim majora abrupte acute (nunc oblique) acuminata,

pergaraacea, margine laevi cincta, supra nitida elevato-

puncticulata, costa cosiulisque (utrinque 6—7 tenuibus)

utrinque prominulis, subtus cum interjectis tenuioribus ante

marginem arcuato- unitis tenere denseque leticulatis, glabris;

stipulae lanceatae conico-convolutae cinerasccnti-puberae; re-

ceptacula axillaria gemina? brevi-pedunculata obovoidea dc-

mum glabriuscula, involucro dipliyllo pedunculoque pubes-

centibus.— Earai mox cylindrici pallidi laeviusculi. Petioli

tenues nunc omnes glabri, pollicares, flavescenti-pallidi.

Eolia exsiccata pallescentia, supra costa subangulata per-

tensa, verruculis laevibus punctiformibus liaud scabra, sub-

tus pallidiora, costa convexa pallida, costulis praeter infi-

mam paullo distinctiorem tenuibus parum distinctis, supra

saepe distinctioribus, oj-— 3 poll. longa, 1^— v poll. in

medio lata. Gemma terminalis 2 lin. longa. Pedunculus

linea brevior, cum involucri phyllis 2 rotundato-ovatis (sin-

gulis, an pressione, bifidis) pubescens. Receptacula pallidc

subflavescentia nuclei cerasorum fcre mole, obovoidea, ver-

iice depressa,' ore bracteis 2 occlusa, nunc fere glabra. Pe-
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rigonia saturate nibello-fusca. Achaenia obovoidea pallida.

Prope Atlacoinulco, m. Martio, schiede et deppe (n. 1091)

detexeruiit.

PHARMACOSYCEA miq.

?I. Pil. Radula miq. — Mexicum occid. (?— leste cel.

LiEBMANN, sed sp. iioii vidi). — Isthmus panamensis (sp.

vidi a cl. seemann collectum, 'sed incompletum). — Bra-

silia et Guyana,

2. Pil. Pseudo-Eadula miq. n. sp. [1], — Meximm
oriënt, prope Papantla.

3. Ph. Hernandezii liebm. — Me,vicum oriënt, in re-

gione calida littorea prope Papantla.

4. Ph mexicana miq. n. sp. [2]. — Mexicum, an oriënt.?

(All liuc Ph. anthelminthica apud liebm.?).

5. Ph. glaucescens liebm. — Mexlcum oriënt, in regione

subtropica^ prope Mecopulco et in Potraro da Consoqüillo.

6. Ph. rigida miq. — Insula Coyha^ litori prov. Yerêi-

giias Isthmi panamensis contermina.

7. Ph. angustifülia liebm. — Nicaragua^ prope Segovia.

diagnoses novarum.

[1]. Fh. Pseudo-Eadula, n. sp. Eami teretes, ramuli

subangulati, novelli cum petiolis foliisque (in nervis den-

sius) subtus patule pilosuli; folia breviusciile petiolata, e

basi rotundata (ad petiolum nequaquani emarginella) ellip-

tica vel e basi attenuata elliptico-obovata, apice brevissime

obtusissimeque apiculaia vel omnino rotundata, coriacea,

supra brevissime scabra dein punctulis albidis asperiascula,

jsubtus pallidiora, costulis circiter 12—10 utrinque (una

c basi) patentibus ante marginem arcuato-coufluentibus te-
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nuioribus interjectis reliculatis; stipalae laiiccolatac dorso

versus basiri albido-sericeae; receptacula axillaria breviler

peduuculata globosa, nuclei cerasorum molc, inferue vix

constricta (matura glabra) , ore promiiiulo, basi involu-

cro brevi trilobulo-repando extus minutissime puberulo

suli'ulta. — An liuc specimina raexicana, ab aliis ad Pli.

Radulam olim relata? — Ph. Jlernandezii pracsertim alïïuis

videtur. Arbor, Petioli semiteretes cito glabrescentes, !—

J

poll. Folia 5^— 3 poll. loiiga, ^i — IJ lata. Stipulae semi-

pollicares striatae iirrnulae, versus apicem acutatum glabrae.

Pedunculi liiieam loiigi. — Schieüe detexit m. Deccmbris

fructiferam.

[2]. Ph, mexicana n. sp, Eamuli...; folia longiusculc

petiolata, e basi obtusa vel acutiuscula sub-5-nervula ovato-

elliptico- vel laiiceolato-oblonga attenuato-obtu'sa, crassc co-

riacea, supra nitida costa subproniinente, utrinquc pubc

cxili adpressa scaberuia rariore adspersa, hac decidua puiic-

ticulato-asperula, costulis utrinque 15—12 patulis subtus

prominulis ante marginem arcuato-unitis, interjectis tenuio-

ribus reticulatis ; stipulae longae lineares glabrae, in supp.

glandulis pezizoideis adspersae; receptacula Primo ad-

spectu Ph. anthelminthicam aemulat, sed foliorum forma

angustiorc, compage firmiore, costulis nee non stipulis

abundo differt. Petioli semiteretes antice sulcati 1— 1^ poll.

Polia in sicco praesertim subtus flavescentia, pube extra

nervos diutius persistente, basi nequaquam emarginella,

oj— 3J- i3oll. longa, 2!— IJ lata. Stipulae 11 poll. —
ScHiEDE detexit.



GEWOiXE VEIIGAÜEIUNG

DER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEN 29«ten maart 1862.

Te(/eutooonü(/ de lieeren: g. simons, ii. van rees,

J. VAN DER IIOEA'EN, A. II. VAN DER BOON MESCH,

1). J. STORM BUYSING, C. J. MATTHES, II. LOBATTO,

J. VAN GEüNS, G. J. VERDAM, F. J. STAMKART,

r. IIARTING, C. H. D. BUYS BALLOT, W. VROLIK,

C. V. J. A. OUDEMANS, P. M. BRUTEL DE LA RIVIERE,

A. W. I\r. VAN HASSELT, J. G. S. VAN BREDA.

Het Proces-Verbaal der gewone Vergadering van

den 22^^^'^ Februarij • 1862 wordt gelezen, goedge-

keurd en vastgesteld.

AVorden gelezen brieven van de H.ll. van oordt,

BLEEKER, VAN DER WILLIGEN, CL. MULDER en SCIIROE-

DER VAN DER KOLK, allc strckkendc tot verontschul-

diging over het niet bijwonen dezer Vergadering. —
Aangenomen voor ])erigt.
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Worden gelezen l)ricven ten geleide van boekge-

schenken van de volgende Ileeren: P. e. a. jor-

DENS, Commissaris-Secretaris der openbare bibliotheek

te Arnhem (Arnhem, 21 Maart 18G2); 2«. n. f.

VAN DER PANTj Sccrctaris van het Bataafsch Ge-

nootschap der proefondervindelijke wijsbegeerti; te

Rotterdam (Rotterdam, 14 Maart 1802); 3». andrau,

Directeur der Afdeeling Zeevaart van het Konink-

lijk Nederland sch Meteorologisch Instituut (Utrecht,

1 Maart 1862, N«. 840^); 4^ gunning, Secretaris

van het Provinciaal Ulrechtsch . Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen (Utrecht, 27 Februarij

1862); 5®. DELVAN Y en de crain, in naam van het

College des Bourgemestre et échevins van Antwer-

pen (Antwerpen, 19 October 1861); 6°. men ge. Se-

cretaris van de Naturforschende Gesellschaft in Danzig

(üanzig, 30 December 1861); 1^. herrich schüf-

fer en scHUCH, Voorzitter en Secretaris van het

Zoologisch-mincralogisch Verein te Regensburg ; S*'.

wiEDMANN, Bibliothecaris van de Königliche Bayeri-

sche Akademie der Wissenschaften te Munchen (Mun-

chen, 20 December 1861); 9<^. wöhler, Secretaris

der Königliche Gesellschaft der Wissenschaften te

Göttingen (Göttingen, 12 Febr. 1862); 10^ j.

ROSENTHAL, Sccrctaris der physicalisch-medicinische

Gesellschaft in Wurzburg (Wurzburg, 6 Januari

j

1862); IP. j. GISTEL, Sccretaris van het Museum
[ïir Kunst und Natur (Regensburg, 20 September

1860). — Wordt besloten tot plaatsing der boek-

geschenken in de boekerij en tot schriftelijke dank-

zegging.
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Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ont-

vangen boekgeschenken van de volgende Heeren

:

1«. w. c. BACKER, Secretaris van H.H. Curatoren

van liet Athenaeum Illustre te Amsterdam (Amster-

dam, 27 Februari] 1862); 2^. van panhuus en a.

VAN DER LAAR, Voorzitter én Griffier der Gedepu-

teerde Staten van Friesland (Leeuwarden, 17 Maart

1862); 3^. GUNNING, Secretaris van het Provinciaal

Utrechtscli Genootschap van Kunsten en Wetenschap-

pen (Utrecht, 27 Februarij 18^2); 4«. j. a. grotue,

Secretaris van het Historisch Genootschap te Utrecht

(Utrecht, 22 Februarij 1862); 5^. r. boll, Secreta-

ris van het Verein der Freunde der Natur in Mecke-

lenburg (Neu-Brandenburg, 22 Maart 1862); 6». a.

sciiRaTTER, Algemeene Secretaris der Kaiserliche iVka-

demie der Wissenschaften te Weenen (Weenen, 10

Maart 1862); 7^ wiedmann. Bibliothecaris der Kö-

nigliche Hof- und Staatsbibliothek te Munchen (Mun-

chen, 13 Maart 1862); 8^. wiedmann, Bibliothecaris

der Köniolich-Baverische Akademie der Wissenschaf-

ten te Munchen (Munchen, 13 Maart 1862); 9«.

ROEDER, Secretaris der Wetterauische Gesellschaft für

die gesammte Naturkunde zu Hanau (Hanau, 5 Maart

1862); 10°. PAGENSTECHER, Sccretaris van het Na*

turhistorische Medizinische Verein te Heidelberg (Hei-

delberg, 26 Februarij 1862); 11^. schmalts, Secre-

taris van het Offenbacher Verein für Naturkunde.

(Offenbach, 24 Februarij 1862); 12«. peters. Di-

recteur der Königliche Sternwarte in Altona (Altona,

28 Februarij 1862); 13^. a. muller. Secretaris van

de Societé des Naturalistes te Bazel (Bazel, 19 Maart

1862); 14^. REXARi), Secretaris van de Societe iin-
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périale des Nahiralistes do Moscou ; 15«. lepsius,

Buitenlandsch lid der Akademic (Berlijn, 1 Maart

1862); 16^. LASSEN, Buiteiilandscli lid der Akadc-

mie; 17^. h. helm holt/, Buitenlandsch lid der Aka-

demie (Heidelberg, 28 Febriiarij 1802).

])e Secretaris leest voor de van de Letterkundige

Afdeeling ontvangen proeven of (/roniUteUbu^en betref-

fende den zoogenaaniden letterkundi//en en /mnsteir/eu'

dom, met daarbij behooreude memorie van toeliehtlnc/,

vastgesteld in de gewone Vergaderingen der Letter-

kundige Afdeeling van den IHcn November en den
Qdeu December des jaars 1861 en den 10^^^^ Febrnarij

des jaars 1862. — Zij strekken ten antwoord op

een schrijven van den Minister van Binnenlandsche

Zaken van den SO^^en Maart 1861, N«. 166, 5^^

Afdeeling, met daarbij behoorende Bijlagen.

Dit schrijven was tot de Akademie in haar geheel

gerigt en werd door het Bestuur der Akademie in

de eerste plaats in handen gesteld van de Letter-

kundige Afdeeling.

De daarop van de Zuster-Afdeeling ontvangen

grondstellingen worden, na de voorlezing, in be-

raadslaging gebragt. Met zestien tegen eene stem

wordt besloten, dat de Natuurkundige Afdeeling zich

met het opstel der Letterkundige Afdeeling vereenigt,

en dat het derhalve naar het Bestmir der Akademie

zal worden verzonden.

De Heer oudemans spreekt ovei" de oplossiny der

vraa//, of de haidnioudjes {HtmuUa), wat hiunw af

horn^t tjetreft, tot de opperhuid dan md t(d Ind daar-
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onder (jelegen 'parenchyma der planten behooren. —
Zijne voordragt wordt door afbeeldingen toegelicht.

Eene Verhandeling daarover wordt voor de Versla-

(jen en Mededeelin(/en toegezegd. De Secretaris wordt

gemagtigd, haar na ontvangst in handen te stellen

van de Commissie van Redactie.

De Heer halbertsma heeft ingezonden een betoog

dat JOHAN HAM van Arnhem de ontdekker is der

Spermatozoïden. — Het wordt voorgelezen en daarna

besloten het, als aangeboden voor de Verslagen en

Mededeelinc/en, in handen te stellen der Commissie

van Redactie.

De Heer von baumhauer heeft voor de Versla-

f/en en Mededeelingen ingezonden een scheikundig on-

derzoek van den meteoorsteen van Uden. Het wordt

in handen gesteld der Commissie van Redactie.

De Heer j. van der hoeven biedt voor de Ver-

slagen en Mededeelingen aan eenige aanteekeningen

over MAitTiNUS slabber's Natuurkundige Verlustingen,

benevens de opgave der systeniatische namen van de

daarin afgebeelde diersoorten. Zij worden in handen

gcstekl der Commissie van Redactie.

De Heer verdam biedt \oor de Verslagen e',

Mededeelingen aan het tweede gedeelte zijner Bij

drage tot de meetkundige theorie der hoofdassen va)

ligchamen. Zij wordt in handen gesteld der Com
missie van Redactie.
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De Secretaris berigt, met schrijven van 17 Maart

1862 en 10 Maart 1802 (Helder en Amsterdam),

van de H.H. c. en p. van der sterr ontvangen

te hebben Tabellen van waargenomen waterhoogten,

welke hij der Commissie over de daling van den bo-

dem in Nederland ter hand heeft gesteld.

De Secretaris berigt, dat de in de jongste verga-

dering voor de Verslagen en Mededeelingen aangebo-

den Verhandelingen van de H.H. miqüel, iial-

BETSMA, BÜYS BALLOT, BIERENS DE HAAN Cn OUDE-

MANS door de Commissie van Redactie zijn aange-

nomen.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

Vergadering wordt gesloten.

VERSL. EN MEDED. APD. NATÜURK. DEEL XIII, 27



SUR QUELQUES GENRES

DE LA

FAMILLE DES PLEURONECTEOIDES

P. Blifi^KKER.

L'apcrQu suivant ne comprend pas tous les genres de la

familie des Pleuronecteoïdes. Les mers des cótes atlantique

et pacifique de TAmérique paraissent nourrir plusieurs

autres formes génériques, qiü cependant ne sont pas assez

connues pour que je puisse leur assigner une place entre les

genres, établis dans Ie tableau qui va suivre.

Ainsi que pour tant d'autres families de Poissons, la deu-

tition parait aussi fournir pour celle des Pleuronecteoïdes

les caractères fondamentaux pour Tétablissement des genres.

Si cependant ces genres se font reconnaitre aisément par

les détails de la dentition, .je ne veux nullement dire,

que toujours ces caractères sont les plus importants. Peut-

êlre qu'ils ne suffiraient pas toujours, a eux-seuls, pour

établir des coupes génériques naturelles, mais s'ils se trou-

vent accompagnés d'autres caractères, tirés de la physiono-

mie, de la construction de la bouche, de celle des os de

la tete, des narines, de la langue, des nageoires, de la
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ligne laterale, des intéguments de la peau, etc, il n'y a

pas è douter, d'après ma maniere de voir, qu'on ait affaire

a des genres naturels, dont les caractères se reflètent dans

la dentition, qui pour cela est un guide certain pour leur

distinction.

Après mon retour en Europe ayant pu examiner de la

familie actuelle beaucoup de formes, qui n'existent pas

aux Indes orientales, je me suis convaincu bientot que les

espèces indo-archipéiagiques et japonaises, que j'ai décrites

comme des Hippoglossus, des Rhombus et des Platessa

(Pleuronectes Art.), n'appartiennent nullement a ces genres

atlantiques, et que plusieurs genres de la familie sont aussi

mal établis que peu connus.

Le tableau suivant n'est qu'une esquisse préliminaire,

pour appeler Tattention des ichthyologistes sur une fa-

milie, qui parait avoir été jusqu'ici trop négligée.

M. GiRARD a proposé quelques genres pour les membres

de la familie des cótes pacifiques de l'Amérique du nord,

comme M. gill Ta fait pour ceux des cotes atlantiques

du même continent. Cependant les genres de M. gikard

ne sont que vaguemeut determinés et de ceux de M.

GiLL je ne connais jusqu'ici que les noms. On ne pourra

juger de la valear de ces coupes tant qu on n'en ait point

de bonnes diagnoses.

T. Dentes utraque maxilla utroque latere bene evoluti.

A. Dentes vomerini, palatini, linguales. Dentes utraque

maxilla biseriati, sagittati, ex parte mobiles; palatini

uniseriati, pharyngeales inferiores uniseriati, pharyn-

geales superiores osse majore pluriseriati.

1. PsETTOüES Benn. — Pinnae dorsalis

et analis vagina squamosa libera.

Pinna dorsalis post ocidum supe-

riorem incipiens. Oculi membrana
27*
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palpebrali libera. Maxilla superior

post oculos producta.

Spec. Hippoglossus erumei Cuv. etc.

B. Dentes vomerini (interdum decidui). Deiites palatini

vel liiiguales iiuUi. Spina analis nulla. Linea lateralis

antice valde curvata. Oculi siuistri.

a. Dentes utraque maxilla acuti pluriseriati. Dentes

pharyngeales pluriseriati. Pinna dorsalis ante ocu-

lum superiorem incipiens.

2. Rhombus Klein. =^ Bothus Eaf. =
Psetta Svvns. — Pinnae ventrales

liberae,cum anali non unitae. Pin-

nae dorsalis et analis carina cau-

dae desinentes. Anus dexter.

Spec. Rhombus maximus Cuv., etc,

-•^. Zkugopterus Gottsch. Pinnae ventrales

cum anali unitae. Pinnae dorsalis

et analis latere caudae anophthalmo

productae ibique desinentes. Anus

medius.

Spec. ^eugopterus hirtus Gottsch.

etc.

b. Dentes acuti, intermaxillares biseriati, infraraaxilla-

res uniseriati. Dentes pliaryngeales inferiores trise-

riati, superiores singulis ossibus bi- ad quadriseriati.

4. CiTHARUs Eond. Blkr. Dentes inter-

maxillares serie interna anteriores

canini curvati.

Spec. Citharus macrolepidotus =
Pleuronectes macrolepidotus

L., etc.

C. Dentes vomerini, palatini et linguales nulli.

a. Dentes utraque maxilla biseriati, conici, acutiusculi.
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5. Clidobehma Blkr. Maxillae latere an-

ophthalino quam latere oculari

multo loiigiorcs. Corpus latere

oculari tuberculis et granulis spi-

inilosis scabrum, latere anoplithal-

mo laeve, alepidotura. Oculi dextri

approximati.

Spec. Clidoderma asperriminn •=

Platessa asperrima Schl.

Dentes acuti, intermaxillares biseriati, inframaxilla-

res uiiiseriati. Rictus magnus.

art. "Dentes pharyngeales inferiores biseriati, superiorcs

singulis ossibus uni- ad triseriati. Spina analis.

6. HiPPOGLOSSUs Cuv. Linea Jateralis an-

tice valde curvata. Oculi dextri.

Pinua dorsalis supra oculum su-

periorem incipiens.

Spec. Hippoglossus vulgaris Cav.,

etc.

bb. Dentes pharyngeales inferiores biseriati, superio-

res singulis ossibus uniseriati. Spina analis nulla,

7. IIemirhombus Blkr Linea lateralis an-

tice declivis, vix curvata. Oculi

sinistri. Pinna dorsalis ante ocu-

lum superiorem incipiens.

Spec. IIemirhombus guineënsis

Blkr., etc.

cc. Dentes pharyngeales inferiores uniseriati, supe-

riorcs singulis ossibus uni- ad biseriati. Spina

analis nulla.

8. Platysomaticuthys Blkr. Linea lat«-
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ralis antice declivis, vix curvata.

Oculi dextri. Pinna dorsalis süpra

oculum superiorem incipiens.

Spec. Hippoglossus pinguis Mus.

L. B.

c. Dcntes acuti interrnaxillares biseriati, inframaxillares

pluriseriati, pharyngeales uniseriati.

9. Platophiiys Swns. '.= Eliomboidich-

thys Blkr == Bothus Bp. — Eic-

tus parvus. Eostrum latere oculari

cornutum. Oculi sinistri, maxime

distantes. Linea lateralis latere

anophtlialmo nulla, latere oculari

antice valde curvata. Corpus utro-

que latere squamosum, laeve.

Spec. Rliomboidichthys myriaster

Blkr, . etc.

d. Denlcs interrnaxillares et inframaxillares uniseriati.

aa. Lingua libera.

t Ossa pharyngealia inferiora gracilia non coalita,

dentibus acutis armata.

i Denies pharyngeales inferiores pluriseriati,

superiores singulis ossibus uni- ad pluriseriati,

10. PsEUDORHOMBUS Blkr. Oculi sinistri.

Linea lateralis antice valde cur-

vata. Pinna dorsalis ante oculos

incipiens. Spina analis uulla.

Spec. Rhombus polyspilos Blkr, etc.

i' Dentes pharyngeales inferiores biseriati, su-

periores singulis ossibus uniseriati, Spina

analis. Oculi dextri. Pinna dorsalis supra

oculum superiorem incipiens
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y Dentes maxillis conici obtusiusculi vel acuti.

1 1. LiMANDA Gottsch. Linea lateralis aiitice

valde curvata. llictus parvus ante

oculos desineiis. B. 7.

Spec. Limanda vulgaris Gottsch.

9' Dentes maxillis (uniseriati?) acuti ciirvati.

12. IIiPPOüLOSsoiDES Gottsch. Linea late-

ralis anticc declivis vix curvata.

Rictus sub oculo product us, maxilla

inferiore prominente B. 8.

Spec. Pleuronedes limandoidesVA.

i" Dentes pharyngeales inferiores et superiores

singulis ossibus uniseriati.

o Dentes maxillis conici acuti. Pinna dor-

salis ante oculum superiorem incipiens,

13. CiTHAiiiCHTHys Blkr. Linea lateralis an-

tice declivis vix curvata. Oculi si-

nistri. Spina analis nulla.

Spec. Rhomhus cayennensis'M..LM»

14. AiiNOGLOSSUS WilL, Blkr. Linea latera-

lis antice valde curvata. Oculi dex-

tri. Spinae praeanales 2.

Spec. Plenronectes arnoglossus,

t' Ossa pharyngealia inferiora lata antice coalita

dentibus obtusis bi- ad quadriseriatis armata.

i Dentes maxillis compressi vel conici obtusi;

pharyngeales obtusi singulis ossibus uiii- vel

biseriati. Rictus ante oculos desinens.

1 5. Pleukonectes Art. = Platcssa Cuv. —
Linea lateralis antice declivis, vix
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curvata. Squamae in cute quasi im-

mersae. Oculi dextri. Spina analis.

Caput latere oculari tuberculis os-

sibus longitudiDaliter seriatis.

Spec. typ. Artediana Pleuronectes

platessa L.

bb. Lingua libera nulla. Eictus ante oculos desinens.

Pinna dorsalis supra oculum superiorem incipiens.

t Ossa pharyngealia inferiora gracilia non unita.

Dentes pharyngeales aciüi, maxillis compressi,

truncati.

i Dentes pharyngeales inferiores biseriati, su-

periores singulis ossibus uiiiseriati.

16. PsEUDOPLEURONECTEs Blkr. Linea latc-

ralis antice declivis, vix curvata.

Spina analis. Squamae imbricatae.

Spec. Platessa plana Mus. L. B.

^' Dentes pharyngeales inferiores et superiores

singulis ossibus uniseriati. Oculi dextri.

17. Brachyprosopon Blkr =Microstomus

Gottsch. (nom. praeoccup.). Spina

analis nulla. Linea lateralis antice

valde curvata. Squamae immersae.

Spec. Platessa microcephalusYlem.

. 18. Glyptocephalus Gottsch. Linea latera-

lis antice vix curvata Caput fo-

veolis multis in latere anophthalmo,

utrinque praeoperculo et maxilla

inferiore. Spina analis. Squamae

imbricatae.

Spec. Glyptocephalus saxicola

Gottsch.
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II. Maxillae latere anophthalmo tantum deiiticulatae.

A. Dentes maxillis acuti minimi bi- vel triseriati; vo-

merini, palatini, linguales nulli.

a. Ossa pharyngealia inferiora gracilia non unita. Den-

tes pharyngeales inferiores et superiores singulis os-

sibus acuti uniseriati.

19. PIeteroprosopon Blkr. Linea lateralis

antice declivis vix curvata. Ros-

trum cornutum. Squamae immer-

sae„ Spina analis nulla. Pinna

dorsalis latere anophthalmo infra

üculum superiorem incipiens. Na-

res sinistrae et dextrae dextro la-

tere initii pinnae dorsalis perfo-

ratae.

Spec. Platcssa cornuta Schl.

Leide, 10 Février 1862.



IETS OVER HET VINDEN VAN

DE DEELERS
DER GETALLEN

EN DER

V E R G E L IJ K I N G E X

IN BETREKKING TOT ELKANDER.

DOOK

€. H. O. BUYS BALLOT.

In het laatste nummer van de Mélanges Mathématiques

et Astronomiques tirés du Bulletin de VAcadémie de St.

Fetershourg, III, 1. 3, vindt men eene methode op nieuw

aangegeven, om te beslissen over de deelbaarheid van een

getal door eenigen factor.

Het is een bijzonder geval van eene algemeene methode,

sedert lang als gansch eenvoudig door mij gebruikt. Een

enkel woord daarover zij echter hier niet overbodig, vooral

daar men door hier acht op te slaan, een vierde van de

getallen kan uitwinnen in de tafels der deelers. Mijne aan-

dacht viel daarop bij het inzien van het zevende millioen

door den uitnemenden rekenaar dase, naar aanwijzing van

GAUss bewerkt, en door peteiis dezer dagen uitgegeven.

Bij het uitgeven der drie andere millioenen, of vooral bij

het verzamelen van al die tafels der tien millioenen in één

werk zou het van belang kunnen zijn op de volgende,

overigens zeer eenvoudige opmerking acht te geven. Men

kan even goed, twee, drie, m cijfers van een getal g af-
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snijden, als één, zoo als men meestal leert. Mon zoekt dan

hoevele malen men het afgesneden getal h van het voor-

gaande a moet aftrekken of er bij moet optellen, om een

verschil te verkrijgen of een som, die te gelijk met g of

a 10'" + J deelbaar is door p. Dan neemt het getal r/ den

vorm aan van 100 a -|- 6, 1000 a -\- h enz., a 10"' -f b.

Zij het getal a dz nb deelbaar door een deeler p, zoo

zal ook 1 0'" a dz n 10^ b deelbaar zijn door p en dus ook

het verschil w 10"* qz 1 daardoor deelbaar zijn en omge-

keerd, indien het oorspronkelijk getal g deelbaar was door

p. Als twee van deze grootheden a 10"* -[" ^' lO'^'a ± n 10"' b

en nlO"*qil deelbaar zijn door p, dan is het ook de

derde.

Welnu ik kan m bepalen naar w, of n naar m, of bei-

den doelmatig kiezen en eene menigte van regels vinden.

Laat ons zoeken de deelbaarheid door 1 9 en door 1 7 en

kiezen wij m = 3, omdat daardoor een getal van millioenen

tot duizenden wordt teruggebragt en alzoo gemakkelijk te

onderzoeken is.

Wij hebben dan

100 ^ 5 mod 19, 100 ~ — 2 mod 17

400 ~ 1 „ ,/ 800 = + 1 // 17

8000 ^^ l „ „ 1000 = — 3 // 17

6000 = — 1 n 17

Dus zal een getal deelbaar zijn door 1 9, indien de dui-

zendtallen (a), vermeerderd met 8 maal de overige eenhe-

den, door de drie laatste cijfers aangegeven (6), indien dus

{a-\-^b) een getal oplevert deelbaar door 19; en een ge-

tal zal deelbaar zijn door 17, indien de duizendtallen (a),

verminderd met 6 maal de overige eenheden, door de drie

laatste cijfers aangegeven (6), indien dus a — () 6 een ge-

tal oplevert deelbaar door 17.

Ik heb om de congruentie met 10^ ± 1 te vindenden
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bovenstaanden weg gevolgd, opdat ik tevens den regel zou

leeren kennen voor 10'"^ ± 1 voor 19 en 17 beiden.

Eene kleine tafel, volledig de deelers van de getallen

?i]0^ db 1 of ook n 10^ zfc 1, n 10* db 1 opgevende, zou

dan al die regels bevatten.

Waartoe echter hefc geheugen bezwaard met al die wij-

zen van toepassing. Wij willen alleen opmerken, dat juist

1001 ==7X11X13 en 999= 27X37, dat dus lO^ifcl

een zeer geschikte vorm is en wij alzoo slechts a + 6 en

a— b hebben te onderzoeken.

Wij zouden zelfs a nog weder met voordeel kunnen schei-

den in duizenden a', en millioenen a" Is ons b. v. gege-

ven 899 908 191 zoo hebben wij naar het vorige 6 = 1 9

1

en a = 899 908. Wij scheiden nu a in «"=-899 en

a" a' h

a' = 908 aldus: —— ^-^ -— . dan moeten a" en b

899 908 191'

altijd te zamen geteld worden, a' moet er bij geteld wor-

den voor het onderzoek op 27 en 37 en er afgetrokken

worden voor het onderzoek op 7, 11 en 13.

Hier is a" + a' -|- 6= 1998, dus is het getal deelbaar

door 27 en door 37 ; tevens hebben wij a" -|- 5 — a' = 182,

dus is het getal deelbaar door 7 en door 18, even ais 182.

Men kan nu bij het inrigten van de tafels der deelers

een van beiden kiezen:

P. al de getallen overslaan, die deelbaar zijn door 7, 11,

18, even als men dit reeds gedaan heeft met de getallen,

deelbaar door 2, 3, 5. Alsdan zouden de kleinste deelers,

die konden voorkomen, 17 en 19 zijn. Men wint daardoor

meer dan een vierde van de getallen uit, waarbij het echter

de vraag is, of men zulk een doelmatige rangschikking zal

kunnen vinden als die welke nu door peïees is ingevoerd.

Wel gelukt dit, indien verscheidene millioenen vereenigd

zijn, maar niet voor een enkel millioen, of
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2^ zal men, indien men de getallen alle behoudt, nu

telkens den eerst op 13 volgenden deeler kunnen opgeven,

zoodat men, na toepassing van dat kriterium voor de op-

genoemde deelers, juist een moeijelijker te vinden deeler

heeft, en vaak dan zooveel deelers, dat het geheele getal

nagenoeg opgelost is. — Alle deelers mede te deelen, laat

men alleen na om de uitvoerigheid en omdat het er veelal

slechts op aankomt te weten of een getal deelers heeft, ja

dan neen.

Waarom echter zal men niet den voordeeligsten deeler

opgeven, b. v. den grootsten.

Er vloeit nog een tweede resultaat uit voort voor de op-

lossing van de getallen-vergelijkingen.

Het is namelijk duidelijk, dat voor een ander getalstel-

sel, dus ook voor het twaalftallig stelsel, zelfs voor het

X-tallig stelsel, d. i. voor vergelijkingen, nx''"' ± 1 deel-

baar zal moeten zijn door den begeerden factor van de ver-

gelijking, en die factor alzoo door nx^ :±i 1 zal kunnen

worden aangewezen. — Bepalen wij ons ook hier, in onze

voorbeelden toteene eenvoudige veronderstelling, tot w = 1,

zoodat de links afgeschrapte termen enkel boven de regts

afgeschrapte behoeven geplaatst te worden, nadat men die

linksche door .«»' heeft gedeeld. Men heeft dus slechts op

te tellen of af te trekken.

Is de som deelbaar door .u'" ± 1 of door de bekende

deelers van dezen vorm, dan zijn die deelers ook deelers

of factoren van de gansche vergelijking. Zoo ontdekt men

dus onmiddellijk bijna, niet alleen of a' + 1 en x — 1 een

deeler is — wat men reeds deed overeenkomstig met den

regel voor de deelbaarheid door 9 en 11 in het tientallig

stelsel — ; maar ook, of de factoren met zamengestelde, om liet

even imaginaire of reële wortels, a?* 4"^+^^ ^^ — ^+ ^'

x"^ 4" ^i ^'^* — '^"' + •'^^ — ^' + 1 <^^^^» deelers zijn van

de vergelijking.
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De wortels vereenigen zich zeker betrekkelijk zeldzaam

tot deze vormen, en het zou omslagtig zijn regels te zoe-

ken, waarnaar men op deze wijze het al of niet voorhanden

zijn van een factor x"^ -^ ax -^ h zou kunnen beoordeelen;

maar er zijn toch twee toepassingen, die ook kunnen aan-

gewend worden, en onder de bewerking kwam mij nog eene

bijzondere wijze in de gedachte, welke de zamengestelde

factoren ^^ -^ ax -{- h, zelfs x^ -^ ax"^ -\- h x -{ c^ zdX

aan den dag brengen, indien a, h, c geheele getallen zijn.

1^ Wordt de gewone regel om te onderzoeken, of een

factor a van den laatsten term werkelijk een wortel van

de vergelijking (a) is, veel eenvoudiger door onze opmer-

king. Men zou den coëfficiënt van x^ kunnen vermenig-

vuldigen met afi, waarna dan de geheele vergelijking door

a kan gedeeld worden, en de regel voor de deelbaarheid

door db 1 kan worden aangewend ; maar daartoe kan men

den laatsten term door den factor a deelen, den voorlaat-

sten door één, den derden van achteren met a vermenig-

vuldigen, den volgenden naar links met a'^, dan met a^

enz. — Geeft dan de som der coëfficiënten nul, zoo is de

geheele vergelijking deelbaar door x — «. Is de som der

coëfficiënten van de termen der evene magten gelijk aan de

som der coëfficiënten van de onevene magten, zoo is de

vergelijking deelbaar door x -{- a.

2". Eveneens gaat men te werk bij het onderzoek of

x"^ '{' a^ een factor is: maar men deelt nu de vergelijking

in groepen van telkens twee termen van achteren af, deelt

de laatste groep door de a-; de derde van achteren ver-

menigvuldigt men met a-', en men let weder of het overschie-

tende door 0?^ + 1 deelbaar is. Want zij de vergelijking:

(^^ + px"" + qx^ + sx + t) {x^ + a^) == 0.

dus na vermenigvuldiging en afdeeling in groepen van twee

termen
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;?a2a?^-ff5-|-a2)ft2.x'4 -i^[<i -i-pa'^ )x^ -^[t-^qa'^)x'^ 1 -i-,9.r j-^-^Q.

af x'^+ t X-

blijft /?a^^^+ 9^^ '^^

af pa^.v^ +^ö^^ .T*

blijft a4:pe+ a* .r^

a^x' (or^ -f 1)

of in getallen voor

p = 4, ^ = — 3, 5 = 5, t = — 2, a==[/ — o.

^6 _|_ 4 ^^5 __ g ^4 _ 7 _^3 _ 7 ,gi _ 15 ^ ^ 6 = 0.

Hier gis ik dat a*- rb 3 factor zal zijn om den deeler 3,

aan de twee laatste termen gemeen, dus moest de derde

afdeeling van de regterhand met ± 3 worden vermenig-

vuldigd, de laatste er door worden gedeeld. Men heeft dan

9^« zp\2x^ dz IS.-??^ — 7a'3 -f 7 a;- dz 5 .r zp 2

af —12.^?^ + 9^* of — 2x'' + 5^^

9^6 + 9a;^

Dadelijk ziet men, dat alleen de bovenstaande teekcns

9.T^ + dx'' of 9x''' {.x- + 1) overlaten;

terwijl de aftrekking van — 2 ,v^ + 5^'* in geen der beide

veronderstelli

wortels zijn.

veronderstellingen voldaan zou hebben ; zoodat a- = ± [/ 3
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3'. Door de wortels der vergelijking met 1, 2, 3 te ver-

hoogen of te verlagen, dus door ƒ (o; db 1), / (^ =b 2j,

ƒ (.f ± 3) te vormen, kan men ook tot de splitsing in

factoren geraken, indien die factoren alle meetbare: dat is

hier geheele coëfficiënten hebben, en dit is de nieuwe wijze,

waarop ik boven doelde.

Is er een factor van den eersten graad : x -\- /?, zoo

zullen de nieuwe vergelijkingen /(.t + 1) enz. en f(a; — 1)

en achtereenvolgens tot deelers van haren laatsten term

hebben

:

en daar de deelers van den laatsten term gemakkelijk te

vinden zijn, zal het spoedig in het oog vallen of er onder

gevonden worden, die een rekenkunstige reeks maken. Zijn

er gelijke deelen van den eersten graad zoo is /?^ en wor-

den (p + 1)^, (-P "I" ^)^ 6^2' achtereenvolgens deelers.

Is er een meer algemeene factor van den tweeden graad

^'^+aa; + 6=0, zoo zal die in de laatste termen der

vergelijkingen deelers moeten geven, die een rekenkunstige

reeks van de tweede orde maken.

Er zullen deelers moeten gevonden worden achtereenvol-

gens b; a + 1 + b; 2a + 4 + 6; 3a + 9 + 6, enz.

Zijn er twee dergelijke gelijke factoren, zoo worden de tweede

magten van deze grootheden deelers.

Is er waarschijnlijkheid, dat er twee factoren van den-

zelfden rang kunnen zijn, zoo zal men soms met voordeel

de verschillen van de deelers kunnen onderzoeken, omdat

die, in de veronderstelde gevallen, waarin de coëfficiënt van

den term met de hoogste magt de eenheid is, eene reeks

van den naast lageren rang, ja in gunstige gevallen, van

nog een. lageren rang kunnen worden.

Algemeen zal elke factor van eenen hoogeren graad zelf

wortels verkrijgen, welke bij die verandering der vergelij-
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king ieder met de eenheid opklimmen, en wier product dus

Jichtereenvülgens laatste termen geven (deelers), die een reeks

van zoodanigen lioogeren graad leveren. Geven dus de

laatste termen van opvolgende vormen der \ergelijking,

waarvan ieder sleclits daardoor van den vorigen verschilt, dat

de wortels telkens eene eeidieid grootcr of kleiner zijn, — met

andere woorden, bevatten ƒ (O + 1), /(O + 2), /(O— 1)
—

telkens slechts twee deelers, zoo heeft men slechts te be-

proeven, of die deelers ook twee reeksen kunnen voruien

van hoogeren rang. In dat geval heeft men groote waar-

schijnlijkheid, dat uit die deelers de w-are coëfficiënten der

factoren zullen kunnen gevonden worden.

Groote waarschijnlijkheid, zeide ik, want het omgekeerde

der stelling laat zich niet bewijzen; immers zouden in

eenige opvolgende vormen, toevallig de laatste termen tel-

kens twee deelers kannen hebben, zonder dat er werkelijk

in de vergelijking factoren met geheele coëfficiënten aan-

wezig waren. Komen er onder deze laatste termen meer

ondeelbare getallen voor, zoo wordt het waarschijnlijk, dat de

vergelijking zich niet laat ontleden, en andere factoren met

geheele getallen zijn dan reeds ontdekt. De eerste, tweede,

derde enz. verschillen, moeten steeds gelijk 1, O, 24, 120 zijn.

Alle indirecte methoden van oplossing hebben een be-

zwaar, dat men gevaar loopt onnoodige moeite te doen, en

dat veelvuldige beproevingen te zamen ligt meer moeite

kunnen kosten dan een directe benadering der wortels.

Hier is echter de moeite zeer gering, want om de ligging

der wortels te leeren kennen en om te beoordeelen of het.

reëele of imaginaire wortels zijn, moeten wij tocli in (h>

vergelijking de wortels grooter en kleiner maken.

JJie moeile is dus geenszins overbodig, en het eenige, dat

men meer behoeft te doen, is het beoordeelen en beproeven

der laatste termen. In het algemeen zou ik dan voorsciu'ij-

ven, om twee vergelijkingen te vormen, de eene _/'(.i' -f ;;),

VERSL. KN MEDEÜ. AFD. NATIJURK. DEEL XIII. 2S
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waarin de wortels drie grooter, de andereƒ (.2? — 3), waarin

zij drie kleiner zullen zijn dan in de gegevene. Dan toch

heeft men door geheele en door beurtelingsche optelling

der coëfficiënten van die drie vergelijkingen tevens de laat-

ste termen van/(j; + ^)ff{^^ + 1);ƒ (^— ^) en/(A' + 2),

f{x — J) en ƒ(A• — 4), en dus een volgorde van laatste

termen, lang genoeg om zelfs factoren van den zevenden

graad te beoordeelen voor het geval van eene gegevene

dertiende- of vijftiende- magtsvergelijking. Zal het tot ware

geheele oplossing leiden, dan moeten de magten der te

vinden factoren natuurlijk niet hooger dan tot den vierden

graad opklimmen.

Het is om de volgorde der laatste termen te doen, en

om deze te verkrijgen behoeft men de vergelijking voor

wortels, die drie verschillen: dus zal men naar omstandig-

heden de vergelijkingen in ƒ(.?? -\- 3) en ƒ (o; + G) of

f{x — 3) m/(x — 6) oï/{x — 3) enƒ (^ + 3) formeren.

Zij gegeven

:

/o-^A'^— 17.r« +59.^;^ — 33.r^ + 76x' -'Ó98.x^ + 209^'-~58 = 0.

Hier behoeft alleen berekend te worden de vergelijking

ƒ (cT + 3); en door die, ƒ(> -f" 3) en /{o:) verkrijgt men

dan de laatste termen van ƒ (a- — 1), ƒ (ic + ]), /(.v-\'2)

enf(.v-\' 4), in alles zes in getal.

Wij schrijven dan :

/(0~1)= • -851

f{x) =.r7— 17^«+59.^'•'^— 33.^^4-7r)^-'-398.r'-^-|-209.r^ 58

/(0-l-l)= ^161

A0^2)= —224
/(^-I_3)=.i''-f 4.^«--58.^•"~49Sa?^-1355.1?3-1118.^•^-^-52L'r-^497=0

./'(0-{-4)== —2006.

Ik geloof dat het minder moeite kost, om de vergelij-

king ƒ (a; + 3) te vormen en dan ƒ (O -f 4), ƒ (O + 2\
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enz. te vinden, dan oin onmiddellijk 4, 3, 2, 1, O, — 1

voor X in plaats te stellen. Maar al v.as dat zoo niet, dan

zou men toch nog wel eens de vergelijking met veranderde

wortels ^villen zien, om daardoor op te sporen of en lioe-

veel imaginaire wortels er zijn.

Hier is (209'- — 2, 58, 589) < 0.

Wij hebben dus nu twee imaginaire wortels reed>; uit

/(x) duidelijk, volgens onze vroegere bijdrage.

Wij schrijven dus op

ƒ(~ i) /(O) ƒ C+ 1) ƒ (+ 2) ƒ (+ 3) ƒ (+ 4)

— 851 — 58 —161 —224 +497 —2000

—37X23 —2X29 --72X3 —7X32 7X71 J7Xl^S.

Deze getallen hebben in het algemeen slechts twee dee-

lers, en geen deeler die achtereenvolgens met één opklimt

of afdaalt, dus zijn er geen factoren van den eersten graad

met geheelen wortel.

Voor het onderzoek naar factoren van den tweeden graad

zijn er vele, voor dat naar factoren van den derden graad

soms honderden combinatiën mogelijk, en meestal zal men

er dus niet veel bij winnen, behalve om de factoren van

den eersten graad te vinden. Indien er, zoo als hier, evene

en onevene factoren zijn, zoo houde men in het oog, dat

algemeen de deelers tot een zelfden factor behoorende of

alle even zullen moeten zijn of alle oneven of beurtelings

afwisselend even en oneven. Met het oog daarop schreven

wij reeds

224 = 7 X 32 en 2006 = 17 X 118.

Ook ten opzigte van den deeler 3 zijn er regels omtrent

de opvolging der termen.

Bijv. voor reeksen van den 2'^'-^'^ en 3'l^^" graad heeft de

vierde term weder hetzelfde overschot als de eerste, en de

28*
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resten van die opvolgende termen, len opzigtc van den

modulus, zijn voor reeksen van den tweeden graad, als ^Yij

de termen positief nemen, 0,0,2 of 1,1,0 of 2,2,1, en voor

reeksen van den derden graad of alle dezelfde, of met één

opklimmende, of wel zij zijn achtereenvolgens 1,0,0, 2,2,1

of 0, 2, "2, De wet van opvolging der resten wordt echter

voor iiictoren van een hoogeren graad meer zamengesteld,

zoodat het vaak beter is alleen op te merken, dat de ;)'''-

termƒ(;>) eener reeks van hoogeren rang afhangt vanden

q'^^^' /{o) op de volgende wijze:

// ^ v:y ^ .
/^^'~"?\ A ,

ip—q) jp—g—^) .

J{p) =/('?) + r^Y" ^^
'

+ 1~~^ ^"^' ^2 ,

tihoo /p =f/{q) mod. p — q moet zijn. Is nu f (p) en

ƒ fp + ??) bekend, zoo wordt ƒ (9) ligt daardoor gevonden,

dat men /{q) aan de twee voorwaarden onderwerpt

f{Q)~/{p) mod:{p-^q)

fiq) ^fip + ") '^Od, (p -f. n — q).

Hierdoor wordt de keus geleid en het getal beproevin-

gen aanmerkelijk verminderd.

Het geval dat de eenheid zelve (1) voor zou komen is

zeldzaam en althans hier niet waarschijnlijk, daar het zeer

vreemd zoude zijn, dat er altijd een deelbaar getal zou

overblijven en wel meestal uit twee deelers gevormd. Dat

behoort alzoo onder de minder Avaarschijnlijke gevallen, die

men niet dadelijk beproeft.

Voorts weet men veelal, hoe dikwerf zulk een factor van

teeken kan veranderen, daar het getal der imaginaire wor-

tels meestal met grootc waarschijnlijkheid, zoo als hier, be-

kend is.

Indien er dus een factor van den tweeden graad in de

bovenstaande vergelijking bevat is, zoo maak ik aanvanke-

lijk de vier combinatiën
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(i) ~- 37 % 23 32 7 IJS.

(^ij -- 37 2 7 32 7 118.

(-)
-- 37 23 32 71 118.

(4) ~- 37 2 7 32 71 JIS.

Wij kiezen + 2, + 32 cji + 1 1 S, omthil Uis.^chcii

.}; -.==: O en .1" — 2 geenc omkeering van tcekens en tu?;-

schen a? = 2 en x — 4 twee omkeeringen van leekens

plaats grijpen. Noodwendig moet ik dus + 2 en -f- 32

kiezen^ en — 118 zou zicli spoedig veroordeeld hebben.

Zij ge\en voor eerste verschillen

:

(1) + 39 21 9 — 23 111.

(i) + 30 5 25 — 23 111.

(3) + 39 21 9 + 39 47.

(1.) + 39 5 25 + 39 47.

En voor tweede verschillen

:

(1) - 60 — 12 — 21 + 1 2 k

(2) - 44 + 20 -_ 2S + 121.

(3) - 60 — 12 + 30 + 8.

(4) — 44 + 20 + 14 + 8

Toetsen wij onze veronderstellingen aan den regel

:

ƒ (7) ==/{p) 'f^o(^' (P — 'J)'

zoo worden (1), (2) en (3) dadelijk veroordeeld, in (1)

wordt alleen — 44 afgekeurd.

AVij zien dan ook duidelijk, dat de drie laatste tweede

verschillen juist 6 tot derde verschil hebben, maar dat

(— 44), uit — 37 ontsproten, niet uitkomt. Weldra vin-

den wij dan dat + 23 voldoet. Nog eens, wij ontveinzen

nu niet, dat soms te vele beproevingen noodig zouden zijn,

indien men een factor van hoogeren dan den tweeden graad
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zoekt, en daarom stellen wij het ook slechts voor alsof wij

er een van den tweeden graad gezocht hadden. Het blijkt

spoedig dat zoodanige er niet zijn : gelallen die 2 verschillen

in de eerste verschillen vallen dadelijk in het oog. Daaren-

tegen vinden wij nu een factor van den derden graad, waar-

van de coëfficiënten a, b en c, behoorende in de vergelijking

:

il'.'' -{- a;i' -\- bx -\- c = O, aldus worden gevonden:

ƒ (el') geefta;^+aa?"^+Z>.r+c = 0.

/*(ei'+l) // x^ + ia+ ^)x-' + {2a+Z+ b)^+ (^+ ^+^+^ = 0.

f{.v+'Z) f, x"^+ ia+b)x^+ {^a+VZ+ b)x+ 4.a+2b.+ S+ c+'ó=0.

Dan is ƒ (2) =- 4a+26 +c+S = —32

/(1)= a+b +c+l=~ 7

/(0)= c ==-2
AIzüo: 3a+&-|-7 = —-25 3a+ ^/ = — 32

a-l-2—2+1-= 7 a+b=^— 6

2a == — 2G

Zoodat men vindt: a = — io

b== + 7

De vergelijking is dus x^ — l-ia- + 7 .r— 2 = 0. Deze

geeft ƒ (O — 1) = — 23, zoo als het behoort, en de andere

factor, welke of door deeling of door overeenkomstige be-

paling kan worden verkregen, is

:

^ï __ 4.^3 _ -,,. ^ 29 = 0.

Zij hebben ieder één paar imaginaire wortels, en dus

heeft de hoofdvergelijking, zoo als wij konden vermoeden,

twee zoodanige paren.

Had men genomen + 32, + 7, + 2, dan ware geko-

men x^ — 7 x"^ — ox + 2 = O, maar dan zou ƒ (— 1)

of ƒ (3) niet voldaan hebben. Het is goed te toetsen eer

ujcn gaat deelen, en ligter om te beproeven met c =^ — 2
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dan oin het teekcii van x^ onzeker te laten, en dus cene

vergelijking tussclien «, h en c ineer op te nemen, waar-

door het teeken van x^ zou bepaald worden. Elke achter-

eenvolgende keus bij het gissen naar de deelers, welke bij

reeds vastgestelde passen, is niet in woorden te omschrij-

ven, dan in een uitvoerig stuk. Echter zijn de beginselen,

die ons daartoe leiden, in het bovöustaande aangegeven.

Voor een beter overzigt is het dan goed enkele combina-

tiën meer te berekenen.

Zoo zou ons ƒ(— 2) goede dienst hebben gedaan, om-

dat wij daardoor zouden hebben gezien, dat bij f[a) wer-

kelijk een minimum plaats heeft, en als wij gebruik willen

maken van de congruentiën der vorige bladzijden, vooral

bij het voorkomen van meer deelers in de laatste termen,

dan is het zelfs voordeel nog eens de vergelijking te ver-

anderen voor een verder afliggende waarde, al wordt daar-

door de laatste term zeer groot. De modulus, waarmede

wij toetsen, kan dan meer verschillende resten overlaten en

er is minder latitude voor willekeur. Om dat te laten zien

nemen wij nog de vergelijking:

89.ï;5 + 31;3.i;^ f 257.r2

165 = 0.

3^ 5 . 41.

'? 5 5^ 3 Tl

•J__ 13,^3 ^. 58ii;-7 -- 86.1-'

--~409.^••'—347a

Deze geeft

,m = + 5535

./'(3) - + 4320

./-'(2) - - 825

/(l) = ~ 480

/(O) == - 165

ƒ(-!) - - 240

/(-2) ^- - 12075

fi-o) - - 64320

/(^4) ==-- - 2446245

3 . 5^ Jl.

2^. 3 . 5.

3 . 5 . 11.

2'-^. 3 . 5.

3 . 5-. 7. 23.

20. 3 . 5. 67.

O'. 5 . 83. 607
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]Iet üiuicrzück, of' er ook een factor van den eersten

graad is, leert dal dan de deeler II, 5 of 7 daartoe behoort,

oindat uit de overigen dadelijk blijkt, dat er in het geheel

geen opvolgende deelers te vinden zijn : 7 voldoet werkelijk

bij/(— £) en dus 5 bij /'(O), zoodat wij in deji bovensten

term l en in de volgende 2 enz. kunnen afscheiden. De

factor zon dus moeten zijn x— 1 en /(O), omdat de dee-

lers naar onder klimmen.

De toetsing naar bladz. 442 doet ons zien, dat de dee-

ling opgaat; wij hebben dan de vergelijking tot den acht-

sten graad teruggebragt, die wij ¥ (x) zullen noemen. De

waarden der termen P(4) enz. behoeven niet op nieuw te

worden berekend, maar wij hebben nu slechts in de bo-

ven aangegeven termen die overeenkomstige deelers weg te

nemen. /(5) is dus nul in de oorspronkelijke vergelij-

king.

Om grooter modulus te verkrijgen, heb ik nu de Y {x -\- 6)

en dan r(7}, E (6) en F (5) berekend, zoodat nu die

waarden hieronder zijn aangegeven en tevens in de laatste

kolom de ware uitkomsten, die later op de onder beschre-

ven wijze als noodzakelijk zijn gevonden.

47 =ï (7) = + 3^ 3,0 . iill.

¥ (H) -4-0 ,. 61 . 717.

I (5) = + 2^, 23 . 4i.

E (4) = ~3', 5 . 41.

F (.3) = - 2^ o\ 5.

E (2) = — 5 -

,

, 11

VO, ^- + 2 =
. :3,5

ï(0) = + a . li

F(-J) = + 2-\
,

5-

¥i-'Z) = + 3. 5^ 23

F l—S] — 1 6
.5 . 67

F(-.l.) ^+b.\So.G07

844 X 14-10

•305 X 717

46 X 328

— 41 X 135

- 40 X 54

- iix 25

lOX 12

U X •3

4'X 10

25 X 69

134 X 24U

415 X 607
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y {()) en F(— 4) zijn met 1' (Ü) het geiuakkelijkst te oii-

(krzüekcn : daarbij liggen de twee eersten ver uit elkander

en V (6) lieeft alleen positive dcelers, omdat reeds bij

E(.f-j-y) slèelits een positieve vvortel meer is. Ook kan

1 in J^' (6) niet meer deeler zijn. Indien wij nu meer dee-

lers veronderstellen, hier b. v. drie, zoo moet ieder der

deelers 5, 61, 717, met ieder der deelers van Y{— 4) af-

zonderlijk congruent zijn, (mod, 10) en tevens moeten de

teekeiis zoo genomen worden, dat de drie deelers in het

algemeen, dat alle deelers met elkander vermenigvuldigd

weder F{— 4) geven. Daarom kan ik alleen veronderstellen

rangmatiglijk

1^{— 4) ^-. 5 X B3 X6Ü7.

Voor r(0) kan ik uit ± 1, i 3, ± 1], zh 33 alleen vinden

:

3:^^:717 77iod. 6 en tevens 11 iz:607 mod. (4)

enlli:=305 mod, {6) en tevens 3:zi415 mod. (4);

met 5 alleen is niets aan te vangen. Dus zijn er geen drie

deelers, maar misschien twee, en zoo ja, dan kan men in

de bovenste tabel als deelers, die wij eerste en tweede zul-

len noemen, waarvoor zij bij den eventuëlen eersten of twee-

den factor behooren, inschrijven

1\6).--305X 717,F(0) = llXo, F(-4) = 415XG07.

De eerste deeler van Y (l) moet nu zijn 5 of een veelvoud,

dus P(l)-=40 X 3 of 10X12, omdat geen andere deelers

rangmatiglijk met de deelers van E (6) en F (—4) con-

gruent zijn 7vod. 5. Yeronderstellen wij het eerste, dat later

blijkt verkeerd te zijn, zoo zien wij, dat, evenzeer als in de

tweede veronderstelling, de eerste deelers van 1' (7), F (4)

vrij zijn van den deeler 3 en de tweede deelers dus de

hoosjst voorkomende mat^t van o bevatten. Alzoo is
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r(— 2) = ± 2J3 X ± 5-. 3 , üf wel

= dz 5 .23 X ± 5. 3.

== ± 5^23 X ± 3.

= dz 5- X ± 3 X 23.

^ d= 5 X ± 3 X 5 X 23.

die raijgmatiglijk congruent moeten zijn met 305 en 717,

mod. 8.

Hieraan voldoet alleen P (— 2) = + 25 X + 69, zoo-

dat ook die weder vaststaan. Hierom moet nu weder P (3)

in den eersten deeler bevatten 5 en geen 3 wegens E(ö)

en E (4) ; in den tweeden 3 en geen 5, zoodat alleen de

magten van 2 moeten verdeeld worden en enkel mogelijk is

Y{3} = ± 80 X q= 27

== zb 40 X =F 54

= dz 20 X =F 108

-= zb 5 X =F 216

Hiervan zou nu, behalve— 40 en + 54, wel voldoen — 5,

maar niet +216, en er blijft dus over — 40 en + 54.

Wij hebben gezien, hoe wij bij eene verkeerde veron-

derstelling telkens werden teregt gewezen, ook in een groot

ge(al deelers, en hoe wij verder kwamen. Nemen wij dan

nu de volgorde der factoren aan, zoo als zij bladz. 444

geschikt zijn.

De verschillen van de middelste deelers zijn:

voor F (1) voor E (0) voorP(— 1)2—8 6

tweede verschil — 10 • +14
derde 24

Zoodat er wegens het getal 24 waarschijnlijk vierde magts-

factoren zijn met een zelfden tweeden coëfficiënt: een gun-

stiger geval, zoo als bladz. 436 verondersteld werd.

Eene nadere toetsing en deeling doet de factoren vinden
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x/^ — 4a;^ — 5j;^ + 7 j; + II,

CU .i'^ — 4a;2 + lx- + 5.?; + :j,

die, niet elkander en inet (^~5) vermenigvuldigd, de op-

gegevene vergelijking leveren.

Het algebraïsch oplossen van getallen-vergelijkingen wordt

alzoo veel meer bemoeijelijkt en zelfs onmogelijk gemaakt,

behoudens het bekende <^eval dat tusschen de wortel s II-

niaire vergelijking bestaan, door het niet aanwezig zijn van

factoren met geheele coëfficiënten, dan door het voorkomen

van imai^inaire wortels,

x\ A N H A N G S E L.

liet is mij gelukt, de Newtoniaansche aanwijzing voor

het aanwezig zijn van imaginaire wortels in verband te

brengen met een algemeen principe, dat overal geldt, waar

volmaakte indentitcit te verkrijgen is van de zamenstel-

lende deelen en volmaakte indentiteit van de aansluiting

dier deelen.

Campbell schijnt het voor zijnen geest te hebben zien

zweven, maar hij heeft het niet vast gehouden. Het luidt

:

geen absoluut maximum of minimum kan plaats grijpen,

zonder dat de deelen volkomen indentisch zijn. Wij maak-

ten van dat beginsel reeds gebruik in onze gronden der

meetkunde als van het cenige elementaire en wel zuiver

wijsgeerige bewqjs : dat alleen langs de regte lijn of langs

de cirkellijn de kortste weg kan liggen; dat regelmatige

ilguren voor de verhouding tusschen omtrek en inhoud een

maximum moeten bezitten in betrekking tot figuren van

hetzelfde aantal zijden; dat deze verhouding een absoluut

maximum wordt voor den cirkel, verder voor den bol. Het

is op nog meer vraagstukken toepasselijk. Zoo hebben sym-
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medische fuiiciiëii van eenige grootheden, indien zij een

maximum toelaten of een minimum, dit alleen dan, als al die

grootheden gelijk zijn. De coëfficiënten eener vergelijking zijn

symmetrische functiën en evenzeer de verbinding van drie

op een volgende Xp- , — A;j_i, A^-^i.

Indien deze uitdrukking dus een maximum of minimum

heeft, zal het zijn als alle wortels gelijk zijn. Dus zal dit

plaats hebben voor de binominaal-coëfficiënten.

Dan is

Ap -—Ap— i . A D -j- 1 = Ap ^— Ap '•

\jL;-f-l n— p-\-l

en dus

Ap^ — ^-I- . ^~^~
, Ap—l . Ap+l -= 0.

p n—p

Bij ongelijke wortels kan deze uitdrukking onbepaald

groot zijn, maar zij kan niet negatief worden voor reëele

grootheden. Dus moeten er imaginaire wortels voorkomen,

om haar negatief te maken.

Bij ongelijke Avortels is het dus voor bijkomende imagi-

jiaire wortels reeds moeijelijk deze grens te doen overschrij-

den, want in dat geval kunnen zij nog voorkomen, zonder

dat isij aan deze aanwijzing te herkennen zijn. Daarom zeg-

gen wij ook : aanwijzing en niet : kenteeken. Moeijelijker is

het nog eenvoudig Ap"^ — Ap_i. Apj^i <0 te maken,

en heb is mij onwaarschijnlijk dat hetzelfde paar wortels

dat b. V. in de onderzochte vergelijking

2092 —116 X 589 < O maakt

ook 16' —33 X'398 <0

zou maken, waarin zoo als ik uitdrukkelijk voorschreef slechts

één zelfde coëfficiënt gebruikt wordt. In de Verslagen en Mc-

dedeelingen, Dl. VIF, bewees ik ook, dat in eene vergelijking
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van den vierden of hoogeren graad de som van de vierkanten

der wortels en de soin van do vierkantcMi der omgekeerde

wortels niet door éca zelfde paar imaginaire negatief worden

gemaakt; maar gaarne erken ik overigens, dat de bewijzen

voor de onafhankelijkheid van de overige dergelijke be-

trekkingen niet wiskunstig streng geleverd zijn.

Wel ben ik tot het volledig bewijs genaderd en schijnt

het mij toe te zullen kunnen geleverd worden, maar de ge-

vallen zijn zoo velerlei, dat dit aanhangsel te groot zon

worden in verhouding tot dit opstel. ïot zoo lang be-

paalde ik mij dan met te zeggen bladz. 43 G met groofe waar-

schijnlijkheid, omdat dit voor ons oogmerk voldoende was,

en ik alles, wat niet met zekerheid kan bewezen worden

in het aanhangsel wenschte te verschuiven als opmerkingen.
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Van dezen overgang was in het grootste gedeelte van

Europa slechts de uitgang zigtbaar, te Batavia de in- en

uitgang beide. Hoewel ik bij de waarneming van den in-

gang slechts ten deele geslaagd ben, geloof ik toch dat

mijn resultaat vertrouwen verdient.

De ligging mijner woniug, waar ik den overgang waar-

nam, is:

Poolshoogte 6° 10' 41" Zuid,

Lengte7^7 beoosten dentijdklep= 7'' 7"'20%2oostv.Greenw.

= 6 57 59 ,6 ,/ ,/ Parijs.

De formules van schjellerup in N". 1286 der Astro-

nomische Nachrichten geven voor deze plaats:

In- j Buitenste aanraking, (invloed der paralIaxis—12s,G) Ou25m9s,9 \
,

gang j binnenste .'{.., „ —14. ,3) 2723,8/^
Uit- ( binnenste »

[ .. „ , —22 ,9) 4 25 16 ,8 1 \
gang

i
buitenste »

(
•> - " —23,4) 27 32,0''^^

welke getallen berekend zijn met behulp der Zons- en Mer-

curiuslafels van leverrieu.

Om do oogen te sparen, nam ik het zonnebeeld niet on-
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middellijk in den kijker, maar geprojecteerd op een scherm

waar, dat den achtergrond vormde van cenc aan de oog-

buis des kijkers verbondene donkere kamer. In een der

zijwanden van deze donkere kamer was cene opening, waar-

door ik op het scherm zag. De kijker was van steiniikil,

opening 43 p. lijn, brandpuntsafstand 6U duim, vergroo-

ting 120 maal. De afstand van hel oculair tot het scherm

bedroeg 16 par. duim. Het beeld van Mercurius was ééne

p. lijn in diameter, en zoo scherp als verlangd kon wor-

den. Om alle vreemde licht af te liouden, had ik een ta-

felkleed om den kijker geknoopt, dat tot den grond toe

afhing. Op die wijze was de waarneming gemakkelijk, ze-

ker en zonder nadeel voor het gezigt.

Op het oogenblik, waarop ik den eersten indruk ver-

wachtte, werd de zon door eenc wolk bedekt. Toen deze te

0"27"^ol%9 voorbij was, was Mercurius ingetreden, mnar

ter naauwernood. De middellijn der planeet =
9.J-

seconden

stellende, schatte ik den afstand der randen op ééne se-

conde. Ik houd deze schatting voor zeer naauwkeurig. De

berekening gaf mij 13^,8 voor den tijd, dien de 'planeet

voor deze seconde besteed moet hebben.

Bij den uitgang werd ik door het weder volkomen be-

gunstigd, alleen unduleerde de zonnerand vrij sterk. Tk

nam waar:

de eerste aanraking to 4" 25"^ 20^7 m. tijd.

de tweede // // 4 27 2
'3 ,7 // //

Ofschoon éénc enkele waarneming niet voldoende geacht

kan worden om de elementen der loopbaan te verbeteren,

kon ik toch niet nalaten, uit de waargenomene oogenblik-

ken de fout der tafels in lengte en breedte af te leiden.

Uit de formules van soiUELLERrp in de Astronomische

Nachrichten vind ik

:
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an'

voor den

In- i buitenste aanraking + 0,827 d. (> - L) -f 0,560 d3 - </R— t//-— 0,0731 dti=0
gang j binnenste " -h 0,823 d. (X - L) + 0,568 d^— dR-{-dr~0fi72Q dti^Q
Uit- (binnenste " —0,626 d. (>— L) -f 0,779 d^-dR-^ dr +0,012^ d/3-rrO

'

buitenste " — 0,632 d. (>— L) + 0,772 d^— dR—dr-\- 0,0729 dt ^ r- O

waarin

d (l—L) de correctie van de lengte van Mercurius minus

// lengte der zon,

dS ,/ „ „ „ breedte van Mercurius,

c/R // // // Atw straal der zon,

dr f, if I, ff „ van Mercurius,

dt I, ,1 „ de waargenomene tijden, uitge-

drukt in seconden middelb. tijd

beteékenen.

Leverrier gebruikte bij zijne onderzoekingen omtrent de

loopbaan van Mercurius alleen de inwendige aanrakingen,

als de eenige die naauwkeurig waargenomen kunnen wor-

den. Ons ook bij deze bepalende, en de verbetering der

stralen d'K ütl dr =^ {) stellende, hebben wij alleen

+ 0,823 c^(A--L) -f 0,568 d [^ — 0,072G dt^ = O

— 0,626 d{l^L) -f 0,779 d^ + 0,072;3 dt^ - O

waaruit verder:

d.{l—L) = 0,0507 dt., + 0,04.12 dt^
,

d.^ =-= 0,0456 dt, — 0,0597 dt, .

Vergelijken wij nu de waargenomen tijdstippen met de

licrekende, niet alleen die, welke schjellerup vond met

b •"'Hilp van de Zons- en Mercuriustafels van leverrtei;,

maar ook met de opgaven in de verschillende sterrekun-

digc jaarboeken, dan verkrijgen wij de volgende correcties:



Connaissance
des Temps

Nautical Alma-
nac

Berliner Astr.

Jahrbuch

^

•fl49s,2

+148 ,2

4-141, O

American Naut.l

Almanac ' H- 19 ,6
i

SCIIJELLERÜP . . — 5,7
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d{\—Li d^

-M68s,7

-I-1G7 ,7

+ 179 ,9

+ 84 ,0

+ 3 ,9

+15*',4l!— 3',27

+15 ,32 3 ,25

+ 15 ,41—4 ,31

OEDRÜIKTB TAFELS.

CARLINI.

CARLINI.

LINDENAU.

LINDESAÜ.

MSDKNAI'.

2 ,51

O ,10

CARLINI, raCt

de correcties

Ivan BESSEL.
O ,72 HANSEN en leverrier I.

I olufsen
O ,40' LEVERRIER. LEVERRIER H.

liet blijkt (las dat de tafelen van leveuiueu, volgens

mijne waarneming, de plaats van Mercurius tijdens den

doorgang van 12 November j.1. aangaven met eene fout

van nog geen zesde .seconde in lengte on nog gecne ludvo

seconde in breedte.

Batavia. oO Novombev 1801.

VERSr.. EN MKDED. AFD. NATÜIJRK. DEI.i. XIII.



GEWONE VERGADER[NG

DER AFDEELING

WIS^. EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEN 25^^^" APRIL 18G2.

Te(jenwoordi(j de Heeren: g. simoi^s, g. j. verdam,

J). .1. STORM BÜYSING, J. VAN DER HOEVEN, R. LOBATTO,

L. J. A. VAN DER KUN, V. S. M. VAN DER WILLIGEN,

P. M. BRÜTEL DE LA RIVIÈRE, J. G. S. VAN BREDA,

A. H. VAN DER BOON MESCH, R. VAN REES, W. N. ROSÉ,

J. VAN GEUNS, P. HARTING, W. VROLIK, C. J. MATTHES,

A. W. M. VAN HASSELT, C. A. J. A. OUDEMANS,

CL. MULDER, G. E. VOORHELM SCHNEEVOOGT Cn vail

(Ie Letterkundige Afdeeling c. leemans.

Het Proces -Verbaal der gewone Vergadering van

n 29sten
:

vastgesteld.

den 29^*®" Maart j.1. wordt gelezen, goedgekeurd cn

Worden gelezen brieven van de H.H. schroeder

VAN DER KüMC, ])ONDERS, VERLOREN, VAX OORDT,

BLEEK KR, CONRAD, VAN HALL, STAMKART, HUYS BAL-
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LOT, alle strekkende ter verontscliulcUgiiig over het

niet bijwonen dezer Vergadering. — Aangenomen

voor berigt.

Worden gelezen brieven ten geleide van boekge-

schenken van de volgende Heeren : V. Minister van

Bnitenlandsche Zaken ('s Gravenhage, 7 April 1862);

2^ nARALD BAGGE, Bibliothekaris der Senckenbergi-

sche Naturforschende Gesellschaft te Frankfort a/M.

(Frankfort a/M., 1 Maart 1862); 3'. trendelenburg,

Vorsitzende Sekretar der Königl. Prenssischen Aka-

demie der Wissenschaften (Berlijn, 18 Febr. 1862);

é". R. HENZ, Secretar der Bernerischen Naturforschen-

den Gesellschaft (Bern, Febr. 1862); 5\ spyridion

G. ZESA (Parijs, 10 April 1862); 6\ j. romeo, (Di-

aci Reale in Sicilia, 28 Febr. 1862). — Wordt be-

sloten tot plaatsing der boekgeschenken in de Ijoekerij

en tot schriftelijke dankzegging.

Wordt gelezen een brief van den Heer ladislas

szALAG, Secretaris der Hongaarsche Akademie der

Wetenschappen te Pest, waarin, onder toezending

van boekgeschenken, het verzoek wordt gedaan om
als tegengeschenk de werken te ontvangen, door de

Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Am-
sterdam uitgegeven. — Wordt besloten aan dit ver-

zoek, onder dankzegging voor het ontvangen geschenk,

te voldoen.

Worden gelezen brieven van dankbetuiging voor

ontvangen boekgeschenken van de volgende Hee-

ren: P. BUYS BALLOT, Dircctcur van het Koninklijk
29*
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Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht

(Utrecht, 25 April 1862); 2\ a. n. godefroy. Secre-

taris der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst

(Amsterdam, April 1862); S\ quetelet, Sécrétaire

perpétuel de l'Académie Royale des Sciences et des

Beaux Arts de Belgique (Brussel, 10 December

1861); 4". F. A. HATT, Ségrétaire-Archiviste de la

Société des Sciences Naturelles de Strasbourg (Straats-

burg, 4 April 1862); o'', barclay en e. polluk,

honorarv librarians of the Eoyal Medical and Chi-

rurgical Society (Londen, April 1862); 6°. g. b. airy,

(Royal observatory Greenwich, 11 April 1862); 7^

c. NAPT, (Admiralty te Londen, 3 April 1862); 8'.

Secretaris der Bibliothèque de TErmitage Iraperial

te St. Petersburg (12 Maart 1862); 1)\ j. a. grothe.

Secretaris van het Historisch Genootschap te Utrecht

(Utrecht, 20 April 1862); 10'. Bibliothecaris van de

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Lei-

den. — Aangenomen voor berigt.

De Secretaris berigt van den Heer p. v. d. sterr

(Arasterdam, 9 April 1862) ontvangen te hebben

Tabellen van waargenomen waterhoogten, welke hij

der Commissie over de daling van den bodem in

Nederland ter hand heeft gesteld.

De Secretaris berigt, dat de Verhandelingen, aan-

geboden door de H.H. halbertsma, von baumhauer,

j. VAN DER hoeven CU VERDAM aangenomen zijn door

de Commissie van Redactie.

De Secretaris brengt ter tafel eene door den Heer
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BOSQUET, met schrijven gedagteekend Maastricht, 8

en 23 April 1862, voor de Versla(jen en Mededee-

ïingen aangeboden Verhandeling onder den titel van

Notice sur deux nouveaux Brachiopodes du ierraiv

tertiaire oli(jocene du Limhourc/. — Zij wordt in han-

den gesteld der Commissie van Redactie.

Wordt gelezen de volgende brief van den Minister

van Binnenlandsche Zaken, gedagteekend 'sGraven-

hage 2 April 1862, 3^ Afd. N'. 256.

Onder dankbetuiging voor het, bij hare missive van den

oden Maart jl. W, 26, overgelegde derde Verslag over

den Paalworm, heb ik de eer de Afdeeling te verzoeken

mij ook van dit verslag Zeventig Exemplaren te doen toe-

komen.

Het ligt 'evenwel niet in mijne bedoeling die exempla-

ren, zoo als vroeger, voor rekening van mijn Departement

te nemen.

Daar de Akademie eene instelling is geheel ten laste

van het Eijk, zou afzonderlijke betaling, eene tweede be-

taling van Eijkswege zijn.

Op het verzoek aangaande het verleenen van het sub-

sidie van / 100 voor de werkzaamheden der Commissie

over den paalworm gedurende 1862, zal nader door mij

worden beschikt.

Wordt besloten aan het verlangen van den Mi-

nister te voldoen omtrent de toezending der 70 Exem-

plaren van het derde Verslag over den Paalvrorm en

het overige gedeelte van den brief aan te nemen voor

berigt.
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De Heer cl. mulder biedt voor de Verslagen en

Mededeelingen aan een onderzoek van den steen op

den Ssten jijiij 1852 gevonden te Wedde in de Pro-

vincie Groningen. Hij deelt er den hoofdzakelijken

inhoud mondeling van mede, waaruit blijkt, dat de

Heer van ankum en hij den steen van Wedde ver-

klaren te zijn een stuk van een gebakken steen. —
De Heeren staring en von baumhauer, die den

steen ook gezien hebben, houden hem evenzeer vooi'

valsch. — De aangeboden Verhandeling wordt in

handen gesteld van de Commissie van Redactie.

Hieraan hecht de Heer mulder een berigt om-

trent den zoogenaamden meteoorsteen, gevonden te

Leeuwarden in de Provincie Friesland, en vermeld

aan het slot van den brief van den Secretaris der

Afdeeling aan den Heer buchner {Versl. en Meded.

d. Afd. Natuurk. Dl. XH, bl. 25). Deze steen is in

het bezit van den Heer Apotheker a. p. kuipers te

Leeuwarden, die het verder onderzoek daarvan aan

den Heer mulder heeft geweigerd. Eene oppervlak-

kige beschouwing echter doet reeds vermoeden dat

deze steen geen meteoriet is.

Te dezer gelegenheid brengt de Heer van breda

ter tafel: 1^ een poreus stuk ijzer, dat vóór vele

jaren bij een hevig onweder in de maand December

in een huis te Harlingen viel door eene ruit van

een vensterraam, waarin het eene ronde opening

naliet.

Dit ijzerklompje, dat door velen voor meteorisch

ijzer werd gehouden, komt hem voor dien naam niet

te verdienen, hoezeer hij er de herkomst niet van

kan aanduiden.
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2" een stuk van de door den Vrijheer von rei-

CHENBACH ZOO Vermaard geworden ijzermassa, die

door dezen in zijne Verhandelingen, in PoggendorfH

Annalen geplaatst, met den naam van Cap bestem-

peld wordt.

Van dit stuk had hij eene aanzienlijke oppervlakte

doen polijsten en daarna met meer en minder ver-

dund zwavelzuur overstreken, zonder dat daarbij Wül-

mannstcldsche figuren zigtbaar werden, zoo als dit ook

door den Heer von reichenbach reeds was opge-

merkt.

Het was hem voorts onmogelijk op deze opper-

vlakte de zoo opmerkelijke bijzonderheden, door ge-

melden Heer beschreven, waar te nemen. Zij levert

niets bijzonders op, dan een paar kleine hoekige

ruimten, die eene van het overige ijzer verschillend

gekleurde stof bevatten, in te geringe hoeveelheid,

om ze aan eenig onderzoek te onderwerpen.

Tot slot merkt de Spreker op, dat de Vrijheer von

iiEiCHENBACH iu eeuc dwaling verkeerde, toen hij

schreef, dat dit ijzer in de verzamelingen van teyler's

Stichting bewaard Avordt; het wordt in die van de

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen ge-

vonden.

De Heer mulder zegt, dat hij zich het geval te

Harlingen zeer goed herinnert en hem het huis, waar

het gebeurde, zeer bekend is. Het is ruim veertig

jaren geleden, dat de bewoners^ gedurende een on-

weder, een tikkend geluid tegen het venster hoorden,

terwijl de reeds gesloten binnenluiken of blinden be-

letteden iets te zien. Den volgenden morgen vond

men den steen, tusschen de luiken en het glasraam.
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Het is een zoogenaamde ijzerslak en zal wel van

buiten af door de ruit geworpen zijn.

De Heer van der willigen geeft een kort over-

zigt over den stand der wetenschap ten aanzien der

elleptische polarisatie bij reflectie en de mate van

vordering van zijn onderzoek omtrent dit punt. Spre-

ker zegt eene verhandeling omtrent dit onderwerp toe.

De Heer van der willigen biedt voorts eene

Verhandeling aan over de Lichtenbergsclie figuren,

welke voor de Verslagen en Mededeelingen bestemd

is. — Zij wordt in handen gesteld der Commissie

van Redactie.

De Heer van hasselt spreekt over het al of niet

vergiftig karakter van het koper, in onzen tijd door

sommige sterk betwijfeld of zelfs geheel ontkend. Hij

licht zijne voordragt toe door medegebragte magen

van dieren, welke door koper vergiftigd zijn, en zegt

dat het onderzoek, door Spreker en door den Heer

rienderhoff bewerkstelligd, hen tot de volgende

conclusiën voerde.

1°. Zeer vele koperverbindingen zijn, hoezeer in he-

trehkelijh hooge giften, voorzeker in staat, meer of minder

belangrijke maag-ontsteking en algemeene stoornissen in de

dierlijke bewerktuiging voort te brengen.

2°. Deze laten nogtans, bij den mensch vooral, zeer dik-

wijls herstelling toe, doch kunnen vooral dan ook doodelijk

eindigen wanneer de braking geheel uitblijft, of onvolko-

men geschiedt.

3«. Ook in kleinere giften, op den duur en langen tijd

achtereen ingevoerd, kunnen zij aanleiding geven tot eene
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slepende aandoening van ovcrecnkomstigen aard, vuui na-

melijk gevolgd door stoornis in de ^pijsverterimj en de

daarvan afhangende verrigtingen.

4^ Het tonisch karakter der verschillende koperverbin-

dingen verschilt onderling eenigennale, en is, wat hare

ivijze van werking aangaat, nog zeer onvolkomen bekend.

5". Bevreemdend vooral is het groot e verschil in de kracht

van werking van dezelfde verbindingen, zijnde deze, voor

gelijke hoeveelheden, nu eens onbeduidend, dan weder zeer

hevig.

6^*. Eene verklaring daarvan zou, onder anderen, kunnen

worden gezocht in de veelvuldige verontreiniging van koper

en koperverbindingen met arsenik (ook door ons, in sul-

phas cupri, aangetroffen), doch dit is niet meer dan eene

hypothese, welke in elk geval geene algemeene toepassing

heeft.

7". De uitspraak van sommige schrijvers : // dat koper

geen vergift is/' berust op geene afdoende gronden. Wel

blijkt het meer en meer te mogen worden aangenoHiCn,

dat het, bij vergelijking, niet behoort tot de dusgenoemde

f/ zware" vergiften. Sommige individuen bieden daaraan

buitengewoon lang tegenstand.

8"\ Hoezeer de vrees voor het huishoudelijk gebruik van

het koper tot keukenvaatwerk niet vrij is van overdrijving,

bestaan er toch, voor de hygiena publica en privata, over-

wegende gronden, om voorshands de magtspreuk te verwer-

pen : // dat koperen vaatwerk onschadelijk is" en om liever

de tot hiertoe voorgeschreven en algemeen bekende maat-

regelen van voorzigtigheid daaromtrent in acht te blijven

nemen.

9". In '^(iQw enkel opzigt is men geregtigd, om, met

CASPER, WALD en a., de koper-vergiftiging uit te strijken

uit de rij van werkzaamheden der medicina forensis.
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Hierna ontstaat eene wetenschappelijke wisseling

van gedachten, waaraan de H.H. van geuns, voor-

helm SCHNEEVOOGT, VAN DER BOON MESCH en de

Spreker deelnemen. Aller conclusie is, dat het koper

tot de vergiften behoort.

De Heer yan hasselt zegt, na eenige aarzeling,

doch op aanzoek daartoe van sommige Leden, over

het gesprokene later eene Vérhandeling toe voor de

Verslagen en Mededeelingen, welke na ontvangst in

handen zal gesteld worden der Commissie van Re-

dactie.

De Heer van der boon mescii deelt het door hem

verrigte scheikundig onderzoek mede van suikerbe-

vattende mengsels, op Java verkregen uit de Boras-

s-m flabelliformis l. en Sagaerus saccltarifer bI;. Na
het een en ander over deze Palmen en hunne ver-

spreiding in den Indischen Archipel, over de ver-

schillende wijzen, Avaarop het suikerhoudend sap daar-

uit Avordt verzameld, en over de bereiding der toddy,

der jaggery enz. te hebben medegedeeld, gaf de Spre-

ker het verrigte scheikundig onderzoek en de daar-

door verkregen uitkomsten op, waarbij hij tevens de

meerdere of mindere waarde der verschillende me-

thoden, om de suiker af te scheiden en in hoeveel-

heid te bepalen, beoordeelt, en aantoont waarom

bijna allen, en inzonderheid in dit geval, geene naamv-

keurige uitkomsten geven konden, en welke de waarde

is der saccharimeters van Mitscherlich, Soleil en

Bentzke-Soleil Eindelijk staat de Spreker stil bij de

toenemende bereiding; en het steeds klimmend ver-

bruik van suiker bij de onderscheidene natiën, en
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acht liij een opzettelijk onderzoek, in hoeverre deze

palmen in onze kolonie, even als (elders, ook suiker

voor den Europeschen handel zouden kunnen leve-

ren, zeer belangrijk. Deze Verhandelin<j^ zal later in

druk worden uitgegeven.

De Heer van der willigen doet een vocht zien,

volgens verklaring van den Heer jacobson te Goes,

van wien hij het ten geschenke oiitving, bestaande in

eene oplossing van meekrap-kleurstof, aluinaarde en

chloorammonium in azijnzuur, waarin zich zeer schoon

en duidelijk het verschijnsel der fluorescentie o])en-

baart. Hij doet daarbij opmerken, dat deze fluores-

centie zich niet vertoont in zuivere meekrap-kleurstof.

De Heer van der wUiLioEN toont vervolgens nog

eene tweede fluorescerende vloeistof, die reeds lan-

ger bekend is, namelijk de oplossing van aesculetine

in dubbel zwaveligzure ammoniak, daarna met ba-

ryt-hydraat verzadigd en door oxydatie aan de lucht

rood geworden, waarvan de Vorst van Salm-Horstmar

deze eigenschap bekend maakte. Zij werd hem wel-

willend toegezonden door Prof. böttger te Frankfort.

De Heer leemans zegt, dat, sedert de laatste op-

gaaf in de Vergadering der Letterkundige Afdeeling

in dj maand Februarij jl., de Commissie voor de

Overblijfsels der Oude Vaderlandsche Kunst ontvan-

gen heeft en met den meesten dank vermeldt toe-

zendingen of mededeelingen van de volgende Heeren

:

ROEST VAN LIMBURG, Notaxis te Katwijk aan den Rijn.

c. A. EMEis, tAveeden Custos bij Aq bibliotheek der

Leidsche Iloogeschool.
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.7. c. FREDERiKs, te Oost-Kapelle (door tusschen-

komst van den Heer j. a. alberdingk thijm).

A. c. BON, te West-Schouwen.

Mr. G. DE CHAUFEPiii, te St. Oedenrode.

Mr. A. j. ENSCHEDE, te Haarlem, en

F. s. HAViNGA, Onderwijzer te Hoornhnizen, ge-

meente Kloosterburen.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de

Vergadering wordt gesloten.
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