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ZESDE VERVOLG EN SLOT VAN HET VERSLAG

OVER

DE V ERZ AKK ING TE NIJMEGEN.

DOOR

I. P. »ELPRAT EN F. W. rOMRAD.

In ons laalste verslag over de verzakking te Nijmegen

vindt men de waarnemingen opgeleekend, die door den

Geineenle-Architect van der kemp gedurende den winter

van 1862 op 186.3 gedaan werden.

Sedert dien tijd werd de loestand der verzakking weder

oplettend gadegeslagen. Nogtans was liet bezwaarlijk de

juisle tijdstippen der verzakkingen aan te geven, hetgeen

zieh verklären laat uit de geringe verandering, die zieh in

den loop van het laatsl.e jaar heeft voorgedaan. Alleen in

de maanden Jnlij en Augustus is op enkele punten eene

zakking van ongeveer 2 duim waargenomen, welke zakking

in verband kan worden gebragt raet den lagen ri vierstand

in die maanden.

De veranderingen, die liebben plaats gehad, kunnen blij-

ken uit de volgende tabeilen, waarin de waterpassingen en

afslandmetingen, op den 15 ^en \prji ig64 gedaan, verge-

leken worden inet die, welke ruiin een jaar le voren wer-

den onderuoinen.

VEllSL. E> MKUEl.. AFI). KATUURK. 2'le REEKS. DlCI'.t, I. 1



WATERPASSING VAN HET VERZAKTE GEDEELTE.
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AANWIJZING DER' PUNTEN.
1863.

1 1 Pebr.

1864.

15April.

+ A.P. +A.P.
1 Peilsteen, gevel Meuus 13.57 13.57

2 Kade bij de peilschaal, op de kaart lett. M. 11.20 11.18

3 Kade voor de Galehj, op de kaart lett. 0 10.65 10.65

4 Peilsteen in de Kraan, aanwiizende 13,35

+ A.P 12.44 12.44

5 Kade voor de Groote straat, op de kaart
/

lett. N 10.41 10.41

6 Kade voor het llotterdamsche Kofiijliuis,

lett. G 11.44 11.44

7 Hoek ringmuur naast het Koepeltje .... 12.74 12.72

8 Drie el lager op deuzelfden muur ..... 12.36 12.36

9 Afgeronde lioek van deuzelfden muur bij

de Groote straat 12.30 12.30

lü Midden van de Groote straat 10.90 10.88

11 Afgeronde hoek ringmuur van de Oude
Vischmarkt en Groote straat 12.77 12.74

UITKOMSTEN VAN DE METING DER AFSTANDEN VAN DEN KADEMDUR

TOT DAARACHTER GELEGEN PUNTEN BÜITEN DE VERZAKKING,

o
A 1863. 1864.
O
o

PLAATS DER METINGEN.
1 1 Febr. 15April.

El El

1 Voor het Eotterdamsche Koffijhuis van den

kant van de pliut des pilasters aan de

deuropening oostzijde van het gebouw

.

8.75 8.75

2 Van de stoep van het huis Langendam tot

den spijker, geslagen op 25.93 el uit

het midden van het merk voor de Stoom-

booten op de Kraan 32.13 32.28

3 Van den hoek van het achterhuis de Zalm

op de Vischmarkt, längs de houten pa-

len tot aan den spijker beneden de

Kraan, 10.90 el uit het merk als boven]

crppnpmfl 38.18 38.32

4 Van den peilsteen 12.55 el, voor de stoep

van Meurs, tot den peilsteen 11.20 el

aan de Kade . 22.71 22.75
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Uit deze aietingen blijkt, dat de zakking gedurende een

tijdsverloop van meer dan een jaar op verscheidene punten

niet merkbaar is geweest, terwijl op andere punten eene

verlaging van hoogstens 3 duim is waargenoinen. In ver-

band met de uitkomsten van vorige jaren, is dus de zak-

king onbedüidend te noemen.

Op drie punten is eene vooruitschuiving waargenomen,

en wel van 15, 14 en 4 duim. Die beweging, hoewel niet

onbelangrijk, schijnt ons evenwel ]iiet verontrustend toe,

aangezien zij, met die van vorige jaren vergeleken, ook af-

nemende is. Gedurende het kortere tijdvak van 17 Maart

1862 tot 11 Pebruarij 1863 bedroeg de vooruitschuiving

der twee eerstbedoelde punten 15 duirn, en is dus, dien

korteren tijd in aanmerking genomen, toen meer belangrijk

geweest dan in den laatsten tijd.

Op den en 20®‘®“ Januarij 1864 werden over het

ijs twee dwarspeilingeii der rivier gedaan, waarvan wij de

uitkomsten, vergelekeu met die van 1861, hier laten volgen.

DWAKSl’EILINGEN OVER DE RIVIER DE WAAL VOOR NIJMEGEN.

Raai N’. 1. Van het kantoor van den Heer thijssen

op het uiteinde van de peppeien boomen
te Lent.

Raai N’. 2. Van 54 El boven de kraan op het achter-

huis of de schuur van crijnen te Lent.

De peilingen zijn herleid tot een waterstaud van 3 El

Nijmegensch peil.

AFSTANDEN.

RAAI N’. 1. RAAI N®. 2.

1861
23 Jan.

1864
19 Jan.

1861
1

1864

23 Jan. 19 Jan.

El. El. El.
;

El.

5 El van de kade — 4.50 — 3.44
10// // // // 5 05 6.30 5 80 : .5.90

1 0 // // // // — 7.40 — ' 8.20

2 (J // // n tt 8.70 7.90 9.55 9.60

1*

»



.\rSTANUEN.

RAAI N'=. 1. ukAi N’. 2.

1861

23 Jan.

1864

19 Jan.

1861
23 Jan.

1864
19 Jan.

El. El. El, El.

25 El van de iade 8 30 10 00

30 // ft ff tt 9.40 8.80 11.05 10.55

35 n ff ft tt — 9.00 — 10.90

40 tf ft tf tt 9.90 9.00 10.75 10.50

45 // ft tt tf — — — 10.30

50 // ft ft 7 10.45 9.10 10.05 10.15

60 ff tf tt tt 8 95 8.80 10.05 9.65

70 ff ft tt tt 8.95 7 40 10.10 8 55

80 ft ft tt tt 8.15 5.50 8.80 7.70

90 ft ft tt tt 7.55 5.00 7.80 6.65

100 ft ft tt ft 6.45 5.00 7.30 5.75

120 ff ft tt tt 6.50 4.65 6.05 3.90

140 ft ft tf tf 6.20 4.70 4.55 2.90

160 f) •t tt tt 5.55 4.80 3.65 2.50

180 ff ft tt tt 5.30 4.75 3.70 2.30

200 ft ft tt tt 5.05 4.70 2.65 2.50

220 ff ft tt tf 4.40 4.40 2 55 2.60

230 ff ft tt tt 3 80 4.40 2.45 2 60

240 ff tf tt tt 3.80 4.40 — 2 60

Bij onderlinge vergelijking der peilingen, gedaan iu raai-

N°. ], blijkt, dat de meeste diepte van het stroombed

sedert 1861 wel op dezelfde plaats is gebleveii, namelijk

op 50 El van de kade, doch dat die diepte ruira 0.50 El

verminderd is.

Uit de peilingen in raai N°. 2 blijkt, dat op het punt

van grootste diepte, dat zieh in 1861 op 30 El afstand

van de kade bevond, thans 0.50 El minder diepte gepeild

wordt. De grootste diepte wordt thans op 35 El uit de

kade aangetroffen, doch blijft evenwel beneden die van 1861.

Verder van de kade is de bodem aanmerkelijk ondieper

geworden.

Even als in vorige jaren en het laatst in Maart 1862



is de stand van de kraan door aflooding bepaald, eii wel

Op den 3^®“ Junij 1864,

Yergelijkt men de nu gedane lueting met de voorgaaude,

dan blijkt het, dat in een tijdsbestek van ruim twee jaar

de helling aan de noordoostzijde slechts met 1^ duim, en

de sleping in noordwestelijke rigting met 5 duira is toe-

genomen.

Daar de aflooding op eene hoogte van 5.50 El van het

rauurvlak heeft plaats gehad, zijn deze afwijkingen slechts

gering, terwijl overigens het goede werken van de kraan

voor weinig beduidende zettingen pleit.

In het laatst van December des voorleden jaars had men

algemeen een ongekenden lagen ri vierstand.

Te Nijmegen stond het water:

28 Dec. 1864, 1.20 El Nijraeg. peil of 7.42 El A.P.

29 „ „ 0.71 El „ ,/ u 6.93 El + A.P.

30 „ „ 0.70 El „ „ „ 6.90 El -|- A.P.

Dit bleef niet zonder invloed op de verzakking.

Op 29 December nam de beweging sterk toe, zoodat op

30 December in de Groote Straat en voor het koepeltje

eene verlagir.g van 0.30 El werd waargenomen.

Het Gemeentebestuur van Nijmegen gaf daarvan kennis

aan Zijne Excellentie den Minister van Binneiilandsche



Zaken, hetwelk aauleiding gaf tot een onderzoek van den

tegenwoordigeu toestand, dat door den tweeden onderge-

teekende in zijne kwaliteit, aan den Hoofd ingenieur van

Gelderland, Jhr. ortt van schonatjwen, te Arnhem, en

aan den Ingenieur van der toorn, residerende te Nijmegen,

werd opgedragen.

De Ingenieur van der toorn zond in Januarij van dit

jaar eene naauwkeurige opneming, die wij hier ter bezigti-

ging aanbieden, doch die wij als zeer na overeenkomende

met de vroegere opnemingen, om der kosten wille, niet bij

dit verslag zullen overleggen.

De Ingenieur van der toorn heeft den platten grond en

de dwarsprofillen terzelfder plaatse genomen, als die welke

in ons eerste verslag voorkomen, en voor zoover den platten

grond aangaat, op gelijke schaal geteekend. Tot verduide-

lijking hebben wij de dwarsprofillen op eene grootere schaal

doen overteekenen, waarbij is in acht genomen, dat de leng-

ten en diepten op dezelfde schaal gebragt zijn, waardoor

de juiste helling van den bodem in de wäre gedaante ver-

toond wordt.

Hij heeft de later bijgebouwde keermuurtjes en de thans

bestaande meerpalen in rood aangewezen, en duidelijkheids-

halve de Eijks- en Stadspeilschalen, bet waarschuwingsbord

voor den telegraafkabel, de trappen bij de peilschalen, de

trottoirs enz. er op aangeduid, en eenige afmetingen daarbij

gevoegd, alsmede de afwijking en overzetting van den kaai-

muur.

De rigting van den stroomdraad wordt door twee pijl-

tjes, en de bestaande neer, die tusschen den kraan en de

peilschaal bestaat, door eene stippellijn aangetoond.

De waargenoinen hoogten in ieder der profillen, op 2 El

onderlingen afstand, zijn in de vertikale lijnen, die door

de punten van waarneming gaan, aangegeven.

Ten einde de doorsneden van het terrein zoo duidelijk



mogelijk ook rivierwaarts voor te stellen, zijn in de raai-

lijueu der dwarsprofillen tot op 20 en 24 El uit den kaai-

muur peilingeu in de rivier gedaan, op 1 El onderlingen

afstand, waarvan de waargenomen diepten in elk der lood-

lijnen zijn aangegeven.

Om de beweging sedert 1857 duidelijk in het oog te

doen vallen, is in twee der dwarsprofillen de toestand van

1857 in rood, en het tegenvvoordige terrein in bruin

geteekend.

In een profil bij de kraan is de peilmerksteen aange-

wezen, waarvan de groef ingehakt is op 13.35 El -}- A..P.

welke hoogte in Januarij J 2.32 El -f" A.P. bevonden is.

Hel is hieruit gebleken, dat de verzakking sedert 1857

niet in omvang is toegenomen, en zieh thans nog onder

dezelfde gedaante, en onder dezelfde verschijnselen, verloont

als toen, en dat, hoewel het geheele geärceerde terrein is

blijven zakken, de grootste zakkiiig zieh over de door eene

donkere tint aangewezen strook heeft blijven bepalen.

Sedert 1857 is de kade bij C. de kade bij E.

31**“, de peilschaal 5 duim en de kraan 63 duim verzakt.

Bij de laatste verzakking is de kademuur bij C. afge-

weken en van boven 26 duim rivierwaarts overgezet.

De honten peilschaal, die legen de rijkspeilschaal beves-

tigd is, komt nog overeen inet de vervangschaal legen het

huis VAN MEUKS, en is sedert de plaatsing niet verzakt.

Overigens teekent zieh de verzakking overal in hare af-

scheiding met het onverzakt gebleven gedeelte van het ter-

rein even scherp als vroeger.

Bij de opneraing door den Ingenieur van eeu toorn

gedaan, waren eenige opmerkingen gevoegd, die wij U,

Mijne Heeren, niet willen onthouden, omdat de zaak daarbij

uit een ander oogpunt dan het onze wordt beschouvvd.
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De Ingenieur van dke tookn schrijft de oorzaak der

verzakkiug toe aan de uitschuring door de rivier en de la-

tere nazakking van den grond.

Wij zijn dat niet met hem eens.

In ons eerste verslag merkten wij reeds op, dat de

stroombaan van de rivier in het ruime tijdvak van 114

jaren voor het EoÜerdamsche koffijhnis verondiept, en be-

nedenwaarts verdiept is : hetgeen echter naar onze meening

niet anders was dan eene geringe verplaatsing van de stroom-

baau, die waarschijnlijk in der tijd door de bovenwaarts

gelten krib veroorzaakt is, doch geen invloed heeft kan-

nen hebben op de verzakking van den oever. Längs de

kade schwn geene noemenswaardige verandering in den bo-

dem der rivier te zijn voorgevallen

VTij namen toen als vrij zeker aan, dat de werking van

den stroom in de rivier niet als oorzaak der verzinking

kan worden beschouwd.

Wij dedeu daarbij opmerken, dat de krib even boven

Niimesren gelebten, die op de oude kaart van 1742 is aan-

geteekend, van tijd tot tijd is ingekoru Zij heeft de strek-

kincr om den stroom op de stad aan te wijzen, en bij het

lanser zijn van deze krib, moet de stroom hooger op legen

de stad zijn gerigt geweest. Het verdient opmerking, zoo

zeiden wij, dat dit bij het gedeelte van den stadsoever,

dat toen teffenover de aanvallende rigting van den stroom

£rele?en was, volstrekt sreene gevolgen schnut gehad te heb-

ben voor de kade, die tegen die rigting gekeerd was.

Dezelfde oorzaken moeten dezelfde uitv.erkselen voort-

brensen, en hetgeen de stroom toen niet op het aangeval-

leu punt gedaan heeft, zal hij later niet op een ander punt

hebben uitgewerkt,

Het in ous Eerste verslag beredeneerde toont onzes in-

ziens overtuisend aan, dat de werking van den stroom geen

dadclijken invloed op de verzakking heeft uiigeoefeud.



Wauneer men de peilingen nagaat, die in ons Tweede

vervolgverslag en in ons Derde vervolgverslag zijn opgege-

ven, dan zal men zien, dat de ineeste plaatsen voor de kade

niet verdiept zijn, en dat er zulke geringe verschillen van

veroudiepiug en verdiepiug hebben plaats gehad, dat bet

profil der rivier op die plaatsen als niet veranderd mag

worden aangemerkt.

Wij trokken dan ook in ons derde vervolgverslag uit

deze peilingen het besluit, dat er over bet algemeen in de

rivier voor de stad nabij den wal eer verondieping dan ver-

dieping heeft plaats gebad, en dat de belliug van den onder

water zijnden rivieroever tot aau den bodem nergens steiler

is, dau aan den aard der grondsoort toekomt.

Dit blijkt uit de medegedeelde prolillen, wanneer die in

baren uatuurlijkeu vorm worden voorgesteld.

Wij bebbeu ook tbans geen aauleiding om van dat ge-

voelen af te gaau.

Wij mögen tot oudersleuuing daarvan nog de volgende

eeuvoudige bes'cbouwing aaugeven.

In de rivier bestaat eene onopboudelijke afstrooiniug van

water. Of de waterstand boog of laag is, altijd is er stroom

;

bij boogwater zelfs veel sterker dau bij middelbaren of laag-

uaterstand.

Wanneer uu de verzakking aau den aanval van den

stroom te wijteu was, dan volgt daaruit, dat de verzak-

king ook onafgebroken zou moeten doorgaan, en met boog-

water zelfs erger zou zijn dan inet laagwaterstaud.

Het tegeudeel beeft echter plaats. De onderviuding beeft

docn zien, dat ze bij ougeveer 2 El Nijiuegeuscb peil aan-

vangt, bij lager water aanboudt, en bij booger water geheel

buiteu werking is.

llet scbijnt ons toe dat dit een eenvoudig doch kracbtig

bewijs is, dat de verzakking niet aau den aanval van den

stroom kan worden toegescbreven.
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De rivier heeft, zoo als wij dat in ons Derde vervolg-

verslag hebben opgemerkt, geen anderen invloed op de

verzinking dan dien, welke aan de meerdere of mindere

boogte van baren waterstand is toe te scbrijven.

Bebalve de reglboekige stroomaanval, is er volgens den

Ingenieur van der tooun nog eene oorzaak, die de onder-

inijning van de kade voor Nijmegen bevordert, namelijk

:

dat er vddr de stad eene plaatselijke stroomversuelliiig plaats

vindt, waardoor de wegscbuiving der gronden in nog meer-

dere mate bevorderd wordt.

Hij berekent bij middelbaren rivierstand:

Den inboud van de profillen in de bovenste

peilraai van de Belvedere op de krib (K.O.). 2253 El.

Het profil voor de Veerpoort 2032 El.

Het profil tusscben de kraan en den kop van

den veerdara 1610 El.

Bij een waterstand van 11.16 el -f- A.P. of 2.18 El

-|- midd. Riv. wanneer de kop van den veerdam en de ka-

demuur nog boven water zijn, zijn de inhouden

;

Profil bovenste peilraai van de Belvedere op

de krib 3274. El.

Profil tusscben de kraan en den veerdam . . 2207 El.

Zijnde een verscbil van 1067 El.

Hij trekt daaruit bet gevolg (betgeen wel door niemand

zal worden tegengespvoken), dat, daar uit den aard der zaak

dezelfde massa water in gelijke tijdsruimte dobr de beide

profillen ])asseren raoet, de stroomsnelheid in de omge-

keerde reden van den Vierkanten inboud van de profillen

moet toenemen. De snelheid zal bijgevolg (zegt de Heer
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VAN DER toorn) tegenover de kraau, dat is tegenover de

verzakking, ^ raeer moeten bedragen dan onmiddellijk bo-

ven de stad.

Dit alles is zeer juist, maar men ziet ook, dat de snel-

heid bij hooger stand veel grooter is dan bij lager stand,

eil de verzakking luistert juist naar den omgekeerdeif re-

gel. Hoe hooger waterstand en daardoor meerdere suelheid,

hoe minder verzakking, en hoe lager waterstand en daar-

door mindere snelheid, hoe grooter verzakking.

Intusschen mögen w'ij niet voorbijgaan, dat vvij altijd

erkend hebben en nog erkennen, dat liet riviervak voor

Nijmegen veel te wenschen overlaat. Men zie daaromtrent

ons Derde vervolgverslag.

Paar leest men

:

// Sterke en plotselijke vernaauwingen en verwijdingen in

t! opvolgende rivierprofillen is algemeeu, in nieer dan een

// opzigt, als nadeelig voor scheepvaart en waterafvoer be-

//scliouwd. Bij te groote breedte ontstaan veroudiepingen,

// en bij vernaauwingen vermeerdering van diepte en stroom-

// snelheid die nadeelig kunnen zijn. Uit de vergelijking

//der rivierprofillen tegenover Nijmegen met die daarboven

// en beneden, zou men het gevolg kunnen trekken, dat

//het profil der rivier voor de stad niet geheel en al in

// evenredigheid Staat met de profillen der rivier boven- en

// beneden waarts, en dat het nuttig kan zijn, die evenre-

// digheid door eene verbetermg van het riviervak te her-

// stellen. Ofschoon wij nu (zoo zeiden wij daar verder)

// het verband hiervan met de verzinking ontkennen, en dat

n wij gelooven, dat het niets tot het verminderen der ver-

// zinking zal kunnen toebrengen, zoo achten wij het echter

// niet overbodig de aandacht daarop te vestigen, daar wij

,f
meenen dat het in het algemeen eene nuttige en aan-

// bevelingswaardige zaak zou zijn, ernstig eene verbete-
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t! ring van dit geheele riviervak in overweging te ne-

tf men.”

Volgens het gevoelen van den Ingenieur van der toorn

wordt door den sterken strooin de grond längs den voet

der kade weggevoerd en weder aangevuld door den ach-

lerliggenden grond; van daar verzakking achter den muur,

terwijl het rivierbed, dat dien af- en aanvoer ontvangt, na*

genoeg onveranderd blijft. De waargenoinene vt-.rschijnselen

zijn hiermede in tegenspraak : bij die ondervinding iminers

moest 6f de grond onraiddellijk onder den muur, tusschen

de palen waarop deze steunt, wegvloeijen en door den ach*

terliggenden worden aangevuld, df die grondverplaatsing

moest lager dan de ondereiudeu der palen onlstaan.

In het eerste geval blijveji de palen met hun onder*

einde in den vasten grond en op dezelfde hoogte en alzoo

ook de muur, die dan niet moest zakken, maar voorover

störten, daar de palen, allen zijdelingschen steuii missende,

den achteraandringenden grond zouden volgeri. Bij den vroe-

ger bestaan hebbenden en voorover gevallen muur kan zoo

iets gebeurd zijn, doch niet bij den tegeuwoordigen kaai-

muur, die nagenoeg loodregt zakt en niet voorover zet.

In het tweede geval zou de grond tusschen de palen

stand houden, maar de daaronder gelegen grond zijn weg-

gevoerd. Het onwaarschijnlijke, dat de stroom den boven-

grond zou in rust laten en de daaronder gelegene ineer

vastgedrukte deelen wegvoeren, springt in het oog Daar-

enboven zou, zoowel in het eerste als in het tweede geval,

de nazakking van den achtergelegen grond zieh het eerst

en sterkst onmiddellijk achter den muur hebben moeten

openbaren
;

het omgekeerde heeft plaats gehad: de eerste

en sterkste verzakking ontstond aan den achterrand der

afscliuiving, het verst van den muur en in den onmiddel-

lijk daarachter gelegen grond.
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Einclelijk zou, bij voortgezeite daling, de naschuiving

van den achtergelegen groud zieh ook verder achter-

waarts hebben inoeten uitbreiden, doch ook dit vond geen

plaats.

De Ingenieur van dek tcorn schrijft de scherpe af-

scheiding tusschen de dalende en rüstende terreindeelen toe

aan vaarschijnlijk bestaande oude funderingen, niaar daar-

gelaten dat die dan, juist den rand der afschuiviug bepa-

lende, eenen zeer vreemden loop moeten hebben, is er tot

nu toe geen het rainste spoor van zulke funderingen ge-

vonden.

De Ingenieur van der toorn voert eindelijk het be-

staau van eene neer even beneden de kraan längs den kaai-

muur aan, als eene medewerkende oorzaak van uitspoeling,

doch de verzakking heeft even zoowel boven als beneden die

nmr plaats, terwijl daarenboven gewoonlijk de neeren eer-

der aanslibbing dan verdieping geveu, en tevens de bijna

loodregte verzakking van de kraan volstrekt geene uitspoe-

ling voorwaarts aanvvijst.

De uitvoerige beschouwing van het gevoelen door den

Ingenieur van der toorn voorgestaan, en ook door ande-

ren vroeger vooropgezet, viudt hare regtvaardiging in de

gevolgtrekkingeu uit die onderstelde oorzaken te trekken.

Is toch de volstrekt niet bewezene en door ons ontkende

uitspoeling van het rivierbed längs den voet van den kaai-

rauur oorzaak van het ongeval, eene bekleeding van dat

deel der rivierbeddiug legen die uitspoeling is dan nuttig.

Doch ligt de oorzaak, zooals door ons wordt beweerd, in

eene dieper gelegene längzame wegspoeling eener zandlacTg

onder de oppervlakte der bedding längs den kaaimuur, tel-

kens wanneer, het rivierwater dalende, het landwater uit-

strooint, dan is zulk eene zeer kostbare bekleeding geheel

doelloos. De oude in 1823 omgevallen kaaimuur vonnt

reeds zulk eene bekleeding op een klein gedeelte van het



(
14

)

rivierbed, doch daar ter plaatse gaat de verzakking even

sterk door.

De Hoofd-Ingenieur oett zegt, dat, daar er sedert bet

uitbrengeii van het rapport van den Ingenieur van der

TOORN, in de nieuwspapieren van aanhoudende en aaniner-

kelijke verzakking in de Waalkade vverd gesproken, bij

daarna eene lokale Inspectie van het terrein beeft ge-

daan, waarbij bij met een waterstand van 1.59 el aan de

peilschaal of 7.80 el A.P. bevondeii beeft, dat de scheu-

ren in de kaaimuren niet w'aren verergerd, en de zakking

niet noemenswaardig was toegenoinen.

De verzakking en vooruitschuiving kwain hem voor het

oogenblik niet gevaarlijk voor.

Hij zegt verder, dat het belang van de rivier en de

scheepvaart hem toeschijnt niet in de zaak betrokken’ te

zijn, daar in het ergste geval, dat de kade, geltjk in 1790

en 1823, mögt omvallen, zelfs dan nog het vaarwater geen

hinder zou ondervinden.

Wij mögen hierbij opmerken, dat een en ander de door

ons voorgestane gevoelens volkomen bevestigen.

Ten aanzien der geaardheid van het terrein, merkt de

Hoofd-Ingenieur oett op, dat het uit allerlei soort van

aangebragte gronden, puinaarde, zand, enz. bestaat.

Wat de ondergronden betreft, om die te kennen, zijn

grondboringen noodig. Er zijn wel, zegt hij, door de Mi-

litaire Genie boringen gedaan, doch niet tot op de wen-

schelijke diepte om daarmede bekend te kunnen zijn.

Hij raadt daarom regelmatige putboringen met buizen aan.

Wij zijn dit geheel met hem eens. Wil men de geaard-

heid der ondergronden met meerdere zekerheid kennen, zoo

zijn diepe boringen ndodzakelijk, zooals wij die dan ook
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van den aanvang af hebben aangeraden. Dat werk is ech-

ter altijd op de groote kosten afgestuit.

Nog eens terugkomende op het denkbeeid ora den af-

schuivenden grond aan de rivierzijde te steunen, merken

wij daaromtrent nog op, dat wanneer die steun bestaan

kon in het aanaarden of tot op aanzienlijke hoogte bestor-

ten met Steen, er dan voorzeker vermindering in de af-

schuiviug te verwachten is, maar het middel (daargelaten

de aanzienlijke kosten) wäre erger dan de kwaal; immers

het aanlegsren van vaartuigen aan den oever te Nijmegen

werd dan ten eenen male belet Alleen het rivierbed te be-

storten of te bekleeden, ora uitspoeling of ontgronding voor

te komen, zou doelloos zijn, daar er van geen dezer ver-

schijnselen eenige schijn bestaat, en daaruit geen steun

hoegenaamd in den verlangden zin is te verwachten.

Ten einde raet meer grond te kunnen oordeelen over den

voorlgang der verzakking waarvan hier sprake is, hebben

wij het ten slotte nuttig geoordeeld, een beknopt overzigt

te geven van de meest belaugrijke v\ aarnemingen en op-

inerkingen, die men in onze verslagen omtrent dit onder-

werp vindt opgeteekend.

De tegenwoordige verzakking van de kade te Nijmegen

is het eerst merkbaar geweest in het voorjaar van 1854.

Die verzakking was aanvankelijk van weinig beteekenis,

doch, toen zij later toeneraende bleef, werd de aandacht er

meer bepaald op gevestigd, ten gevolge waarvan sedert 1857

op verschillende tijdstippen metingen zijn gedaan, om vaste

gegevens te hebben bij het beoordeelen van het verschijnsel.

De metingen, in onze verslagen med^edeeld, zijn gedaan

door den Gemeente-Architect te Nijmegen. Behalve die me-
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tingen zijn er nog andere, waarvan het ons belangrijk voor-

komt de uitkomsteu mede te deelen, aangezien daarbij ver-

der afgelegen punten tot vergelijking zijn gekozen, en de

metingen, door den Gemeente-Arcbitect gedaan, tot uit-

gangspunt hadden een peilmerksteen, zeer uabij de grens

der op het terreiu zigtbare verzakking ingenaetseld.

In Junij 1857 namelijk, zijn door de Ingenieurs bij de

algemeene dienst van den Waterstaat naauwkeurige water-

passingen gedaan van bekende hoogtemerken bij Nijmegen,

en ook aan de overzijde dev rivier te Lent, met het doel

om den invloed der verzakking te leeren kennen, op de

hoogtemerken in de kraau en de nabijgelegeu gebouwen

aanwezig. Deze waterpassingeu zijn in Junij 1864 gedeel-

telijk herhaald. Ook vroeger en wel in 1830 waren eenige

der nu nog aanwezige punten in en bij de verzakking

door M'aterpassing met elkander in verband gebragt, zoodat

eene vergelijking over een groot aantal jaren raogelijk was,

Daaruit is afgeleid kunneu worden, dat de verzakking be-

perkt blijft binnen de grens, die kennelijk op het terrein

is te ouderscheideu. Hoogtemerken in gebouweu slechts op

körten afstaud van die grens staande, zijn op dezelfde

hoogte bevonden als vroeger, en ook het punt, dat den Ar-

chitect tot nitgangspunl zijner metingen gedieud heeft, is

gebleken in stand onveranderd te zijn gebleven.

Bij de raeting van 1857 is bevonden, dat de kraau, die

in het verzakte 'gedeelte Staat, toen eene zakking van 0.15

el had ondergaair, terwijl na 1857, blijkens de waterpas-

sing in 1864 gedaan, die zakking nog met 0.74 el is

toegenomen.

De door den Gemeente-Architect gedane en in onze

verslagen achtervolgens medegedeelde waarnemingen, ver-

schaffen gegevens om de zakking en vooruitschuiving meer

in bijzonderheden na te gaan. Die waaruemingen viudt men

verzameld in de hier volgende tabelleu.
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Het blijkt uit deze tabellen, dat slechts enkele punten

gedurende een ruiin tijdvak in hunne bevveging zijn kun-

nen gevolgd worden; vele punten konden niet raeer dienen

ten gevolge van herstelling van muurwerken, verstratiugen

als anderzins.

In de eerste tabel zijn het raeer bepaaldelijk de onder

N®. 12, en 17 genoemde verzakte punten, die over een

ruiin tijdsverloop zijn waargenoinen. Die punten zijn van

25 November 1857 tot 15 April 1864 0.49 El, 0.53 El

en 0.27 El gedaald. Het punt N°. 14 liad op den 25®*^®"

November 1857 reeds eene daling van 0,38 Elondergaan;

de overige punten zijn vdör dat tijdstip niet waargenomen.

Blijkens de tweede tabel lieeft de vooruitschuiving van

de vier punten N*^. 2, 3, 4 en 7 van 22 November 1856

tot 16 Eebruarij 1861 bedragen 0.71 El, 1.34 El, 1.67

El en 0.31 El. Alleen van het punt N°. 4 is de vooruit-

schuiving over nagenoeg hetzelfde tijdvak, als waarvoor

hierboven de daling is opgegeven, bekend. Die vooruit-

schuiving bedroeg van 2 September 1857 tot 15 April

1864 2.49 El. Dit punt N°. 4 is hetzelfde als het punt

N®. 12 van de eerste tabel; het is het punt N op de

kaart bij ons eerste verslag gevoegd, en het eenige, waar-

van men waarnemingen heeft zoowel van zakking als voor-

uitschuiving. Die zakking en vooruitschuiving is graphisch

voorgesteld op de bijgevoegde teekeningen in de figuren 1

en 2. Door beide met elkander in verband te brengen, ver-

krijgt men de afteekening van de beweging van het punt

N, ZOO als in fig. 3 is voorgesteld.

Het blijkt uit de beschouwing dezer lijneu duidelijk, dat

zoowel zakking als vooruitschuiving bij den aanvang van

het verschijnsel gering zijn geweest, dat de beweging in de

jaren 1857— 1801 het belangrijkst was, en sedert dien tijd

zeer aanmerkelijk afnemeude is geweest. Vooral de zakking

was in de laatste jaren onbeduideud, vergeleken bij de voor-

2 »



(
20

)

uitschuiving, die is waargenoraen. Dit geeft aanleiding tot

de veronderstelling, dat de raassa grond, die in de verzak-

king deelt, aanvaukelijk längs een vlak van vrij aanmer-

kelijke helling afschoof, doch zieh in de laatste jaren längs

een zeer flaauwe helling, zelfs bijiia over een horizontaal

vlak, bewogen heeft, en dat het niet onwaarschijnlijk is, dat

die raassa weldra geheel in rust zal worden bevonden. Het

is duidelijk, dat deze opmerking in eenigzins algemeenen

zin moet worden opgevat, daar raen hier niet uitsluitend

te denken heeft aan eenvoudige bewegiug over een hellend

vlak; want inderdaad is het verschijnsel meer zaraengesteld

;

de verschillen, die men opmerkl in de beweging van de

verschillende punten onderling, getuigen daarvan. De raassa,

die zieh losgemaakt heeft, beweegt zieh dus niet als een

enkel brok, maar ondergaat zelve nog vormverandering, die

heenwijst op zettingen of aanvulliug van holten in dieper

gelegen grondlagen.

In ons verslag van den 30®^®" December 1857 is met

uitvoerigheid de aard van het verschijnsel door ons nage-

gaan, en zijn de gronden aangewezen, waarop onze raeeuing

berust, dat het verschijnsel te beschouwen is als eene ver-

zinking, waarbij // noch van de zijde des bergs, noch van

u de zijde der rivier eenige regtstreeksche werking heeft

n plaals gehad, en het voorgevallene behoort tot de gevol-

n gen van misschien zeer diep liggende verzinkingen der

t!
ondergronden tusschen de tee des bergs en de rivier.”

Ook zijn daarin de vermoedelijke oorzaken van zulke ver-

ziukingen, en de middelen, die daartegen kunnen worden

aangewend, nagegaan. Wij zijn toen tot het besluit geljo-

men, dat men in het gegeven geval zou kunnen volstaan

met eenvoudige ophoogiug der verzinkende plaatsen, waar-

door van lieverlede de ontstane holte door den nazakken-

den grond zou worden aangevuld; en hebben onze raeening

uitgedrukt, dat er in den gegeven stand van zaken geen
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aanleiding werd gevonden, om meer kostbare middelen ter

voorziening aan te raden.

Aan de toen door ons uitgesprokea meening blijven wij

nu nog toegedaan. De omstandigheid, dat de kademuur bij

de vooruitschuivende en zakkende beweging met slechts ge-

ringe afwijkingen zieh evenwijdig verplaatst, en ditzelfde

ook is waargenomen bij de beweging van de kraan, die

als bet Ware in eenigziiis waggelende beweging naar bene-

den is geschoven, bevestigt bet vermoeden, dat de aauvul-

ling van ontstane holren onder de verzakking als de

voorname oorzaak van bet verschijnsel inoet blijven aan-

gemerkt. Wel is de vooruitschuivende beweging, in den

aanvang minder merkbaar, later betrekkelijk aanzienlij-

ker geworden, doch de gegeven verklaring behoeft om die

reden geen wijziging, want bevreenidend is bet niet, dat

de massa grond, die zieh eenmaal had losgemaakt, bij

bare beweging ook de rigting volgde, waarin zij den rain-

sten tegenstand vond, dat is naar de zijde der rivier. Zoo-

dra echter de eerste oorzaak, namelijk bet nastorten van

grond tot aanvulling van onlstane holten, zal hebben op-

gehouden, is bet waarscbijnlijk, dat ook de beweging naar

de zijde van de rivier zal eindigen. Eveneens doet, zoo als

reeds bierboven is aangewezen, de geringe en nagenoeg ho-

rizontale beweging in de biatste jaren een spoedige rust

der bewegende massa verwachten.

De aan te wenden voorzieningen zijn, naar ons inzien,

nog dezelfde als vroeger : aanvulling der verzinkende plaat-

sen. Het van tijd tot tijd berbalen der raetingen op ge-

lijke wijze als tot beden geschiedde, verdient ook alle aan-

beveling, ten einde zekere gegevens te verzamele/i voor de

verdere beoordeeling van het verschijnsel.

In het derde vervolg op ons verslag hebben wij onze

meening ontwikkeld omtrent andere voorgeslagen middeleu

tot voorziening, namelijk het aaiistorten van een steeneii
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berra tegeii den voet der kade en het aanvullen van de

kuilvorraige diepte in het riviervak bij Nijmegen met ba-

zaltsteen. Die middelen hebben wij geacht kostbaar en

niet geschikt tot vermindering der verzinking, omdat wij

de verzinking niet beschouwen als het gevolg van de diepte

van den rivierbodera
;
doch tevens rekenden wij in het al-

gemeen een nuttige en aanbevelingswaardige zaak te zijn,

ernstig eene verbetering van het geheele riviervak in over-

weging te nemen.

Ook te dien aanzien hebben onze beschouwingen sedert

geen wijziging ondergaan.

Den geheelen loop van het verschijnsel overziende en de

vermindering der verzakking in de laatste jaren in aan-

merking genomen, is het ons voorgekomen, dat wij de

reeks onzer verslagen thans können eindigen, ons alleen

voorbehoudende, der Akademie een vervolg op onze mededee-

lingen aan te bieden, indien die mededeelingen om de eene

of andere reden belangrijk zouden kunnen worden geacht.
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REMARQUES SUR LE GENRE LEPimYClllA

DE

L’ORDKK DES TILIACEES,

SÜIVIES d’lne desckiption

DD

L E P T 0 N Y C H I A G L A B R A T ü ii c z.

PAR

C. A. J. A. OfTDEMAA»«.

Parmi les genres de Tiliacdes enumdr^s par Mrs. g. bent-

HAM et J. D. HOOKEB dans leur Genera Plantarum (1862,

Vol. I), on rencontre le genre Leptonyckia turcz. (p. 237),

fonde en 1858, et dont l’auteur donna la premiere dia-

gnose dans le Bulletin de la Societe Impiriale des natura-

listes de Moscou (ann^e 1858, N®. 1, p. 222), La seule

espece, qui servit ä ^tablir le genre nouveau, re^ut le nom

de L. glahra; eile faisait partie d’une Collection de plantes

recueillies par Mr. Thomas lobb aux euvirons de Singa-

pore. Selon Mr. tvrczaninow le genre Leptonyckia devait

prendre place parmi les Büttneriac^es.

Les exemplaives du L. glahra, dont pouvait disposer

Mr. TUUCZANiNOw, ayant d^pouilles de fruits, la phrase

generique, proposee par ce savant, ne porte naturellement

que sur des caracteres empruntds aux Organes floraux. Tou-

tefois il est interessant de constater que l’ovaire y est d^-



(
24

)

crit comme sessile, quinquangolaire, ä cinq loges, portant

les ovules dans les angles centraux; eji le style comme fili-

forme et pourvu d’un stigmate indivis et simple.

La phrase proposee par Mrs. bentham et hooker dans

leur Genera Plantarum pour indiquer le genre Leptonychia,

ii’est pas tout-ä-fait conforme ä celle de Mr. türczaninow,

ce qui s’explique en partie par le fait, que ces Messieurs

semblent avoir pu examiner quatre especes au Heu d’une

;

du moins la note, qui termine la diagnose generique porte

que, des quatre especes du genre, deux croissent ä Ma-

lacca et dans les iles de 1’Archipel Indien, deux autres

dans l’Afrique tropicale [Species 4, 'I (vel unius varietates?)

in Malacca et Archipelago ludico, 2 in Africa tropica cres-

ceutes]. C’est surtout en parlant du pistil, que Mrs. bent-

ham et HOOKER s’eloignent de la descriptiou de Mr. türc-

zaninow
;
au Heu de cinq loges ils n’en reconnaissent que

trois ä l'ovaire; et par consequent, le style pour eux n’est

plus filiforme et simple, mais tubule et trifide. En outre

Messieurs bentham et hooker ont vu des staminodes en

forme decailles alternant avec les phalanges d’etaraines,

Organes dont Mr. türczaninow ne fait aucune mention.

Non plus que Mr. türczaninow, Messieurs bentham et

HOOKER n’ont connu les fruits murs et les graines de Lept-

onychia (//Fructus subglobosus, indehiscens? ei Tiliae sub-

similis; maturus et semina perfecta nobis desunt”), ce qui

neanmoins ne les a pas empeches de ranger ce genre tout

pres du genre Tilia dans FOrdre des Tiliacees, tribu des

Tiliees, titre embrassant les genres ä fruit globu-

ieux, indehiscent, d’ordinaire raonosperme.

En prdsence de pareilles contradictions, iious nous cro\ons

autorises a publier ces quelques Hgnes, non-seulement parce-

que, dans l’interet de la Science, il nous serable utile de

travailler ä reconcilier des opinions divergentes, mais en

outre parceque, ayant eu Toccasiou d’examiuer des fruits
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mürs apparteiiant ä une des especes du genre, nous soni-

ines a meme de completer la diagnose du Leptonychia, et

de mieux preciser la place qu'il devra occuper parmi les

geures allies.

L’espece que nous avons en vue, et dont les exemplaires

ont etd recueillis par junghuhn dans l’ile de Sumatra

lors de sa preuiiere visite aux Indes Orientales N^erlandai-

ses, ne nous semble differer en aucune maniere du L. gla-

bra TURCz., decrit dans le Bulletin de la Soc. Imp. des

Nat. ä Moscou (1. c. p. 223}. Car quoique, comme on le

verra plus tard, nous ayons rencontre a la surface inferieure

des feuilles de nos exemplaires des poils en etoile, et qu’ainsi

le terme de // folia glabra” ne puisse rigoureusement s’ap-

pliquer ä, ces orgaTies, toutefois ces poils etaient d’une teile

petitesse, que nous ne constatämes leur existence que tout-

ä-fait accidentellement, en etudiant au microscope un petit

Champignon sur les feuilles en question.

Les exemplaires de L. glabra ä notre disposition ne por-

taient pas des fleiirs epanouies, mais bien des boutons (B)

et des fruits (C), et nous offraient ainsi l’occasion de d^-

ferminer la prefloraison des enveloppes florales; chose non

Sans int^ret puisque et Mr. turczaninow et Mrs. bentham

et HOOKER ne parlent pas de la disposition des petales avant

leur ^panouissement. Nous avons pu constater non seuleraent

que les 5 s^pales, justement comme Taffirme Mr. türcza-

NiNOW (Mrs. BENTHAM et HOOKER n’eii font pas de men-

tion'' ont une estivation valvaire (Big. 1), mais en outre

que les petales ä bords contigus, verticaux et infl^chis

profondement vers l’intdrieur de la fleur, etaient pli^s de

maniere ä former une prefloraison, ä laquelle aucun autre

terme ne pourrait etre applique que celui de prefloraison

induplicative (Fig. 2, 3). En pr^sence de ce fait, dont l’im-

portance n’est peut-etre pas de premier ordre, nous nous

demandons si Mrs. bentham et hooker n’ont pas eu tort
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de langer le genre Lepfotujchia dans leur Serie A: //Tili-

ees holop^tales,” ä laquelle ils donnent une estivation im-

briquee, souvent lordue; et s’il ne vaudrait pas mieux le

transporter dans leur Serie B : // Tiliees heterop^tales,” qui

se distiiigue par des petales valvaires, indupliques ou im-

briques, mais non tordus ?

Laissant pour le moment de c6t4 les enveloppes florales

pour determiner les particularites principales des parties

g^neratrices de la fleur, notre attention a d’abord et^ at-

tirde par l’insertion des etamines au norabre de 2 en face

de chiique petale (Big. 4) ;
ensuite par la presence d’or-

ganes lineaires (Big. 4 a) d’une longueur egale ou un

peu superieure ä celle des etamines, ranges derriere celles-ci

et loges avec elles en nombre determine au dedans des pe-

tales recourb^s en forme de capuchon. Ces Organes lineai-

res, nommes „ Etamines steriles” par Mr turczaninow,

//
etamines anentheres” par Mrs. bentham et hooker, of-

fraient une ressemblance marquee avec des etamines, aux-

quelles ou aurait coupe les deux loges du pollen, saus neaii-

moins endomraager le connectif. Nous les avons toujours

trouves au nombre de trois au dedans de chaque petale

(Big. 4), de Sorte que Bespece, qui nous occupe dans ce

moment, aurait, en suivant la nomenciature adopt^e par

Mrs. TüRCZANiNOWj BENTHAM et HOOKER, 25 etainiues, dont

10 seulement seraient fertiles et 15 autres steriles. Pour

autant qu’il nous a ete possible de determiner avec preci-

sion leur mode d’insertion, nous croyons pouvoir affirmer

qu’il y avait toujours coherence intime entre la base des

etamines et celle des appendices lineaires (Big. 5); raison

de plus pour ne voir dans ces dernieres que des etamines

avortees et non des parapetales, corame Mr. Schleiden ap-

pelle les Organes situes entre les petales et les etamines.

Dans le cas present ce terrae, comme on vient de le voir,

ne peut etre adopte, et d’ailleurs, dans les Tiliacees en ge-
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neral on trouve nombre limite de p^tales, et par contre

nombre illimite d^etamines.

Quoiqu’au premier abord !e terme d’etamines anentheres,

employe par Mrs. bentham et hookek pour designer les

Organes liiieaires ä l’exterieur des etaraines fertiles, puisse

sembler superflu, ä cause de l’existence d^un autre mot—
celui de staminodes — universellement appliqud ä des Or-

ganes Simulant des dtainines, uiais ne formant point de

pollen
;
n^anmoins il nous parait utile de le conserver par

la raison, que les meines fleurs de Leptonychia, qui en-

gendrent les appendices extrastaminales, en forment d’autres

d’une forme elliptique (Fig. 9), alternant avec les phalan-

ges d’^tamines fertiles (Fig. 4 st.), et occupant la place.

Oll dans d’aulres genres de la famille des Tiliac^es {Mollia

p e ), on trouve des groupes d’etamines fertiles semblables

aux premieres, mais inplautdes un peu davantage vers le

centre de la fleur. Ces Organes elliptiques, bien distincts des

appendices lineaires, demandent tl etre indiques par un terme

propre. C’est pour les designer que Mrs. bentham et Hoo-

KER se servent du terme de staminodes, que nous jugeons

utile de leur conserver, et qui, tout en ditferant de celui

d’etamines anentheres, ne signifie ä vrai dire pas autre

chose.

Mr. TURCZANiNOW dans sa diagnose du genre Leptony-

chia n’ayant fait aucune mention des staminodes en ques-

tion, on peut en conclure, que ces Organes ne lui etaient

pas connus alors. Cependant Fespece, que nous avons etu-

di^e, et qui ne s’dloigne pas du L. glabra (celle du genre,

qui a et^ decrite la premiere) en presente reellement; de

Sorte que la phrase diaguostique, proposee par Mrs. bent-

HAu et HOOKEE, merite ä ce titre d’etre nomm^e plus ex-

acte que celle de Mr. turczaninow.

N’ayant pas eu l’occasion d’dtudier des fleurs epanouies

du L. glabra^ nous n’avous pas pu constater la mauiere,
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clont s’ouvrent les aiitheres, chose d’autanl plus regrettable,

que Mrs. bentham et hooker ne s’expliquent pas sur ce

poiutj quoique cepeiidant Mr. turczaninow eite des loges

longitudiiialement dehiscentes. Is'ous aussi, nous avonsobserve

deux süloiis lateraux, un pour chaque löge antherale; mais

quoique cette observation concorde avec Tasserliou de Mr.

THRCZANiNOw, l’absence de toute ouverture par oü le pollen

pourrait s’echapper dans nos exeraplaires, nous empeche de

rien affiriner pour ou contre l’exactitude de la descriptiou

de l’illustre auteur Russe.

Eiifin il nous reste ä dire quelques mots sur les fruits

mürs, que nous avons eu l’occasion d’observer. Ces fruits

(Fig. 7 et 8) Ij— 2 centim. eu diaraetre et tous ouverts

d’un seul cöte, ne presentaient jaruais plus d’une löge, et

en appareuce deux valves seuleineut ecartees l’une de l’au-

tre par devant, au contraire reunies pour la plus grande

partie par derriöre (Fig. 7). La preseuce d’un court cordon

oinbilical (Fig. 7 a) sur la ligne de dehiscence, nous fit

deterrainer celle-ci comme une dehiscence septicide. Vu par

le dos, c'est ä-dire du cöte ferme, outre les deux valves

mentionnees et plus larges, le fruit portait trois autres beau-

coup plus etroites (Fig. 8), soudees entre eiles et appli-

qu^es ä la partie dorsale des deux autres, de mauiere a

cacher totalement la ligne de contact de ces dernieres. De

tout cela il r^sulte que le fruit du genre Leptonychia est

une capsule (coriace) uniloculaire, septicide, ä 5 valves,

dont 2 seulement developpees normalement et formant ä

elles seules la löge, et 3 autres plus ou moins avortees et

Sans contact avec la graine. Ajoutous que nous n’avons

jamais rencontre plus d’une graine dans le meine fruit;

que cetle graine (Fig. 10 et 11) ^tait toujours pendante

et appliquee ä la suture dorsale, c’est-ä-dire ä celle regar-

dant les valves abnormales; enfin, qu’elle reunit en soi les

caracteres des graines semi-anatropes.
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II ne uous parait pas irapossible que Tovaire da genre

eil questioD ne soit divise au debut en 5 fausses loges

Separees par des cloisons imparfaites, coinme cela a Heu

dans d’autres genres de la meine famille. Cependant nous

n’avons pas de certitude ä cet egard, nos exeinplaires ne se

pretant pas ä cette Sorte de recherches. Chez Mr. turczä-

NiNOW l’ovaire est nomme quinqueloculaire et chez Mrs.

BENTHAM et HOOKER triloculaire
;

aussi les deruiers parlent-

ils d’uu stigmate trifide, tandis que Mr, turczaninow decrit

cet Organe coraine simple et indivis. Nous-memes nous avons

rencontrd 5 dents au sommet du style (Fig. 6 a), ce qui

prouverait en faveur de l’existence de 5 feuilles carpellaires

contribuant ä la formation du pistil.

Nos recherches nous ont conduit aux conclusions sui*

vantes

:

io. dans le genre Leptonychia Festivation du calyce est

une estivation valvaire (redupliquee), celle de la corolle au

contraire une estivation indupliqu^e;

20. coinme Font demontr^ Mrs. bentham et hooker, il

y a en realite deux sortes de staminodes dans les fleurs

du ineme genre, savoir: des staminodes lineaires, longs,

extrastaminaux et opposes aux petales, simulant des fila-

ments prolonges en conuectif, et d’autres, beaucoup plus

petits, s’ecartant de la forme lineiaire, et alternant avec les

phalauges d’etamines fertiles;

30. le stigmate dans le meme genre se prdsente avec 5

dents, d’oü on peut deduire que le pistil sera vraisembla-

bleraent compos^ de 5 feuilles carpellaires; conclusion que

l’inspection des fruits mürs justifie pleinement.

40. le fruit de Leptonychia s’^carte veritablement de

celui de Tilia, et doit etre ränge parmi les fruits unilo-

culaires ä 5 valves, ä dehiscence septicide;

50. la graiue du meme genre est une graine pendante

semi-anatrope

;
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6°. la place que de.’ormais devra occuper le i^enre Lept-

onychia dans l’ordre des Tiliacees, ne sera plus ä cote de

Tilia. A notre avis ce sera parnii les Heteropetales qu’il

faudra Finstrer, entre la tribu des Sloanfe et celle des

Elaeocarpees, oü, ä cote des genres Dubouzetia et Tricus-

pidaria, il pourrait peut«etre former une tribu particuliere.

Nous terminons eii donnant la description detaillee du

Leptonychia glabra, d’apres les exemplaires recueillis par

JUNGHUHN dans nie de Sumatra et deposes dans T Her-

bier du Jardin botanique de Leide. Ces exemplaires, ayant

ete inseres provisoirement dans le portefeuille des Viola-

ri&s et n’ayant pas ^te examines ulterieurement, je les

trouvai indetermines parmi les especes du genre Alsodeia.

Le Leptonychia glabra manque dans rtmumeration des plan-

tes de Sumatra, donnee par Mr. miquel dans sa Flore de

cette ile, et semble pouvoir etre admis parmi les especes

connues comme acquisitiou uouvelle.

Leptonychia glabra turcz. Arbor. Rarnuli uovelli cum

geramis hirtelli. Rami glabri, teretes, uigrofusci, fibrarum

corticalium decursum optime moustrantes, lineis nempe ele-

vatis undulatim decurrentibus, in distantiis aequilongis con-

fluentibus, tune iterum divergentibus et impressiouibus len-

ticularibus separatis, notati, ad petiolorum insertionem e

stipularum lapsu anguste cicatrisati. Folia alterna, petio-

lata, primitus stipulata. PetioLus hirtellus, 0.006 — 0.008

raetr. longus, infra teres, supra superficialiter caualiculatus.

Lamina elliptico-oblonga, antice nonnumquam dilatata, basi

subattenuata, apice p. m. abrupte louge et acute acuminata,

integerrima, paginä superiore glabra (in sicco) fusco-viridi,

opaeä, inferiore pilis stellatis minutissimis sparsis tecta, in

veuarum axillis rufo-barbatä, pallidiore, lucidä — cum acu-

miue (0.0015 — 0.00^ 1.) ad 0.18 longa, 0.075 lata, peii-
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ninervip. Nervi priiUcirii utrinque vulgo 8, uiplurimum al-

ternantes, 2 infimi tameu seiriper oppositi et ex apice pe-

tioli progredientes, omnes in paginä inferiore prominentes^

patuli, versus marginem arcuato-confluentes; nervi secunda-

rii p. in. paralleli. Stipulae valde caducae, lanceolato-acu-

minatae, rufo-hirtellae. Flores pedunculati, in foliorum axillis

solitarii vel in cjmulas breves dichotomas congesti, brac-

teati, cum pedicellorum parte tertiä superiore articulatim

secedentes. Bracteae in quovis pedicello duae oppositae, lan-

ceolatae, stellato-puberae, infra articulationem insertae. Ca-

lyx inferus, aequalis, praefloratione reduplicatä, sepalis 5

ellipticis, breve obtusiuscule acuminatis, extus stellato-pu-

beris. Betala 5 hypogyna, brevia, tenera, cum sepalis alter-

nantia, aequalia, in alabastro profunde induplicatä, margi-

nibus antice conuiventibus cuculliformia, dorso floccoso-

pilosa, ore in cilias uuinerosissimas tenerrimas dissecta, basi

valde contracta, singula stamina fertilia 2, sterilia 3 invol-

ventia. Slamiua sterilia in quoque flore 15, per tria petalis

opposita, ipsis petalis longiora, linearia vel linean-subulata,

basi inter se et cum staminibus fertilibus cohaerentia, gla-

bra. Slamina fertilia i 0 hypogyna, per paria petalis oppo-

sita, staminibus sterilibus primo aequilonga, postea iis lon-

giora; filamenta externe basi cum staminibus sterilibus

cohaerentia, p. m complanata, in alabastro antheris aequi-

longa; antherae oblongae, quadranguläres, basifixae, inae-

quilaterae, biloculares, sulcis duabus lateralibus longitudi-

naliter exaratae. Siammodia 5 squamaeformia, parva, cum

petalis starainibusque alteruantia, tenerrima, apice in cilias lon-

gas 2 vel 3 desinentia. Fistillum uuicum superum. Ovarium

sessile, primitus spurie 5-loculare (?), villosum. Stylus bre-

vis, conicus, glaber; Stigma 5-deutatuin. Capsula magni-

tudiuis cerasi miuoris, coriacea, basi nuda, subsphaerica,

pedicello nudo 0.01— 0.012“. longo sulfulta, superficie pa-

pillato rugosa, 1-locularis, spurie 2-valvis (valvis iiempe 3
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imperfectis perfectis ‘2 extus arcte applicatis) uno latere

septicide dehiscens. Semen unicurn (an semper ?), penduluin,

ad 0.01^*”. longum, valvularum raarginibus posterioribus

non solutis affixum, ellipticuin, laeve, glabrutn, testa sub-

nigricante sublucidä, hilo ab extremitatibus seminis remoto,

rhaphe distinctä, ideoque seinianatropa.

Hab. Sumatra in montium neraorosis ad altitud. 1 -3000'.

Leg. JUNGHUHN (Herb. Horti Lugduno-Batavi).

Explication des figures.

A. Petit raraeau avec deux feuilles adultes vues de der-

riere.

B. Eameau fleuri.

C. Eameau a deux fruits dans l’aisselle d’une feuille.

1. Bouton de fleur. — 2. Petale vu de derriere. — 3,

Le meme vu de cote. — 4. Le meme, eucore plus grossi, avec

ses 3 etamines steriles (a.a.) et ses 2 etamines fertiles.

St. staminodes situes eii avant des phalanges d’etamines et

alteruant avec eiles. — 5. Etamine fertile ä part en cohe-

rence avec 3 etamines steriles. — 6. Pistil (a. stigmate

5-deutele). — 7. Capsule vue par devant (a. cordon om-

bilical). — 8. La meine vue de cötA — 9. Staminode. —
10. Graine vue de cote. — 11. La meme vue en face

(a. hile, b. rhaphe).
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B IJ D R A G E

TOT HET

VORIMEN DER VERGELIJKINGEN

WELKER

WORTELS DE ZIJDEN EN DIAGONALEN

DER REGELMATIGE VEELHOEKEN DOEN KENNEN.

DOOK

B. L O B A T T O.

1. Ons geacht raedelid Prof. c. h. d. buys ballot beeft

in bet XVle deel (blz. 294) der Verslagen en Meledee-

Hngen een belangrijken arbeid geleverd, ten opschrift heb-

bende Over het vormen van de vergelijkingen tusschen de

zijde en de diagonalen van eenen regelmatigen n-1ioek, en

liare eigenschappen

;

een onderwerp door bein reeds vroeger,

doch op eene minder algemeene wijze bebandeld in een

uitvoerig stuk, voorkomende in het 40® deel van het Ar-

chief van geuneet.

Ik heb mij voorgesteld hier eene andere oplossingswijze

van dat problema raede te deelen. Zij is regtstreeks gegrond

op de theorie der gonioraetrische functien, de eenige weg

welken men, mijns inziens, behoort in te slaan ora tot

algemeene uitkomsten te geräken, en tevens eenige eigen-

schappen der eiudvergelijkingen te kunnen ontdekken. Door

hier van de betrekking tusschen de koorde van den en-

kelen en die van den dubbelen boog gebruik te maken.

TERHL. EN MEÜED. AED. NATDDRK. 2<ie REEK8. DEEL 1. 3
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vervalt men noodzakelijk tot vergelijkingen van zeer hooge

magten, zoo als zulks den heer buys ballot in zijue eerste

in gemeld tijdschrift geleverde oplossing ten volle geblekeu

is. Oük zuiver ineetkunstige beschouwingen op de eigeu-

Bchappen van bet trapezium of van den ingeschreven vier-

hoek volgens bet tbeorema van btolejiaeus gegrond, leiden

gecnszins op de eenvoudigste wijze tot bet beoogde doel.

Genoemde wiskuiidige beeft zicb dus later, door bierbij de

tbeorie der goniometriscbe functien te bulp te roepeu, te

regt buiten bet gebied der elementaire lueetkunst be-

geven.

Mijne oplossing onderscbeidt zicb van die later voorge-

dragene onder anderen bierin, dat de door mij verkregene

cornplete vergelijkingen, vvaaruit de zijde en de diagonalen

van den n-boek können berekend worden, tot geene boo-

n— 1 n , .

gere dan tot de of — magt opklimnien, naar dat

n oneven of even is, lenvijl die van den Heer büys ballcx

tot de dubbele magt 7i— 1 of n opklimmen, betgeeu bieruit

ontstaat, dat mijne vergelijkingen eeniglijk betrekking bebben

op de zijde en de iw grooite werkelijk van elkander ondersckeiden

n—

i

diagonalen des veelboeks, te zamen in aantal Juist

of — bedragende. De andere zoo even bedoelde vergelijkingen
%

kunnen, daar zij slecbts de evene magten der worteis bevat-

ten, vvel is waar, insgelijks tot die lagere magt terug gebragt

worden
;
doch de zijde en elke der diagonalen körnen daariu

twee malen voor, voor de eene helft als positieve en voor de

andere helft als negatieve worteis der vergelijking. Ik kan

intusschen niet ontveinzen, dat bet mij voor als nog niet

duidelijk voorkomt, waarom diagonalen, die ondersteld wor-

den alle uit betzelfde hoekpunt des veelboeks getrokken

te zijn, gedeeltelijk als positief en gedeeltelijk als uega-

I
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tief zoudeii behooreii in rekening gebragt te worden *).

2. Ik zal in de eerste plaats eene handelwijze verklären

waardoor de complete vergelijking voor den r/-hoek, met

behulp der reeds bekende voor den n— 2 hoek geiuakkelijk

kan verkregen worden, en vervolgens eene algemeeiie for-

mule doen kennen, welke de vergelijking voor elken veel-

hoek van n zijden, regtstreeks oplevert, en waarbij tevens

de gelegenlieid zal ontstaan eenige bijzonderheden betrek-

kelijk de vonning dezer vevgelijkingen in het licht te stellen.

Noemen wij 2« den boog of den iniddelpuntshoek voor

den 7i-hoek, zoodat a ~ . De zijde des veelhoeks heeft

tot vvaarde 2 Hin. a, en aangezien voor alle waarden van

n, de diagonaal of koorde welke den boog 2 (n— l)a be-

spant, wederoin in lengte overeenkouit met de zijde zelve

des veelhoeks, zoo volgt hieruit de vergelijking, welke den

groudslag van ons onderzoek uitrnaakt, nainelijk

Sin. («— 1) ot Sin. a ( 1

)

Om deze op te lossen passen wij hier eene der bekende

algemeene formuleii toe, waardoor de Sinus van het veel-

voud eens boogs wordt uitgedrukt, te weten

Sin. na = Sin.a
1
2"—

l Cos.’^—^ a— {n— 2)
2”—3 Cos.»~^ a

(n— 3) (n— 4)
_|_ : LI L ^„-5 a

1.2

(n— 4) (n—5) (n— 6)

1.2.3
7 Cos.”— ^ « -f" etc

•j
• («)

•) De schrijver ze^t te dezen aanzien: ^ Buiten deze positieve wortols
• kunnen dezelfde waarden nog eens als negatieve wortels voorkomeu,
• omdiit men met euenveel regt links als regts kan teilen." Het zij mij ech-
ter geoorloofd hieromtrent op te merken, dat uit die verschillende wijze
van teilen, de negatieve toestand van eenige der diagonalen bezwaar-
lijk te verklären is. vei mits hierbij geen overgang ^oor nul noch door
het oneindige plaats vindt.

a*
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waarin de wet volgens welke de coefficienten gevormd wor-

den, in het oog loopt. Vervangt men hierin n door n— 1,

en stelt men tevens ter bekorting 2 Cos. a — a, dan volgt

uit verg. (1), na deeling door den factor Sin.a,

— 3) -f

(n— 4) fn — 5)

1.2

{n— 5) (n— 6) (n— 7)

1.2.3
-j- 6^* = 1 ... (2)

De gevallen waarin n of het aantal zijden oneven of even

is, vereischen, zoo als blijken zal, eene afzonderlijke behan-

deling. Beschouwen wij dan eerstelijk het geval van

n oneven.

3. De voorgaande vergelijking klimt tot de onevene magt

n—2. Intusschen ziju er van de n— 3 diagonalen, die uit

n—

3

hetzelfde hoekpunt kunnen getrokken worden, slechts ,

2

die werkelijk in grootte van elkander onderscheiden zijn,

waarvan men zieh gemakkelijk overtuigen kau door op te

merken, dat de diagouaal, welke het p-voud van den boog

2 a bespaut, in grootte niet verschilt van die, welke het

{n—p)-voud van dien boog bespant. Om dus eene complete

vergelijking te verkrijgen, welker worteis alleen op de zijde

n—

3

en de van elkander onderscheiden diagonalen betrek-
2 °

king hebben, zal zoodanige vergelijking slechts tot de magt

n— 3 n — 1 .

1 -j- of mögen opklimmen. Wij zullen in de
2 2

navolgende voorbeelden doen zien, hoe men uit de verg.

(2) den factor kan afzonderen, welke tot geene hoogere dan

n—

1

tot de magt opklimt.
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4. Zij n = 8, dan geeft de algerneene verg. (2) in dit

71

geval 0! = 1 of a = — ,
zoo als te verwachten was, dewijl

3

in den driehoek geene diagonalen voorhanden zijn.

Voor w = 5, komt er, iiigevolge verg. (2)

a;^ — 2 a;— 1=0 (8 )

Nu volgt uit de grondvergelijking

Siii.4/a — Sin.a,

dat hieraan door twee verschillende stelsels waarden van «

kan worden voldaan, afgeleid uit de vergelijkingen

4 « = (2 Ä 1) 7T— a en 4 a = 2 A tt
-f- «,

gevende respectievelijk

a — 1)71 2k:

5 3

Stellende hierin 4 = 0 en A = I, viiidt men

n 3 71 2ti
a — a = — , en a = 0, a — —

•

5’ 5 3

Grootere waarden van k zullen blijkbaar voor Cos. a of

voor X geene van de voorgaande verschillende waarden

kunnen oplevereii. Behalve dien zullen de waarden van

a = 0, of = eenig veelvoud van tt buiten acht moeten blij-

ven, uithoofde de factor Sin.a verdreven is bij het opma-

ken der algeineene vergelijking (2). Van de drie overig

blijvende waarden van « zullen slechts de beide eerste op

den vijfhoek betrekking hebben, terwijl de derde den vreem-

deii factor x-j-l oplevert. Men vindt dus de vergelijking

voor den vijfhoek, wanneer men de verg. (3) door dezeu

factor a; 4- 1 deelt, waaruit voortvloeit de vergelijking

,v- — X — 1 = 0 (4)
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geveiule twee verschillende waartleii voor x of voor Cos. a,

welke dienen kunnen oin daaruit die van,&‘«. a of van de

zijde en van den diagonaal des vijfhoeks te berekenen.

Zij n — 7, dan komt er voor den zevenhoek de verge-

lijking

x^ — 4 A’® -f- o jr— l = 0 (5)

De beide stelseis waarden van «, welke aan de vergelijking

Sm. 6 « = Siii.a

voldoen, en zieh uit de form ulen

(2 Ä l)ji 2 kn

afleiden, bepalen zieh tot de navolgende

TT 3tI 5 71

2 71

“ ~
5

4 n

3
‘

Merkt men nu op, dal de beide laatsten juist de Sup-

plementen zijn der twee hiervoren reeds gevondene waarden

voor den vijfhoek, dan is het duidelijk dat tot verkrijging

van den hieruit voortvloeijenden vreeinden factor, niets an-

ders te doen is dan in de funetie

— X— l

op den vijflioek toepasselijk, x te vervangen door — x.

Deelende mitsdieu de verg. (5) door den factor a:- -f- o; + 1,

bekomt men de navolgende

jr
3 — ^2 — 2 A’ 1 = 0.

welker drie wortels de zifde en de beide van elkander

onderscheiden diagonalen des zevenboeks zullen doen be-

hend worden.
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Zij 71—9, de verg. (2) geeft alsdan voor den negen-

hoek

^ 0 (6 )

Uit de vergelijking.

volgt

Sin. 8 « = Sin. a

( 2 Ä: -f* *
)
^

a = —
, a

2 kn

welke deze beide stelseis \vaarden opleveren,

n 3 n 5 7T 7 71

a = —
,

9
’

[9
’ 9

2 n 4> n 6 n
a II 1

1 ’ 7

Nu zijn deze laatste waarden Vederorn de Supplementen

van die, welke liiervoren voor den zevenhoek gevonden zijn.

De vreemde factor in verg. (6) zal dus voorgesteld wor-

den door X- — — 1, zoo als uit de voor den ze-

venhoek reeds verkregen uitkomst is af te leiden. De deelin"

door dien factor gee|t alzoo voor den negenhoek,

j-4 ^3 — g 2 X l = 0.

Deze complete vergelijking heeft echter nog een ande-

ren factor X— 1, en wel uit hoofde de tweede waarde

3n n
a = — = - tevens tot den driehoek behoorende, "eeft

9 3
°

X — ]

,

als een der worteis der voorgaande vergelijking.

Men kan dus die vergelijking ook aldus schrijven:

x'^ — x^ — 3 -f-
2

-f- 1 ~ (.r — 1) — Sx— 1) = 0,

waarin de tweede factor alleen de zijde en twee van elkan-

der onderscheiden diagonalen des negenhoeks zal doen

kennen, terwijl de derde diagonaal, zoo als te verwachten

was, met de zijde des driehoeks overeeustemt.
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Zij « = 11, dan komt er voor den elfhoek

J.9 _Sa;’ + 21^5— 20a;“ + 5a;— 1 = 0 . . (7)

Voor de negen waarden van a, welke aan de vergelijking

Sin. 1 0 a = Sin, a

behooren te voldoen, vindt men gemakkelijk

71 3n: 5?! 7ti 071

11
' Ü ^ n ’ U ’

rr

27T 47T ÖTT 8ti

y ’ y ’ 9
’

waarvan de laatste de Supplementen zijn vaa die welke op

den negen hoek betrekking hebben. Door verandering van x

in — X, vindt men, ingevolge de voorgaande uitkomst,

voor den vreemden faetor

x^ -\- x^ — 3 a;^ — 2 a: -f-

1

en dus door deeling, voor de complete vergelijking be-

trekkelijk den elfhoek,

x^ — a;'* — 4a!^ -|-3a:^ -f-3a;— 1 = 0.

Zij n = 13, dan geeft onze algemeene vergelijking

a,i 1 _10a;9 -|-36a; — 56 -f 35 a;^ — 6x— 1 = ü
. (8)

De vergelijking Sin.\2a — Sin.a levert de 11 verschil-

lende waarden

71 3 71 5 71 7 7t 9 TT 1 1 71

a = —
,13’

’

TT’ 13’ 13’ 13
’

2 7t 4 /I 6 71 8 7t 10 Tt

a = —
11 TT’ TT’ TT’ 1 l

De vijf laatste zijn blijkbaar de Supplementen van die,

welke, ingevolge het hiervoren gevoudene op den elfhoek
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betrekkiiig hebben. Zij geven diensvolgens den vreemden

factor ic® — 3 -}-3a;-}- 1; waaruit na dee-

ling der voorgaande vergelijking door dezen factor, voor den

dertienhoek voortvloeit de coinplete vergelijking

Ä® — — 5 -{• 4 3 — 3x — 1 — 0.

Voor n = 15, komt er op gelijke wijze

X* ®—12o;‘ *4-550!®— J 20o!®4-126a!®—56a:®4-7o!—1=0 . (9)

Uit de vergelijking Sin. 14 a — Sin,a, volgen de dertien

waarden

7t 3 71 5 n 13 TT

15 15 15 15

271 4 TT 6 TT ] 2 TT

13
'

I 3 13 13

waarvan de zes laatste de Supplementen zijnde van die,

welke op den 13-hoek betrekking hebben, aanleiding geven

tot den vreemden factor

ar® -|" — 4o!® -|- 6o!® -f"
— 1.

n
Onder de zeven eerste waarden bevinden zieh echter a=—

3

7T 3 71 .

'

en « = -
,
—

, waarvan de eerste tot den driehoek, en de
5 5

beide overige tot den vijfhoek behooren. De verg. (9) zal

dus daarenboven deelbaar moeten zijn door het product

{x— l)(x* — 0!-l- 1), waaruit dan voor den 15-hoek voort-

vloeit de incomplete vergelijking

X* x^ — — 4 o!-
1
- 1 = 0

,

welke eeniglijk de zijde en de drie van elkander verschil-

lende diagonalen, die niet tevens tot den driehoek en den

vijfhoek behooren, zal doen kennen, zoodat de complete

vergelijking deze zal zijn
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— a;+l)(a;^ — 4i?r-}"l) = Oj

welke, ZOO als behoort, tot de 7® magt opklimt.

5. Op gelijke wijze voortgaande zal men door toepassing

van dezelfde methode steeds in Staat zijn de coraplete ver-

gelijking voor den n-hoek af te leiden uit de reeds be-

bende voor den n — 2-hoek. De algemeene vergel. (2) zal

altijd ontbindbaar zijn in twee factoren respectivelijk van

n — 3 n — 1
de magt en

2
waarvan de eerste gevonden

wordt door in de vergelijking voor den n— 2-hoek, x in

— X te veränderen, uithoofde er onder bet aantal n—

2

waarden van «, welke aan de grondvergelijking

Sin. (n— 1) a = Sin. «

voldoen, zieh steeds een aantal van zal bevinden,

welke de Supplementen zijnde van die, welke op den n— 2-

hoek betrekking hebben, den vreemden factor opleveren. Na

dus de algemeene vergelijking van den n— 2®“ graad door

dien factor te hebben gedeeld, verkrijgt men de complete ver-

gelijking van den
n— 1®“

—^— graad voor den n-hoek. Deze

laatste zal echter, zoodra n een zamengesteld getal is, op

nieuw in een of meer factoren van lageren graad kuiinen

ontbonden worden, zoo als zulks bij den 9-hoek en den

15-hoek gebleken is het geval te zijn.

6. Na de voorgaande afleidings-raethode verklaard te

hebben, gaan wij thans over eene algemeene methode te

doen kennen, welke regtstreeks voor elkeu n-hoek de ver-

gelijking oplevert, tot worteis hebbende de zijde zelve en

al de diagonalen des veelhoeks.

Te dien einde nemen wij tot grondslag de vergelijking,

welke voor een willekeurig aantal zijden geldt, te weten
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koorde 2n« = 0, of ook Sin na = 0, . . (10)

waarin 2« steeds den boog aanduidt door de zijde des

veelhoeks bespannen.

Stellen wij a — -— ß

,

dan is

Sin, na — Sin.n^- — ßj
= ± Cos,nß

naardat n van den vorm 4>p -\-l of — 1 is.

Nu heeft men voor den Cosinus van het veelvoud eens

boogs, de algemeene formule

Cos. nß — Cos.’* ß— n. 2”~3 Cos.”—^

ß

-}-

n(n—3) n.{n—4i){n~5)

-I
— -^2«-5 Cos. ’>-*ß

J
^2«-7Co.".«-6|5+etc.(|?)

2 2.3

Zij y de zijde des veelhoeks, dan is 2Sin.a ~ 2Cos.ß =y.
Door nu de voorgaande uitdrukking, naar aanleiding van

verg. (10), gelijk nul te stellen, bekomt men

f (71-3) (,i_4)(n_5)
I

y — f-T elc.j =0,
.
(1 1)

waarin de factor y kan achterwege gelaten worden, als ge-

vende een wortel = 0, welke niet in aanmerking koint.

Stellende thans in die vergelijking achtervolgens n = 3, 5, 7,

9 enz., dan ontstaan hieruit de navolgende vergelijkingen :

Voor den 3-hoek, 37* — 3 = 0.

n n 5 n y‘* — 5 y
* -}- 5 = 0.

/, 7 // ^6 _7^4 _j_ 14,^2 _7 ^ 0.

n " 9 // — 9y®— 27^* — 30y*-|-9 — 0,

of wel (y® — "l“ ^ — 3) — 0,

uithoofde twee der diagonalen met de

zijden des driehoeks overeenkomen.
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Voor den 11 hoek, ?/‘® — i-4‘y^—77y*-{-55y^— \l

= 0 .

// /» 1

3

n

» // 1

5

u

of wel

// // 1 7 //

2 _13yio_|_65^8_i56y6 ^182^*
— 91 ^2 + 13 = 0.

4_15y J
2 + 90?yi o_275y8_^450^e

— 378 I/* +140^2 — 15 = 0,

0/® — 7y® + I4>y* — 8j/2 _|_ i;,

(yi _ 5^2 5
) (y

2 _ 3) =3, 0 ,
dewijl

de diagonalen gedeelteiijk overeeukomen

met de zijden en diagonalen van den

vijfhoek en den driehoek.

y'«-17^>«+ 119^' 2-442y'»+ 935i/8

— 11223/8 -1- 714^^—2 043/2 -f 17=0.

Al deze vergelijkingen stemmen volkomen overeen met

die, welke door den Heer buys ballot längs eenen anderen

weg verkregen zijn. Zij klimmen alle tot eene evene magt,

en hebben even vele positieve als negntieve worteis, welke

in getallenwaarden met elkander overeenkomen, en aange-

n— 1

zien men voor elken veelhoek slechts van elkander
2

verschillende grootheden te bepalen heeft, schijneu de ne-

gatieve worteis hier geene meetkunstige beteekenis te heb-

ben, even als zulks reeds hiervoren (no. I) door ons is

opgemerkt. In de vergelijkingen waartoe wij volgens onze

eerste methode geraakt zijn, en waarvan de wortel x = 2 Cos. a

is, kon.en insgelijks negatieve worteis voor; doch de waar-

den van a behooren steeds tot boogen tt, zoodat hier-

uit voor de diagonalen, die door 2 Sin.a uitgedrukt worden,

steeds positieve iiitkomsten afgeleid worden.

7 . Blijkens het gestelde in n°. 6
,

laat zieh de koorde

des boogs 2na uitdrukken door ± 2 Cos.nß. Hieruit volgt,

dat indien men de voorste leden der aldaar gevonden ver-

gelijsingen voor de verschillende veelhoeken, met -}-
3/

of
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— y vermenigvuldigt, naar dat n van den vorm 4 /) -{- 1

of 4 p— 1 is, die producten alsdan de waarden doeu

kennen der koorden van elk oneven veelvoud des boogs

2 a, in functie van de koorde y des enkelen boogs.

8. De Heer büys ballot had reeds in zijn eersten

arbeid de opmerking gemaakt, dat in de vergelijkingen voor

den zeven- en den elfhoek de coefficienten, met uitzondering

van den eersten die steeds de eenheid is, juist door de

getallen 7 en li deelbaar ^ijn. Onze algeraeene vergelij-

king (11) toont terstond aan, dat die eigenschap zieh niet

bij deze tvvee veelhoeken bepaalt, inaar tevens plaats vindt

bij die van 5, 13, 17, 19 zijden enz., en in het algemeen

bij alle die, waarvan het oneven aantal zijden n de eigen-

schap heeft, dat de breuken

n— 3 (n— 4) (n— 5)

2 ’ O
(n— 5)(n— 6) (w— 7)

2.3.4
enz.

geheele getallen opleveren.

Hij heeft daarenboven juist opgemerkt, zouder evenwel

het betoog daarvan te leveren, dat enkele dezer vergelij-

kingen, met terzijdestelling van den eersten term, deel-

baar zijn door y"^ — 1. Ook deze eigenschap laat zieh uit

onze algemeene vergelijking (|5) gemakkelijk afleiden. Te

dien eiude schrijve men die vergelijking onder dezen vorm

:

{

yj JJ

yll 3
^

yft— 5

2.3 ^ 2.3.4 ^
j

Stellende thans ß = - of y = 2 Cos.ß = 1, dan wordt
3

nn
hefvoorste lid = 2 Cos. - — 1. Derhalve, zoodra zt van

3
-
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den vorm 6 p— 1 of 6 p 1 is, heeft men Cos.
nn

3

1

en dus 2 Cos.—
3
— 1 0 ;

waaruit volgt dat het tweede

lid der voorgaande algeineeue vergclij Icing nul wordt voor

/y2 ~ eil »dus tot faotor heeft iß — 1. Die algemeene

eigeiischap zal alzoo gelden voor den veelhoek van 5. 7. 1 1

.

13. 17, 19. 23. 25 eiiz. zijden, en dus niet uitsluitend

voor veelhoeken, welker aaiital zijden n oudeelbaar is, en

welke door genoemden wiskundige met den naam van pri-

munigones besterapeld worden *).

9. Men kan ook regtstreeks eene algemeene complete ver-

gelijkiug in x voor den veelhoek van een oneven aantal zij-

den n bekomen, welker worteis de
n— 1

2
waarden van Cos. a

opleveren, en waaruit vervolgens de zijde en de van elkau-

der verschillende waarden 2 Sin. a der diagonalen kunnen

worden berekeud. Zie hier de methode welke daartoe leidt.

Uit de grondvergelijking.

volgt

of wel

Sin.{n — 1) a = Sin.a

Sin. (n— 1 )
a— Sin. a — 0

(n— 2) ^ na
Sin. a. Cos. —• = 0.

2 2

Elk dezer factoren

twee uavolgende stf

2 TT

n

gelijk nul stellende,

.sels waarden voor «,

47T 6 7T

n— 2 ’ n — 2

3 71 5 TT

n n

verkrijgt men de

te weten :

(n— 3) TT

n — 2

{n— 2) TT

n

') Zie het aangehaalde tydschrift pag. 158.
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— 3

2
zijn de Supplementen van

die, welke tot den veeihoek van ?i— 2 zijden betrekking

hebben, eii levereu dus den vreemden factor op. Daaren-

n— 1
tegen zullen de laatste ten getale van — eenigliik op

2

den ?<-hoek toepasselijk zijn.

Maken wij hier wederoin gebruik van de algeineene for-

uiule {ß), welke ons reeds bij het vorige onderzoek ge-

a
diend heeft, en stellende kortheidshalve 2 Cos. — = z, dan

2

bekoinen wij in de plaats der vergelijking

n a
Cos.— = 0,

2

na weglating van den factor 2
,

(«—3 )—3 «L yj* 5.

,
2

(n—4)(?<—5) „
7i ± n=;0 .112)

2.3 ^ '

Om hieruit de vergeh in x af te leiden, merke men op,

dat uit de betrekking

2 Cos. a = i Cos.^ — a— 2
2

voortvloeit

X =: 2

En aangezien de exponent n— 1 een even getal is, zal

men na 2 ’* = z' gesteld te hebben, de worteis dezer ver-

gelijking in 2 ' slechts met 2 hebben te verminderen om
n— 1

die van de magt in x te verkrijgen. üeze bewer-
2

king nu kan, zoo als bekend is, op eene gemakkelijke

wijze verrigt worden met behulp van den algorithmus van

HOENER *).

•) Wij hebben dezen algorithmus verklaard in onze Lessen over de

hoogere Algebra, 2« druk. 1862. § 26.
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10. Wij zullen het een en ander door een enkel voor-

beeld nader toelichten. Stellen wij ons voor de vergelijking

in X voor den 13-hoek te vormen. De verg. (12) geeft alsdan

e'«— 132'5-j-65«''*— 156 ä'» + 1822'*— 9l2'+ 13 = 0.

1 —13 -|_ 65 —156 + 182 —91 +13
2 —22 + 86 —140 +84 —14

ZL i i +^ —
~7Ö +^ — 1

2 —18 + 50 — 40 +4
— 9 + 25 — 20 + 2 —3

2 —14 + 22 + 4

— 7 + 11 + 2 '+ 6

2 —10 + 2

— 5 :pT
2 —6

— 3 — 5

^ ^
— 1

Men bekomt alzoo voor de vergelijking in er

— 5 ar‘* + 4 ar* + 6 a:''* —3 a: — 1=0
zijnde dezelfde als de reeds gevondene in n®. 4.

Men zal gemakkelijk inzien, dat de vergelijkingen in y

ook regtstreeks uit die in x kunuen worden afgeleid door

de worteis dezer laatste niet 2 te vermeerderen, en vervol-

gens r/* voor o: + 2 te schrijven.

11. Behaiidelen wij thans het geval van

n even

en passen wij in de eerste plaats de afleidingsmethode toe,

waarvan wij ons reeds in n°. 4 voor het geval van n

oneven bediend hebben. Hieromtrent valt echter het na-

volgende aan te merken.

Uit de grondvergelijking

Sin. (n — 1 )
a = Sin. a
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volgen voor de n — 2 waarden vau a,

7T 3 TT 5 n (n— 1)
• • • •

n n n n

2 TT 4 71 6 7T (n— 4)

w— 2
’

n — 2
’

n — 2 n — 2

De laatste, ten setale vau 2, zullen als belioorende
ö 2

tot den veelhoek van n — 2 zijden, den vreemden factor

n
van de magt - — 2 opleveren.

n
De eerste ten getale van — zullen twee aan twee elkan-

• • •

ders Supplementen zijn, waaronder zieh steeds eene = -

zal bevinden, Indien n van den vorm 4p ± 2 is. Die

M'aarden van a zullen echter eeniglijk betrekking hebben

op de zijde en op de diagonalen, welke een oneven veel-

voud des boogs bespannen, en tevens de middellijn bevatten

n
voor a = —

,
welke waarde alsdan den wortel x — 0 op-

levert. De diagonalen, die evene veelvouden des boogs be-

n
spannen, zullen uit de vergelijking voor den - hoek af te

2

leiden zijn.

Voor n = 4, geeft de algemeene vergeh (2)

— 1=1 of x'^ — 2 = 0.

De twee gelijke doch in teeken verschillende worteis dezer

vergelijking, welke met a = - en zijn Supplement —
4 4

VBnSL. KN MEDED. AFD. NATUCRK. 2<le REBK8. DEEL I. 4
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overeenkomen, doen eeniglijk de zijde des vierhoeks kennen.

Voor w — 6, heeft men de vergelijking

— 3 a:- -} 1 = 1 of (a;^ — 3) — 0.

De hiertoe behoorende vier waarden van u ziin -
•' 6

>

6 n n

3 n

T’

De eerste en derde hebben betrekkiug tot de vergelijk.

— 3 ~ 0, eu de beide overige tot de vergeh x- --= 0.

Zij geven respectivelijk de zijde des zeshoeks en die diago-

naal, welke tevens middellijn is, ce kennen.

Zij n — 8, dan krijgt men de vergelijking
,

a;®— 5a:^-|-6a;“—1=1 of x^— 5a;^-f-6a:^— 2 = 0.

Voor a heeft men de zes waarden

TT 3 71 5 TT 7 TT

~
8 ' 8 ’ 8 ’ 8

71 2 71

De beide laatste tot den driehoek behoorende, geven den

vreemden factor a;^ — 1. Men heeft alzoo voor den achthoek

a;®— 5 a;^
-l“ 6

a:'^— 2 = (x^—1)
— 4a;''‘-l-2) = 0

waarin de tweede factor op de zijde en den diagonaal van

den drievoudigen boog betrekking heeft.

Voor n = 10, komt de vergelijking

^8 _ 7 ^6 ^ 15 ^.4 _ 10 ar^ = 0

of a;2(a;® — 7ar^ + 15 a;* — 10) = 0.

De acht waarden van « ziju hier

f
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71 3tt

To ’ Tö ’

5 7t 7 TT 9 7T

10
’

10
’ Tö

3 71

4

Van de drie laatste behooreii twee tot den vierhoek, waar-

uit de vreernde factor — *2 ontstaat. De beide waarden

TT

u = - hebben betrekking op den dubbelen wortel x = 0.

Na deeliiig door dezen laatsten factor, vindt men

Ä* ~ 5 + 5 = 0,

waaruit de zijde en de diagonaal van den drievoudigen

boog kunnen bepaald worden.

Voor n — 12, vindt men de vergelijking

— 35a;« 4- 15 a:^ — 2 = 0,

waaraan voldaan wordt door

« =
7T 3 7t 5 7t 7 7t 9 7T 1 1 7T

12
’

12
’ TI ’

12 ’ i2

7t 2 TT 3 7t 4 7t

u =^
5

’

5
’ T ’

\

vier laatste zijn voor de eene helft de hoeken

trekkelijk den vijfhoek, en voor de andere helft de Supple-

menten dezer hoeken. Zij zullen dus, ingevolge het reeds

vroeger gevondene voor dien veelhoek, aanleiding geven tot

de twee factoren x^ —

x

— 1, a;^ a; 1. Onder de zes

71 3 TT

eerste körnen twee voor, te weten — en — welke als tot
4 4

den vierhoek behoorende, den factor — 2 opleveren. Na
deeling door deze drie factoren, koiut er voor de vergelij-

king betrekkelijk den 12-hoek

X* — 4a;* -}- 1 = 0,

4
*
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welker worteis de zijde en den diagonaal van liet vijfvoud

des boogs zullen doen kennen.

Zij nog n — 1 4<, dan korat er

of [x' 11 a;8+45a:°—84.j;^+70a;^—21) = 0.

De 12 waarden van « zijn

71 ÜTt ött 7tc 9ti IItt IStt
“ ~ 14 ’ 14. ’ 14 ’.Ti ’ 14 ’ 14

71 71 71 2tI 5tI

“
6 ’ 3 ’ 2 ’ S

’ ~6'

Van deze laatste behooreu de eerste en de vijfde tot den

zeshoek
;
de tweede en de vierde tot den driehoek

;
de twee

gelijke waarden, a ~ geven x = 0. Men heeft dus de
2

twee vreetnde factoren x^ — 3 en x"^ — 1, waaruit, na dee-

ling, voor den 14-hoek ontstaat de vergelijking

x^ — 7x^ + 14 o;2_7 = 0 ,

welker wortels de zijde en twee diagonalen des veelhoeks

doen kennen.

12. Even als in n^. 9 zou men ook hier gebruik kun-

nen inaken van de vergelijking

oni voor elke waarde van n regtstreeks eene vergelijking te

verkrijgen, welke reeds van elken vreemden factor bevrijd zij.

Neraeh wij tot voorbeeld bet geval van n=10, dan geeft

de vefg. (ß)

5
> o _ io ,8 ^.3526 50 s* 25^» — 2 0,
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en met toepassing van den algorithmus van horner,

1 _io -j- 35 — 50 -1- 25 —2
+ 2 —16 -f 38 —24 —2
-8-1-19—12-1-1 0

-1-2—12-1-14-1-4

— 6 4-^ 4-~^2

4- 2 — 8 — 2

— 4—^1 0

+ 2
—

' 4

— 2 ^^~5

±_1
0

Derhalve wordt de vergelijking voor den tieuhoek,

x{a;* — 5a!^ -f 5) = 0

hetgeen met het hiervoren gevondene overeenkoint.

13. Passen wij thans de inethode toe op het vormeu

der algemeeue vergelijking welker n— 2 worteis regtslreeks

de sijde en al de diagonalen des veelhoeks opleveren.

Te dien einde nemen wij wederoin tot grondslag de ver-

gelijking

Sin. na = 0.

... TT

Stellen wij ook hier « = ^ — ß, waaruit volgt

— (5^
= ± Sin. n ß

naar dat — oneven of even is. Ingevolge de algemeene
2

vergeh («) heeft men, 2 Cos. ß — 2 Sin, a — y stellende,

Sin. n a Sin. 71 f—NO
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1— (n— *2) -j-

{n— 3) {n— 4)

1.2
yn—5 .

(n— 4) (n— 5) (n— 6)

1.2.3
etc. = 0 . . (13)

Daar n even is, zal die vergelijking door y deelbaar zijii.

Na ^weglating van dezen factor, heeft men voor de com-

plete vergelijking van den n-hoek

yn-2_ _ 2
) ^

^

'-yn-B_

(n— 4) (n— 5) (n— 6)

1.2.3
-}- etc. == 0 . . (14)

Zij n = 4, dan komt er voer den vierhoek

— 2 = 0 .

Zij n = 6, de vergelijking (14) geeft alsdan

J/^
— 4»/^ + 3 = 0,

en aangezien twee der diagonalen tot den driehoek be-

hooren, zal zij eenen factor — 3 hebben, en dus kun-

nen voorgesteld worden door

(y^-3) (y^-i) = o.

Voor n = 8, heeft men

j/® — 6»/^ -j- 10^^ — 4 = 0.

Twee diagonalen behooren tot den vierhoek. De vergelij-

king kan derhalve vervan^en worden door

—

+

2
)
= 0 .

Voor n = 10, vindt men

— 8^® -l-21y’ — 20t/* -1-5 = 0.

Vandezeven diagonalen behooren vier tot den vijfhoek, waar-
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toe de factor 5t/® +5 betrekking heeft, zoodat de

voorgaande vergelijking aldus kan geschreven worden

{//^ -5^^ + 1) - 0.

Voor « = 12, komt de vergelijking

0 _ 1 o_y8 3ß^6 _ 50^4 35^^ __ 6 ^0.

De diagonalen behooren gedeeltelijk tot den zeshoek en

gedeeltelijk tot den vierhoek. Die vergelijking heeft alzoo

tot factoren — 3) en y'^ — 2, en laat zieh

aldus voorsiellen

„ 4y'^+l) = 0.

Even ZOO bekomt men voor « = 16,

y' ^-]4y> *+78y> O-220j^8_|_330^6_252j,4_|-84y^-8r=0

En aangezien de diagonalen tevens bevatten de zijde en de

diagonalen van den achthoek, voor welke hiervoren gevon-

deii is y® — %y’'
-f- 10 — 4 = 0, komt er voor den

16-hoek, de vergelijking

+ 10y2-4)(3/8—8^« +2) 0.

Op die wijze voortgaande zal men de vergelijking voor

een veelhoek van een willekeurig ema aantal zijden kunnen

verkrijgen.

14. De ZOO even toegepaste algemeene formule (a) kan

tevens dienen om de koorde van een even veelvoud eens

boogs in functie der koorde van den enkelen boog uit te

drukken, even als wij zulks reeds hiervoren (nh 7) ten

aanzien van een oneven veelvoud gedaan hebben.

Daartoe merke men slechts op, dat men heeft

koorde 2n« = 2 Sin. na ~ zh 2Sin.nß

naar dat n van den vorm ^ p 2 of 4 p is. Omdat nu

y — 2 Coü. (5=2 Sin. a = koorde «, zoo geeft de aange-
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haalde formule, wanneer men hierbij van de in n’. 13 voor

verschillende waardcn van n reeds verkregen uitkomsten

gebruik maakt, en tevens 2 Sin. ß door [/ (4s— vervangt,

koorde 4 maal boog

// 6 „ f,

tt 12 n

n// 8 „

u 10 // u

n —

enz.

— — 2)|/ 4s—

+ —4sy^ 4- 3)l/(4— 3^^)

= — I)j/ (4—

— ®
^ + 1 0^’—4)l/(4—y ^

)

4y*+2)v/(4—

y(yi~~5y^^5)(y*—3y^-\rl)

^/i4s—y^).

-yfy^-i)fy^-2)(y^-3)
(y^-4sy^-\-l)[/(4s-y^).

enz.

15, Men is den Heer bdys ballot nog de opmerking

verscbuldigd, dat de veelboeken, welker aantal zijden een

veelvoud van 4 is (door bem genaamd didigones), de eigen-

scbap bezitten dat bare vergelijkingen in symetriscbe func-

tien van y en 4s— y"^ können uitgedrukt worden. Aldus

vindt bij voor de veigelijkingen van

den vierboek y
"^ — (4— j/^) = 0.

// acbtboek + (4 — y'^Y — 12 — 0.

,/
twaalfboek (y^Y {4>— y'^Y — 14 = 0.

,/ zestienboek -}- 2j [(4

—

y^Y 4“ 2) — 34 = 0.

Zie hier boe men tot dergelijke symetriscbe uitdrukkin-

gen kan geräken. Zoo als reeds vroeger gebleken is, kan

na
de vergelijking Cos .

— = 0 dienen om voor eenigen veel-

2

boek de vergelijking te verkrijgen, welke van vreemde fac-

toren bevrijd zij. Stellende tbans = 2 m, dan is m hier een

even getal. Nu beeft men, zoo als bekend is, voor den Co-



( 57 )

sivus van het w-voiid eens boogs de aJgemeene formule

2

Cos. mu = Cos.”* a— {m
]
Cos.”*~ 2 « Sin. ^ «

-f-

4 4

4- {m)Cos.”>—^ Sin.* a.,.db (m) Cos.*ocSin.”*—‘* «
2

zp (»() Cos.^ a Sin.”*—^ a ± Sin.”* a (y)

r

waarin {m) den r^en binominaal-coefficient aanwijst.

Het is terstond in te zien dat de vergel. Cos. ma = 0

niet verändert, Indien men daarin de grootheden Sin. ^ a

en C''os.* « onderling verwisselt, en daar

Cos.a = — |/ (4— y^), volgt bieruit dat die

Sin. a = —

,

2

vergelijking

in eene kan vervormd worden, welke symetrisch zij ten

aanzien van en 4 — y^. Wij zullen hiervan eenige toe-

passingen maken.

Zij 7i = 4 of m = 2, dan komt er voor den vierhoek

of wel

Cos. ^ a— Sin. ^ a = 0,

J/*
— (4— = 0.

Zij n = 8, of m = 4, dan volgt uit de algemeene

vergel. {/)

Cos.* a — 6 Cos.^ a Sin.^ a Sin.* a = 0.

Het voorste lid dezer vergelijking kan aldus in functie van

Sin.* a en Cos.* a uitgedrukt worden. Op grond der ver-

gelijking

1 = Cos} «) = Sin.* a-j- 2 Sin} a, Cos} a Cos.* a,

heeft men

2 Sin."^ aCos.^ a = 1 — Sin.* a — Cos,* a,

düor welke substitutie de bedoelde vergelijking overgaat in

4 Sin. a -j- 4 Cos.* « — 3=0
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of wel

16 a -j- 16 Cos.'^ a — 12 = 0,

dus

(y’)*+(4— y’)'-i2 = 0.

Zij ?i = 12, m = 6, dan heeft raen de vergelijking

Cos.^a— lbCos,*aSin.^a-\-15Cos.'^aSin.*a—Sin.^a — 0,

of Cos.^a— Shu^oc— IbSin.^ aCos.'^ «[Cos —Sin.“^«) — 0.

Deze vergel. deelbaar zijnde door denfactor Cos.^ a — Sin.^ a,

welke op den vierhoek betrekking heeft, zoo verkrijgt men

na deeling

Cos. a
“t“

* a — 14 Sin. ^ a Cos. ^ a = 0,

of wel

Cos.* a Sin.* «— 7 (1 — Sin.* a— Cos.* «) = 0,

8 Sin.* « 8 Cos.* a— 7 = 0,

waaruit na vermenigvuldiging met 2 volgt

(y2)i_|_(4_y2)2_i4_o.

Zij nog M = 1 6, m = 8, dan komt er

Cos.^ « — 28 Cos.® a Sin. ^ a-|- 70 Cos.* a Sin.* a

—28 Cos.^ «5m.® a-j-5iw.® a = 0,

of wel

Sin.^ a -f- Cos. ® a -f- 7 0 Sin.*« Cos.* a—28 Sin.* « Cos."^

«

{Sin.* «-\-Cos.* a) ~ 0.

Schrijft men hierin voor

Sin.* « Cos.* a, 1 — 2 Sin.* « Cos.* «

en voor

«-\-Cos.^ a, 1 4" 2 5m. ^ « Cos.* a— 4 Sin.* « Cos* a,

dan verkrijgt men, na eene ligte herleiding

1 — 32 Sin.* a Cos.* a -|- 128 Sin.* « Cos.* « = 0,
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of wel

1 — 16(1 — Sin.* a— Cos. * a) -{- 1 28 Sin.* a Cos.^ a = 0,

16 Än.* « + 16 Cos.* a -j- 128 Sin.* a Cos.* a — 15 = 0,

fl'elke, na vermenigvuldiging met 2, ook onder dezen vorm

kan geschreven worden

(16 5m.'*« + 2)(16Co«.‘'« + 2)— 34 = 0,

Het spreekt van zelf dat de bewerking, om de vergelij-

king in y onder den eenvoudigsten symetrischen vorm te

bekomen, des te omslagtiger wordt, naarmale het aanial

zijden n toeneemt.

16. Wij achten het niet overbodig nog op het opmer-

kelijke verband te wijzen, hetwelk tusschen de vergelijkin-

gen in y voor n oneven en voor n even bestaat, zoodat

wederkeerig het eene stelsel uit het andere kan afgeleid

worden

Tonnen wij in de eerste plaats aan hoe men nit de ver-

gelijkingen voor n oneven, die voor n even kan verkrijgen.

Hiertoe leidt de navolgende beschouwing.

De eerst bedoelde vergelijkingen zijn alle begrepen in

de algemeene

met weglating van den factor y, zijnde het voorste lid de

ontwikkeling van 2Cos.nß.

De laatste vergelijkingen daarentegen zijn begrepen in

de algemeene

en dus

{(y’)’ + 2} {(4.— y‘)’ + 2} - 84 = 0.-

-j=0,.(ll)
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yn-2_ _ 1) 4.
(„_3)(„_4)

l .2

(w,— 4) (n — 5) (n— 6)

yn-6 _

2.3 y
n—8 + enz. = 0 . (14)

Merken wij thans op, dat deze uit (11) verkregen wordt

door differentiatie ten aanzien van y, en vervolgens te deelen

door «y. Moest men echter in de verg. (11) vooraf voor ?t

eene evene waarde substitueren, dan zou de hier aangewe-

zen tweeledige bewerking niet te verkiezen zijn boven eene

regtstreeksche substitutie in verg. (14). Doch die eerste

bewerking kan aldus vermeden worden.

Naardemaal

2{Cos.(7i

—

l)j?-l-Cos.(«+l)/3}= 4<Cos.nß Cos.ß = 2yCo8.nß

en dus

2
2 Cos. nß = ~ { Cos. (n— 1) + Cos. (n 1) (5}

,

y

heeft men, om de waarde van 2 Cos. nß te verkrijgen, slechts

de som te nemen der vergelijkingen in y, welke reeds voor

twee op elkander volgende veelhoeken van het oneven aan-

tal zijden n— 1 en m -J- 1 bekend zijn. Stel dat men de

vergelijking voor den 12-hoek verlangt te vormen, dan ge-

bruikt men hiertoe die van den 11-hoek en van den 13-

hoek, waarvan de som, volgens het gevondene in n”*. 6, is

y
> 2 - 1 2y ' 0+ 54y 8— 1 1 2y 6 + 1 0 5y

*—36y 4- 2 = 0.

Deze vergelijking differentierende, en de uitkomst door 12 y
deelende, vindt men voor den 12-hoek

j/io _ i0y8 -|-36ye — 56y^’ + 35y8 —

6

= 0

even als vroeger verkregen is.

Zie hier nog eene tweede haudelwijze waarbij geene dif-

ferentiatie vereischt wordt.
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Uit de formule

Cos. [n — 1
)
/?— Cos, (ra 1 ) ^ = 2 Sin, n ß Sin. ß,

volgt

Sin. nß 2 (Cos. (n— 1) ^ — Cos. {n 1) ß

Sin. ß 4 Sin. ^ ß

2 (Cos. (n 1
) j5— Cos. {n— 1

) (5}

Nu is het voorste lid der verg. (14) niets anders dan de

Sin. 71 ß
ontwikkeling van — raet Aveglating van den factor y.

Sin. ß

Hieruit besluit men alzoo, dat men om de vergel. in y
voor het evene gelal n te verkrijgen die voor het getal

n— 1 zal hebben af te trekken van die voor het getal

n -(7 1, en het verschil te deelen door den factor y^ — 4.

Aldus heeft men om die voor den 12-hoek te vormen :

Voor den

13-hoek f/’2_i3yio^65j/8— 156j/6+182?/^— 91j/-!+13-=0

11 // T/'*“— llf/®-t- 44t/®— 77t/4+ 55f/2—11=0

Verschil y'-—14t/'®-}-7 —20üy®-|-259t/^—146y-+24=0

De deeling door den factor y
'^ — 4 vorder! de navolgende

bewerking

1 — 14 + 76 — 200 + 259 — 146 + 24

4-4 —40 + 144 — 224 + 140 — 24

— 10 ~+ 36 — 56 + 35 Ö" — 0

Oe vergelijking voor den 12-hoek is mitsdien

yio_ iOt/8 + 36y« — 56^« + 35 t/" — 6 = 0

overeenstemmende met het hiervoren gevondene.

Eenvoudiger is echter de bewerking om wederkeerig uit
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de vergelijking voor n even, die voor n oueven af te

leiden.

Immers uit de formule

Sin. (« 4- 1) — Sin. {n— 1) = 2 Sin. ß Cos. n ß

volgt

2 Cos. n (S =
Sin. ß

waaruit onmiddellijk blijkt, dat de vergel. voor het oneven

aantal zijden n verkregen wordt door slechts de vergelij-

kingen voor de veelhoeken van n -1- 1 en n — 1 zijden van

elkander af te trekken. Bijv. er is gevonden

;

voor den 12-hoek, —6 = 0, en

// // 10 // — 8y^-\~2ly^—20y^+5 = 0.

Hiervan is het verschil

ylO _llyS 44^6 _ 77^4 ^ 55 ^
2 _ 11 == 0

,

zijnde de vergelijking voor den ll-hoek.

Het zal dus verkieselijk zijn de berekening aan te van-

gen met de vergelijkingen voor een even aantal zijden, en

hieruit vervolgens door aftrekkingen die van een oneven

tal zijden af te leiden.

Het mag hierbij niet onopgemerkt blijven, dat er een

naauw verband bestaat tusschen de coefficienten voor de

eerstgenoemde vergelijkingen, en de gewone binomiaal-

coefficienlen. Het loopt namelijk in het oog, dat die

coefficienten (van den tweeden term af gerekend) respecti-

velijk overeenstemmen met den 1® binominaal-coefficient van

de {n— 2)®; den tweeden van de (w— 3)®; den derden van

de (n— 4)®; den vierden van de (n— 5)® magt enz. Heeft

men dus het navolgende tafeltje der binominaal-coefficien-

ten van de opvolgende magten gevormd,
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1 1
12 1

13 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

1 8 28 56 70 56 28 8 1

1 9 36 84 126 126 84 36 9 1

1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1

1 11 55 165 330 462 462 330 165 55 11 1

1 12 66 220 495 792 924 792 495 220 66 12 1

dan ziet men terstond, dat de coefficienten voor den 14-

hoek zullen zijn

12 55 120 126 56 7

en dus de vergelijking voor dien veelhoek

y' *— I2y' “-I-55J/8— 120?/''+126r/^— 56i/^-{-7 = 0,

Zij moet tot factor hebben die voor den 7-boek, welke,

naar aanleiding der voorgaande regels aldus gevonden wordt

:

voor den 8-boek, 1— 6+ 10—

4

tf ff iS u 1— 4+3
verscbil 1— 7+ 14 — 7, coefficienten voor den 7 -boek

.

De voorgaande vergelijking is derbalve aldus voor te

stellen

:

(2/“-7//'‘ + 14y*- +6^=“ -1) = 0.



OVER EENE WIJZE VAN

WORDING DER KROMTELIJNEN

OP DE

OPPERVLAKTE VAN DE ELLIPSOIDE MET DRIE ONGELIJKE ASSEN,

EN OVER DE

VERWANTSCHAP DEZER LIJNEN MET CONFOCALE
SPHERISCHE ELLIPSEN.

DOOE

G. J. V E R D A IH.

De defiiiitie van kromtelijnen of krommingslijnen, door

MONGE gegeveii, is algemeen. Volgens haar is de wording

van kromtelijnen voor alle gebogene oppervlakken dezelfde.

Vour eenig bepaald oppervlak, en ook als men die lijnen

aanmerkt als meetkundige plaatseu van punten, kunnen

zij op andere wijzeu ontstaan. Het kan loevallig blijken,

doch eerder zal zoodanige andere wijze uit opgemerkte

hoedanigheden worden afgeleid, of zij zal een gevolg zijn

van eenig onderzoek in ander opzigt. Zoo is men b. v.

geleid geworden tot het weten, dat de kromtelijnen der

ellipsoide met drie ongelijke assen niet onderscheiden zijn

van de doorsnijdingen dezer oppervlakte met confocale hy-

perboloiden. In meetkundigen zin is dit eene constructie,

en deze constructie geeft eene wording van de kromte-

lijnen op de oppervlakte der ellipsoide.

Zoo heeft men, uit andere beschouwingen, geleerd, dat
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de kromtelijnen, op de gebogene oppervlakte der ellipsoide,

beschreven zouden kunnen worden, zoo als ellipsen, op

een plat vlak, om twee brandpunten. Verder zou in aan-

raerking kunnen komen de construetie van diezelfde l\j-

nen door de snijding met projecterende cylindervlakken

;

maar deze is eene algemeene construetie voor elke kromme

lijn op eenig oppervlak.

Er is eene andere, misschien niet bekende, wijze van

wording der kromtelijnen op de oppervlakte der ellipsoi'de

met drie ongelijke assen. Over deze, en over hetgeeu er

raede zamenhangt, zal het een en ander in deze Bijdrage

ontwikkeld worden.

1. Zij

— -L ^ 4. --

„2 ' 7,2 ^ .2 (
1
)

de vergelijking eener ellipsoi’de, welker assen zijn 2a,

26, 2c (a 6 > c).

Zij eene ^^nvlakkige hyperbolo’ide, concentrisch en con-

focaal met de ellipso’ide (1), zoodat bare zoogenaamde on-

besfaanbare as 2c, gerigt zij längs de as 2c van de ellip-

soi’de. Zijn 2a, en 2ft, de beide bestaanbare assen van

deze byperbolo’ide, dan is zij confocaal met de ellipsoi'de,

als a, ^ ^ = a^ — J*. en a, ^ ^ = a^ — c^,

en dan 00k — c^ is. Zijn e en i de

brandpunts-afstanden of excentriciteiten der hoofdsnijdin-

gen {ab) en (ac) der ellipsoide, dan volgt uit deze be-

Irekkingen, dat a, altijd > e maar f is; te eerder

oük a, a. Stel daarom a,-* = a^ — dan worden

^1
^ = b^ — c, ^ — c^, en de vergelijking der

hyperbolo’ide zal zijn :

VKKSL, EN MEDED. AFD. NATDDHK. 2de REEKS. DEEL I.
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— h^ h^ — = ] . . . (
2).

In deze vergelijking is h een paraineter, die grooter dan

c en kleiner dan b moet zijn. Wordt hij veranderlijk ge-

dacht, dan kan zijne grootte elke zijn tusschen deze gren-

zen c en b. Om het gedurig gebruik van andere letters,

of van accenten en indices te vermijden, zijn de verander-

lijke of doorloopende coördinaten der punten van de hy-

perbüloide (2), door dezelfde letters x, y, z als die der

punten van de ellipso'ide (1) aangeduid, raits zij als van

elkander onderscheideu gedacht worden. Zijn zij niet on-

derscheiden, dan behooren zij tot punten van de kromme

lijnen, volgens welke de beide oppervlakken (1) en (2)

elkander snijden. Deze doorsnijdingen zijn twee gelijke en

gelijkvortnige, maar tegenovergesteld gelegene, niet vlakke

kromme lijnen, de eene aan de eene zijde, de andere aan

de andere zijde van bet hoofd-middenvlak (a b) der ellip-

soiide. Zij zijn twee der oneindig vele kroratelijnen der

ellipsoide. De afmeting dezer lijnen bangt af van de

grootte, die men aan den parameter h, beeft toegekend.

Geeft men oor h elke grootte van c af tot b toe, dan

ontstaat er eene groep van opvolgende hyperboloiden, alle

confocaal met de ellipsoide (1), en deze volgens kromte-

lijnen snijdende, die gezamenlijk eene groep van overeen-

komstige kromtelijnen, een eerste stelsel van kromtelijneu,

uitraaken.

De projectien dezer kromtelijnen op de coördinatenvlak-

ken xy en xz zijn ellipsen, en die op het vlak yz zijn

hyperbolen. De vergelijkingen dezer projectien zijn :

+ 6^ -A"
’

1, . . (3).

— +
6 » —
Ä" — c’

= l, . . (4J.
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2
,

^ a'^ — ^

/r- — c-

'

'c^
~

b^ — h^
'

b^

Eene tweede groep, een tweede stelsel van kromtelijnen,

ontstaat door de snijding van de ellipsoide met, confocale

tweevlakkige hyperbolo’iden, hebbende bare bestaanbare

assen 2a^ längs de as 2 a der ellipsoide. Derbalve moe-

ten de voorwaarden hier zijn, a., - + ^2^ —
“2^ -j- ~ — 62^ — b‘‘- — c^. Aan

deze wordl voldaan door te stellen waar-

uit volgen zal 6^^ == k'‘‘ — — k’^ — c*, zoodat

deze byperboloide tot vergelijking beeft

:

1 . . (
6 ).

De Parameter k inoet a en ^ 6 zijn; bij beeft der-

balve 6 en a tot liinieten van grootte, dat is kan van de

grootte b tot de grootte a vloeijend aaugroeijen. Bij dus-

danige aangroeijing ontstaat eene tweede groep van confo-

cale byperboloiden, van welke elke eene de ellipsoide snijdt

volgens twee gelijke en gelijkvormige niet vlakke kromme

lijneu, de eene gelegen aan de eene zijde van bet coördi-

naten-vlak y z, de andere aan de andere zijde. Zij zijn

ten opzigte van dit vlak yz tegenovergesteld, dat is sym-

metrisch, gelegen. Zij zijn kromtelijnen, en alle de derge-

lijke, eveneens geconstrueerde, maken gezamenlijk bet tweede

slelsel van kromtelijnen der ellipsoide uit. Alle de krom-

telijnen van eene der twee groepeu worden door elke krom-

telijn van de andere groep regthoekig gesneden, gelijk 00k

^n de ellipsoide ^n de byperboloiden van beide de groe-

pen elkander onderling regtboekig snijden.

Van de kromtelijnen dezer tweede groep zijn de pro-

jectien op bet coördinatenvlak xy byperbolen, maar op de

5 *
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beide andere coördinatenvlakken zijn het ellipsen, gelijk

blijkt uit de navolgende vergelijkingen dezer projectien.

a* — c*
,

^2^ 6^ — C2 =
. (7).

a^ — k'‘‘
~

k^ _62 62

— 6^ 62
1

C2 2 ^
.
^2

II
•— k^ a* — C2 C2

De onbepaalde parameters h en k zijn, voor eene gege-

vene of bepaalde ellipsoide, uiet onderscheiden van de el-

liptische coördinaten der punten van de ellipsoide; zij ver-

vangen althans de parameters, die men meermalen ellipti-

sche coördinaten noemt, wanneer de vergelijkingen der

ellipsoide en der hyperboloiden niet bepaald zijn door de

drie assen 2 ct, 2 6, 2 c enz., maar door de eerste assen

2a, 2a,, 2aj en door de excentriciteiten e en f der el-

lipsoide. Geeft men aan h en k willekeurige waarden (mits

binnen de noodzakelijke grenzen van grootte), dan kent

men de vergelijkingen {6)—(5) en (7)—(9) der projectien

van de overeenkomstige kromtelijnen. Stelt men vervolgens

in die vergelijkingen de gelijknamige coördinaten aan el-

kander gelijk, en duidt men deze aan door x, y, z, dat is

neemt men aan x^—x.^=x, yi= — y, z^=z.^=z,

dan hebben de vergelijkingen alleenlijk betrekking tot het-

geen aan de gelijknamige projectien der kromtelijnen ge-

meen is, derhalve tot bare punten van doorsnijding, en

diensvolgens ook tot de doorsnijdingspunten der overeen-

komstige kromtelijnen op de oppervlakte der ellipsoide.

Bij gevolg zal de oplossing van x'^
,

y"^
,
z^ uit de paren

van vergelijkingen (3), (7) en (4), (8) of (5), (9), de

coördinaten van punten der ellipsoide doen bekeud worden

— P
.hl A.-

A2 ' — C
=1. ..(9).
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in functie van de elliptische coördinaten van die punten,

en zij zullen behooren tot de acht doorsnijdingspunten der

twee paren van kromtelijnen, die h en k tot parameters

hebben. De oplossing zal geven

:

= a‘
a* — Ä® a* — Ä*

a® — ’

5 ® -- h'^
^

— 6 ®

6® — c* a® — ft®
’

A® — c®
^

ifc® — c®

6® — c® a® — c®

2. Na, door het voorgaande, aan eenige behende waarhe-

den en uitkomsteri herinnerd te hebben, is het niet moei-

jelijk om te doen blijken, op welke andere wijze de krom-

telijnen op de oppervlakte der ellipsoide kunnen ontstaan.

Tot elke hyperboloide, hetzij ^^nvlakkige, hetzij twee-

vlakkige, behoort een regt elliptisch kegelvlak, eene meet-

kundige plaats zijnde van de asymptoten der hyperbolen,

volgens welke die hyperboloiden gesneden worden door

platte vlakken, gaande hetzij door de as 2cj van de

eerstgenoemde, hetzij door de as 2aj van de andere hy-

perboloide. Van de beide vormen van hyperboloiden zijn

deze kegelvlakken de asymptotische kegelvlakken. Diens-

volgens behooren er twee groepen dergelijke kegelvlakken

tot de twee groepen van hyperboloiden, die de ellipsoide

(1) volgens kromtelijnen snijden, en hunne vergelijkingeu

zijn begrepen in deze twee:

a:®

a® — Ä®
0, . . ( 11 ).

o* — k^ A® —6’ A® — c®

= 0 . . . (
12 ).
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Laten deze twee groepen van kegelvlakken koinen in

de plaats van de groepen der hyperboloi’den, tot welke

zij behooren, en zij ook een bol,vconcentriscb met de el-

lipsoide (1), en dan ook met de concentriscbe kegelvlak-

ken (11) en (12). De middellijn van dezen bol kan ge-

lijk aan eene der assen 2 a, 25, 2 c van de ellipsoide we-

zen, b. V. = 2 a, zoodat dan

4- + 2^ = a» (13).

zijne vergelijking is. De kegelvlakken zullen dezen bol

snijden volgens spherische ellipsen. De projectien dezer

ellipsen op de coördinatenvlakken zullen zijn df ellipsen,

df bogen van ellipsen df byperbolen. Op bet coördinaten-

vlak x ij b. V. zullen de projectien der spheriscbe ellipsen

van de eerste groep mede ellipsen zijn, en die van de

tweede groep bebben byperbolen of bogen vaii byperbolen

tot projectien, dewijl de vergelijkingen van deze projec-

tien bevonden worden begrepen te zijn in

, +
6 »

b^ — h^

w*
• ~ = 1, . • . (14).

— c* w*

65 (
15 ).

Gelijk men weet worden die punten van concentriscbe

cirkels of bollen, of van concentriscbe eu eveneens geplaat-

ste of eveneens gerigte ellipsen, byperbolen, ellipsoiden,

byperboloi'den, enz. genoemd corresponderende punten, wel-

ker gelijknamige coördinaten tot elkander in dezelfde reden

zijn als die assen of balve assen der gelijkmiddelpuntige

kromme lijnen of oppervlakken, längs welke zij worden ge-

meten, of aan welke zij evenwijdig loopen. Zijn derhalve

X, y, z coördinaten van een punt der oppervlakte van den

bol (13), welks balve assen zijn a, a, a, en x^, y,, 2
,
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coördinaten van een punt der oppervlakte van de ellip-

soide (1), die a, h, c tot halve assen heeft, dan zullen

deze twee punten zijn corresponderende punten, Indien

a; t X
^
= o,\ y ' y \

— o- • b, z\ 2
,
= a : c is, Bepaalt

men, naar deze verhoudingen, de punten der oppervlakte

van de ellipsoide, welke zijn de corresponderende punten

van die eener kromme lijn, op den bol 'gegeven, dan ver-

krijgt men op de ellipsoide de punten eener kromme lijn,

die, met betrekking tot de spherische lijn, de corresponde-

rende kromme lijn zal wezen. Elke kromme op den bol

heeft diensvolgens bare corresponderende kromme lijn op

de ellipsoide, en wederkeerig. Klaarblijkelijk zijn van zoo-

danige kromme lijnen de projectien op een zelfde coördi-

natenvlak insgelijks corresponderende lijnen. Vervangt men

derhalve, in de vergelijkingen (14) en (15), x met en

a X y y i

y met -y^, of - met — en - met
,
dan zullen de ko-

0 a a a b

mende vergelijkingen zijn de vergelijkingen der projectien

op xy van die kromme lijnen op de ellipsoide, welke zijn

de corresponderende kromme lijnen van de bovengenoemde

ellipsen op den bol. Die körnende vergelijkingen zijn ech-

ter niet ouderscheiden van de vergelijkingen (3) en (7).

Eveneens zou men, uit de vergelijkingen der projectien van

de spherische ellipsen op de coördinatenvlakken xz en tjz,

verkrijgen de vergelijkingen (4) en (8), (5j en (9). En
dewijl deze alle zijn de vergelijkingen der projectien van

de kromtelijnen der ellipsoide, volgt hieruit, dat de kromte-

lijnen op de oppervlakte der ellipsoide zijn de correspon-

derende lijnen der op voormelde wijze geconsirueerde sphe-

rische ellipsen.

Denkt men deze laatste gevormd of gegeven op den bol

(13), dan kunnen, op de verklaarde wijze, de kromtelijnen

op de ellipsoide worden verkregen, en daarin bestaat de

bedoelde, andere wijze van wording dezer lijnen.
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Van de ellipsoide (1) is de bol (13J, die de grootste

as 2 a tot middellijn heeft, de omgeschreven of uitwendig

rakende bol. Men kan ook gebruik maken van den inge-

schreven of inwendig aanrakenden bol, welks middellijn is

de kleinste as 2 c, — of van den uitwendig en inwendig

aanrakenden maar tevens snijdenden bol, die de middelbare

as 2ft tot middellijn heeft. In het algemeen komt men tot

dezelfde uitkomsten met elken concentriscben bol, op wel-

ken de spherische ellipsen gedacht worden, mils, zoo r is

de straal van dien bol, de corresponderende punten be-

paald worden door de verhoudingen of evenredigheden

— r\a\ t/:y, <=-- r\b’ 2 :z, = r;c. Wel zullen

de overeenkomstige spherische ellipsen, op bollen van ver-

schillende grootte, andere volstrekte afmetingen hebben,

maar zij zullen altijd gelijkvormig zijn.

3. Men zou kunnen aanmerken, dat deze constructie,

alhoewel gegrond op eene niet onbelangrijke, en welligt

nog niet opgemerkte, verwantschap, echter als constructie

achterstaat, — niet regtstreeksch is, — dewijl zij niet on-

middellijk de kromtelijnen in haar geheel vormt, zoo als

dit bij de doorsnijding der ellipsoide met confocale hyper-

boloiden het geval is. Gemakkelijk evenwel geeft zij het

middel tot dergelijke vorming. Want stellende, in de plaats

van de twee groepen asymptotische kegelvlakken, twee an-

dere, concenlrisch met deze, en van welke de kegelvlakken

zijn de corresponderende van de asymptotische kegelvlak-

ken, dau zullen deze andere kegelvlakken de ellipsoide

juist volgens hare kromtelijnen suijden De vergelijkingen

toch van deze corresponderende kegelvlakken heeft men uit

a a
(li) en (12), door x, y, z te vervangen met x^, yVi»

h ' c

d (X

iVii waardoor zij zullen zijn:
6 c
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1
. -gl" 1 !/i^

02_/j2

J 1 Vi ^

a^

—

a'^ k^—b"^ b^

En wanneer men nu deze vergelijkingen verbindt met

de vergelijking (1) der ellipsoide, voor zoo ver aangaat de

punten, welke aan de ellipsoide en aan de kegelvlakken

van deze twee groepen gemeen zijn, en daaruit bepaalt de

vergelijkingen der projectien van de kromme lijnen van

doorsnijding, dan körnen juist de vergelijkingen (3)— (5),

(7)—(9), ten bewijze dat die doorsnijdingen werkelijk de

kroiutelijnen zijn.

Gelijk derhalve door middel van de byperboloiden (2)

en (6), worden ook eveneens, door middel van de kegel-

vlakken (16) en (17), de kromtelijnen regtstreeks verkre-

gen of geconstrueerd. Het vormen dezer lijnen, door het

construeren van corresponderende punten, vervalt, en ook

de tusschenkonist van een bol en van de asymptotische

kegelvlakken wordt onnoodig. Deze oppervlakken zijn als

wäre het vervangen door hunne corresponderende opper-

vlakken, naraelijk de ellipsoide zelve (corresponderend op-

pervlak van den bol) en de kegelvlakken (16) en (17).

Deze laatste heeft men ook zonder op de asymptotische

kegelvlakken te letten. Want stellende in (16) 2
,

= c, en

in (17) = rt, dan körnen er vergelijkingen van ellip-

sen, welke zijn de doorsnijdingen van de kegelvlakken (16)

en (17) met de platte vlakken, die de ellipsoide aanraken

in een der toppen van de as 2 c en in een der toppen van

de as 2 a der ellipsoide. Denkt men, voor alle mogelijke

waarden van h en k, alle die ellipsen in deze platte vlak-

ken geconstrueerd, dan zijn daardoor ook de kegelvlakken

(16) en (17) volkomen bepaald. En dewijl, zoowel de voor-

stelling als de constructie van die twee groepen ellipsen.

1 2 ,’ =
• (16)—c-'

1 2,^

k^— c*
= 0. . (17)
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eenvoudiger en gemakkelijker zijn, daii die van de hyper-

boloiden (2) en (6), zou aan het gebruik der kegelvlakken

(16) en (17), Indien het op een eigenlijk construeren aan-

kwam, inderdaad voorkeur kunnen toekomen.

Aangezien dan de doorsnijdingen van de ellipsoide (1)

met de hyperboloiden (2) en (6) niet onderscheiden zijn

van die met de kegelvlakken (16) en (17), zullen ook de

doorsnijdingen van de hyperboloiden met deze kegelvlakken

kroratelijnen van de ellipsoide zijn. Hieruit kan tot eene

bijzondere wording van de ellipsoide worden besloten. Want

ZOO men b. v. in de vergelijkingen (2) en (16) den para-

meter h, van h — c ioi h = b ouafgebroken of vloeijend

laat veränderen, heeft men ook eene voorstelling van de

groepen aaneengeschakeld opvolgende hyperbolen en kegel-

vlakken. De eveneens aaneengeschakeld opvolgende doorsnij-

dingen dezer oppervlakken vormen eene meetkundige plaats,

en deze is geene andere dan het oppervlak der ellipsoide.

4. Kent men en aan h en aan k eenige bepaalde waarde

toe, dan zijn de vergelijkingen (14) en (15) de vergelij-

kingen der projectien op het coördinatenvlak xy van twee

ellipsen op den bol (13), de eerste tot de eerste groep,

de tweede tot de tweede groep van ellipsen behoorende.

Ligtelijk heeft men van deze zelfde ellipsen de vergelijkin-

gen der projectien op een der twee andere coördinaten-

vlakken, b. v. op het vlak xz. Zijn nu «j, (3,, de

coördinaten van een gegeven punt der eerste spherische

ellips, en eveneens a.^, (i.^, de coördinaten van een be-

paald punt der tweede ellips, dan viudt men gemakkelijk

de vergelijkingen van twee lijnen, die in deze punten de

geiioemde ellipsen zullen aanraken. Het is evenwel niet

üoodig deze vergelijkingen in haar geheel of volledig te

bepalen. Het is voornamelijk te doen om hare volstrekte

en hare betrekkelijke rigtingen te kennen. En dan is het
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genoeg de vergelijkingen te hebben van twee lijnen, gaande

door den oorsprong, en aan de gezegde of bedoelde raak-

lijnen evenwijdig loopende.

De vergelijkingen der prpjectien van de evenwijdige aan

de raaklijn tot de eerste ellips in bet punt («,, y

zullen bevonden worden te zijn

I/i~~ fi2 2\f ' V>\ » tlZ •>

Desgelijks de vergelijkingen der projectieu van de even-

wijdige aan de lijn, rakende de tweede ellips in bet punt

(“iJ y

(a^—c-){P—b^) «2 [P—b-)[k-—c-) a,

1/ 2
“ "

'
*»2 ( 19)-

{P-P){P-P) (5a {P—P){P—P) /2

Zijn, voor dezelfde waarden van h en k, a\, ß\, y'
^

de

coördinaten van een punt der ellipsoide, beboorende tot

eene kromtelijn van de eerste groep of van bet eerste stel-

sel, — en «
2 , y\ de coördinaten van een punt

eener kromtelijn van bet tweede stelsel, dan zal inen, door

middel der vergelijkingen (3)— (5), (7)—(9), vinden, dat

_ (g^ — G^){b^ —h^) b^

(b^ — c^)(a* — P) g* (3',

(g2

(a* — c‘‘-){P — 6*) 6^ a'j
^

(62 _<.a)(a2 _ji;2)

z 2

(a^

—

b'^){P — c^) P a'2

{b^’ — c^)(a^

—

P) y\

zijn de vergelijkingen van twee lijnen, gaande door den

oorsprong der coördinaten, en evenwijdig loopende aan de
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Hjnen, die de beide gedachte kromtelijnen in de genoemde

punten aanraken.

Is het punt ß'i,y\) der kromtelijn het corres-

ponderend punt van het punt {a^, ß,, der eerste van

de boven gedachte spherische ellipsen, dan zal a, = - a' i,
a

a o, ..

ßi —Tß'i> yi — -
y'

I

zijn. Substitueert men dit in de
0 c

twee vergelijkingen (18), eu stelt men ook in plaats van

,
d d a

a! ,
, y , , « ,

de corresponderende coördinaten — ^ j , - i-,

dan gaan deze vergelijkingen over in de vergelijkingen

(20). Door het overeenkomstige op de vergelijkingen (19)

toe te passen, verkrijgt men de vergelijkingen (21). Waar-

uit volgt, ddt de lijn, corresponderende met eene rddklijn

eener spherische ellins, rddklijn zal wezen van de corres-

ponderende kromtelijn, en wel van of voor het punt dezer

kromtelijn, hetwelh is het corresponderend punt van het

raakpunt der ellips, Korter, voor twee corresponderende

punten en van eenige spherische ellips, en van de corres-

,
ponderende kromtelijn, zijn de raaklijnen tot deze kromme

lijnen ingelijks corresponderende Hjnen.

Voor ZOO ver regte lijnen, en desgelijks enkele punten (met

andere niet zamenhangende), behooren tot figuren of voor-

stellingen, waarin men assen kan opmerken, hebben zij ook

corresponderende lijnen en corresponderende punten, naar de

bepaling, die in art. 2 van corresponderende punten en van

corresponderende figuren gegeven is. Wordt evenwel eenige

lijn, of eenige meetkundige voorstelling, tot welke geene as-

sen van figuur behooren, op zieh zelve beschouwd, dan moet

de definitie van corresponderende punten, lijnen enz., alge-

meener zijn. Punten zullen dan corresponderend zijn, In-

dien de gelijknamige of eveneens gerigte coördinaten door-

gaand eene zelfde reden tot elkander hebben, en deze re-



( 77 )

den is, in het algeraeen, eene andere voor coördinaten van

verschillende rigting, Om misversland in het begrip van

corresponderende lijnen voor te körnen, werd deze aanmer-

king hier niet overbodig geacht.

Worden de coefficienten van in de vergelijkingen

(18), aangeduid door A en B, — en vervangt men, in

b
de vergelijkingen (20), met ß'

y

met - (Jj,/, met
a

C . (

dan gaan die vergelijkingen over in
a

h c

y \
~ “ ' -^*1^ ^

\

— “ Ba:’,.
a a

Zij zijn nn de vergelijkingen der rigtingen van twee cor-

responderende raaklijnen, en door hären meer beknopten

vorm ziet men gereedelijk in, dat de goniometrische tan-

genten der hoeken, die de projectien van corresponderende

raaklijnen, op een zelfde coördinatenvlak, met eene zelfde

coördinaten-as raaken, tot elkander in dezelfde reden zijn

als de ordinaten van in dat coördinatenvlak correspon-

derende punten, b. v. van de projectien der raakpun-

ten. — Men zou deze tangenteii corresponderende tan-

yenten kunnen noemen, Hetgeen hier door de vergelijkin-

gen (18) en (20) is besloten, zou ook door (19) en (21)

hebben kunnen blijken.

Het corresponderend zijn der raaklijnen voor twee cor-

responderende punten eener spherische ellips en der over-

eenkorastige kromtelijn, had ook meer onmiddellijk kun-

nen opgenaerkt worden, uit de eenvoudige beschouwing

van twee corresponderende differentiaal-eleraenten dier kromine

lijnen. Alleenlijk werd van de vergelijkingen (18)—(21)

gebruik gemaakt, dewijl zij, voor een ander punt van on-

derzoek noodig zijnde, toch raoesten gesteld worden.
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Uit het kenmerk, ter algemeene bepaling van kromte-

lijnen aangenomen, wordt afgeleid, dat door elk punt van

een gebogen oppervlak twee kromtelijnen gaan of kunnen

geconstrueerd worden, en dat de rigtingen dezer lijnen

in bet gedachte punt loodregt op elkander zullen zijn. Er

zijn nogtans twee uitzonderingen. Vooreerst Indien het

gebogen oppervlak is het oppervlak van een bol, een bol-

vormig oppervlak. Ten andere, Indien het oppervlak pun-

ten heeft, die men umbilici noemt. Want alle lijnen, op

een bolvorinig oppervlak getrokken, zijn kromtelijnen van

dit oppervlak, zoodat er door een zelfde punt geene twee

maar oneindig vele kunnen gaan, en daarom ook onein-

dig vele loodregt op elkander gerigte paren. En ofschoon

alle lijnen, op eenig gebogen oppervlak door een umbilicus

getrokken, geene kromtelijnen zijn, kunnen er toch, door

zoodanig punt, in alle rigtingen kromtelijnen gaan, der-

halve ook oneindig vele paren van loodregt op elkander

gerigte kromtelijnen. Het kan althans in dezen zin be-

grepen worden, maar op deze tweede uitzondering, omtrent

welke verschil in meening bestaat, behoeft hier niet gelet

te worden.

Op de ellipsoide zijn de paren van kromtelijnen, tot elk

punt (de vier umbilici uitzonderende) behoorende, loodregt

op elkander gerigt. De eene dezer lijnen is eene lijn van

het eerste, de andere eene lijn van het tweede stelsel van

kromtelijnen. Gevolgelijk worden alle de kromtelijnen van

het eene stelsel regthoekig gesneden door alle de lijnen van

het tweede stelsel. Deze Stelling, als gevolg der algemeene

theorie, eischt hier geen bewijs, doch het zou uit de ver-

gelijkingen (20) en (21) kunnen gegeven worden.

Alhoewel het regthoekig op elkander gerigt zijn van

twee kromtelijnen, door eenig punt van een spherisch

vlak op dit vlak getro)cken, geene noodzakelijkheid is,

kunnen nogtans vrom en wijze van wording van sphe-
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rische lijnen, die elkander snijden, zoodanige zijn, dat

hare rigtingen in de punten van doorsnijding noodwen-

dig loodregt zijn. En dit noodzakelijke bestaat voor de

spherische ellipsen, die de kromtelijnen der ellipsoide tot

corresponderende lijnen hebben. Want zoo twee spherische

ellipsen, de eene tot de eene groep, de tweede tot de an-

dere groep van spherische ellipsen behoorende, elkander

regthoekig snijden, moeten ook de rigtingen der twee regte

lijnen, door welke zij in eenig der doorsnijdingspuuten ge-

raakt worden, regthoekig zijn, en dit moet dan door de

vergelijkingen (IH) en (19) blijken, indien beide deze pa-

ren van vergelijkingen tot een zelfde punt van de beide

spherische lijnen, dat is tot een punt, aan beide gemeen,

betrekking hebben. Laten « ß, y de coördinaten van dit

genieenschappelijk punt, — een doorsnijdingspunt, — we-

zen, dan moeten in (18) en (19) «j = «j = a, ß ^
~ ßi — ß,

/j = / j
= y gesleld worden, Daarna moet bevonden wor-

den, dat de ^6iheid, opgeteld bij de producten der coeffi-

cienten van en in de overeenkomstige vergelijkingen

(18) en (19), eene som geeft =,= nul. Derhalve moet men

hebben

:

(a^— c*)’ (6^ — Ä^) (Ä:^ — h"^)

(6*— c^)^ (a^ — A^) (a^

—

ä*)

(g
i— ^

(62_c2)i (g2 _Ä2)(a2 —Ä:’-)

Maar «*, y* hangen zamen door de vergelijkingen der

projectien van de spherische ellipsen op twee der drie

coördinatenvlakken. of door de twee vergelijkingen van de

projectien op ^en der coördinatenvlakken, — b. v. door

de vergelijkingen (14) en (15), — en door de vergelijking

(13) van den bol. Vervangt men derhalve, in deze verge-

lijkingen, I/*, 2 ^ met a^, ß^, y^j en lost men deze

laatste op, ilan verkrijgt men voor «^, |3^,
y"^ uitdrukkin-
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gen van waarde of grootte, die men ook heeft door de

tweede leden van de vergelijkingen (10), Indien de eerste

of op zieh zelve staande factoren a^, b"^, c*, verwisseld

worden raet a^, a*, a*. Diensvolgens

«2 (^,>_c2j(q2_/^2)(a2_^2) ^Z,2_c^)(Q2_7t2)(g2_^2
^

(a-

—

c^)(b'^— h-){lc-—6^) ’ y" {a^— —c-j(P

—

c^)

Deze verhoudingen in het tweede lid der voorgaande ver-

gelijking substituerende, komt

a^—c^ a^—b^ (6^—c2)—(a^—c2)-f-(a^—6'^) 01— 4-~~ = =nul.
fe2_c2^i2_^2 J2_c2

De onderling regthoekige doorsnijding, zoowel der sphe-

rische ellipsen van de twee groepen ellipsen, als van de

kromtelijnen der beide stelsels kromtelijnen, is derhalve een

nieuw punt van overeenkomst of van verwantschap dezer

kromme lijnen, zoodat men kan stellen, dat de kromte-

lijnen op de ellipsoide zijn hetgeen de met haar verwante

spherische ellipsen zijn op den bol. Die kromtelijnen zou-

den daarom ook genoemd kunnen worden ellipsoidische

ellipsen.

5. Onder de rakende vlakken van de spherische ellipsen

en der kromtelijnen, — en dan voor zoover zij betrekking

hebben tot corresponderende punten, — zijn er twee als

vooruanie op te merken. Vooreerst die, welke tevens zijn

raak vlakken van den bol en van de ellipsoide. In elk de-

zer vlakken ligt een element van de overeenkomstige kromme

lijn, en men zal bevinden dat beide altijd zijn correspou-

derend, dat is
, een vlak, rakende den bol in eenig punt

eener spherische ellips, zal tot corresponderend vlak heb-

ben dat, hetwelk de ellipsoide aanraakt in het correspon-

derend punt der overeenkomstige kromtelijn. Uit de verge-

lijkingen van den bol en der ellipsoide heeft men onmid-
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dellijk die der rakende vlakken voor twee onbepaalde pun-

ten. Laat men het punt, dat tot het spherisch vlak be-

hoort, onbepaald, maar stelt men het tweede te zijn het

corresponderend punt van de oppervlakte der ellipsoi'de,

dan blijkt het uitgedrukte terstond. Ten tweede. die'raak-

vlakken, welke met de beide kromiue lijnen, — dat is

het eene raakvlak met de eene, het ander met de corres-

ponderende kromrae lijn, — twee elementen gemeen heb-

ben, of liever door drie oneindig digt op elkander volgende

punten der kroinme lijnen gaan. Deze aanrakende vlak-

ken zijn de kromtevlakkeu der corresponderende punten

van de spherische ellipsen en der kromtelijneu. Maar zij

zijn geene corresponderende vlakken, en zoo lang de lijnen

op den bol zijn eigenlijke ellipsen en geene groote cirkels,

kunneii zij niet corresponderend wezen. Zonder eeniger-

haude berekening blijkt de waarheid hiervan, door op 1e

merken, dat de kromtevlakkeu der spherische ellipsen door

het middelpunt van den bol gaan (zij zijn ook niet on-

derscheiden van de raakvlakken der asymptotische kegel-

vlakken). Alle corresponderende vlakken moeten dan ins-

gelijks door dit middelpunt gaan, dewijl het tevens is

middelpunt van de ellipsoide en oorsprong der coördina-

ten. Maar de krointevlakken der kromtelijnen op de el-

lipsoi'de gaan niet door haar middelpunt
;

bij gevolg kun-

nen zij van de kromtevlakkeu der spherische ellipsen geene

corresponderende vlakken zijn.

Met de normalen van de ellipsen en der kromtelijnen

is het eveneens gelegen. Noch die normalen, welke te-

vens zijn normalen van den bol en normalen van de el-

lipsoide, noch de voornarae normalen, in de kromtevlakken

der kromme lijnen gelegen, kunnen, oin dezelfde zoo even

aangevoerde reden, corresponderende normalen zijn. Niet-

temin bestaat er tusschen de rigtingen der eerstgenoemde

normalen, zoo de normaalpunten zijn corresponderende

VBRSL. ES MEDED. .VFD. NATÜÜRK. 2'1’ REEKS. DEEL I. 6
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punten, eeiiig verband, dat tot corresponderend zijn be-

trekking heetl. Ziji\ namelijk «, /, coördiuaten van een

punt der oppervlakle van den bol, derhalve ook van een

punt eener spherische ellips, dau zijn

ß yy^~x,z^~a,
« a

' de vergelijkingen der normaal voor dit punt, zoowel van

de voornaine normaal of hoofdnormaal der spherische el-

lips, als van die, welke, normaal van de kromme zijnde,

tevens normaal van den bol is, en hier moet zij uitslui-

tend in dezen laatsten zin gedacht worden. Eene liju,

door den oorsprong der coördinaten gaande, en evenwijdig

zijnde aan eenige normaal van de ellipsoide, zal met deze

eene gelijke rigting hebben, en Indien /j de coör-

dinaten z'jn van het normaalpunt op de ellipsoide, zullen

de vergelijkingen van genoemde parallele lijn (nu ook

eene normaal van den bol) wezen

= ri
— a; (22).

b‘ a, «j

Zijn {a, ß, y), («u (5,, /,) corresponderende punten, dau

b
’

c
is u^ — cc

, ßj
'= - ß , y ^

= - y, zoodat deze verge-
o a

lijkiugen aldus kunnen gesteld worden :

aß o. y
y I

— 7* ~ ^
\

»'^1 “
0 a ca

Vergelijkt men ze nu met de vergelijkingen van de nor-

malen der spherische ellips, en let men tevens op hetgeen

m art 4 is besloten ten aanzien van de rigtingeii van

corresponderende raaklijnen, dan blijkt, dat de rigtingen

van normalen, tot corresponderende punten van den bol
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en van de ellipsoide behoorende, zoodanige zijn, dat de

goniometrische tangenten der hoekeri, die bare projectien

op een zelfde coördinaten-vlak met eene zelfde coördina-

ten-as inaken, zijn omgekeerd corresponderend, derhalve

zijn de cotangenten van die boeken corresponderende cotan-

geriten.

Denkende door alle punten van eenige kromtelijn lijnen,

die normaal zijn op de ellipsoide, vervolgens ook lijnen

door den oorsprong, evenwijdig aan deze normale lijnen,

dan wordt er een elliptisch kegelvlak gevormd, dat van

bet asymptotisch kegelvlak bet omgekeerd corresponderend

kegelvlak zal zijn. Hiertoe kan besloten worden uit het-

geen zoo pas ten aanzien van de rigtingen der normalen

werd opgemerkt, maar bet afleiden uit de vergelijkingeu

geeft helderder inzigt. De vergelijkingen (22) zijn die

eener beschrijvende lijn van dit kegelvlak. De vergelijking

van dit laatste moet onaf hankelijk zijn van de coördina-

ten a
, , |5 , , y ]> e» deze moelen ook voldoen aan twee

der vergelijkingen (3)— (5), b. v. aan (3) en (4). Ver-

vangende dan in (3) en (4), met (5,, y,,

en eliminerende deze coördinaten uit (3), (4) en (22), dan

moet de vergelijking van bet kegelvlak der rigtingen van

de genoemde normalen eener kromtelijn komen. Men ver-

krijgt haar ook door de elirainatie van a, ß, y uit (23)

en uit de vergelijkingen van twee projectien eener spheri-

scbe lijn (hoedanige (14) ^^ne is), nadat in deze twee

vergelijkingen «, ß, y, voor x, y, z gesubstitueerd zijn.

De begeerde vergelijking zal wezen ;

+ y 2

b^—h^ ^ 0. . (24),

Beschouwt men dit kegelvlak als een oorspronkelijk of ge-

geven kegelvlak, of als equ kegelvlak, dat betrekking heeft

tot den meergenoemden bol, en bepaalt men bet kegel-

6*
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v!ak, dat er het corresponderend van is, dan moet in (24)

d a
gesubslitueerd M'^orden x voor x, - y' voor y en - z'

~

b c

voor z. Door deze substitutie koint (niet op de accenten

leitende) juist de vergelijking (11) van een der asympto-

tische kegelvlakken, en eveneens komt de vergelijking (12)

van het ander as\ mptotisch kegelvlak, als men uitgaat

van het beschouwen der rigtiugen van de normalen eener

kromtelijn van de andere groep der kromtelijuen van de

ellipsoide.

De asymptotische kegelvlakken zijn derhalve de corres-

ponderende van die der rigtingen van de normalen der

kromtelijnen en tevens der ellipsoide; of deze laalstge-
’

noemde kegelvlakken zouden gehenden kunuen worden te

zijn de omgekeerd corresponderende kegelvlakken van de

asymptotische. Ofschoon dan die normalen der kromtelij-

uen, welke tevens normalen zijn der ellipsoide, niet zijn

de corresponderende van de normalen des bols, behoorende

tot corresponderende punten van de overeenkomstige sphe-

rische ellipsen, bestaat er niettemiu tusschen de rigtingen

dezer normalen dit verband, dat, als de normalen der

kromtelijnen evenwijdiglijk in den oorsprong der coördina-

ten verplaatst gedacht worden, de inet of van haar cor-

responderende normalen zullen zijn die van den bol, gaande

door de corresponderende punten van de overeenkomstige

spherische ellipsen.

Het kegelvlak (24) heeft tot corresponderend kegelvlak

een asymptotisch kegelvlak, en van dit is het kegelvlak

(16) het corresponderend kegelvlak. Deze drie kegelvlak-

ken, of groepen van kegelvlakken, omvatten elkauder, in-

voege dat het eerstgenoernde (24) is de kern, omvat wer-

dende door het asymptotisch kegelvlak, en dit wederom

door zijn corresponderend kegelvlak (16). Men zou zoo

kunnen voortgaau in het bepalen der corresponderende ke-
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gelvlakken van de verkregene, die insgelijks van voor-

gaande kegelvlakken de corresponderende waren. Naar de

in art. 2 aangenomene verhoudingen, - M^orden, bij gelijke

abscissen, de ordinaten van corresponderende punten klei-

ner en kleiner, als men eene reeks van punten bepaalt,

van welke de volgende telkens zijn de corresponderende

der voorgaande (hunne ordinaten geven derhalve eene raeet-

kundige voorstelling van de termen eener afdalende meet-

kundige reeks) Daarom worden ook van opvolgende cor-

responderende kegelvlakken, — die concentrisch zijn, en

de ordinaten-as z tot gemeenschappelijke gelijknamige hoofdas

bebben, — de ordinaten en 2 der corresponderende pun-

ten kleiner en kleiner. Daarom inaken de corresponderende

beschrijvende lijnen kleinere en kleinere hoeken met bet

vlak xy. Daarom worden de kegelvlakken zelve meer en

meer uitgespreid; de volgende omvatten in dezen zin de

voorgaande, en naderen meer en meer tot bet platte vlak.

6 Van eene spherische ellips zijn de assen en de mid-

dellijnen bogen van sroote cirkels van den bol. ]jäten a

en b de halve assen zijn. Is de straal van den bol ge-

lijk aan de ^^nbeid, dan zijn sin. a en sin. b de projec-

tien dezer halve assen op het coordinatenvlak xy. Heeft

de bol een radius a, dan zullen a. sin. a en a. sin. b de

grootten dezer projectien wezeii. Maar deze zelfde projec-

tien zijn ook de halve assen der ellipsen
(
14); weshalve

a = 02 ; . sin ^ b = o^ •

« — c*

h^—c^
Hieruit cos.^ a = ; cos.^ b = 7- •

Spherische ellipsen hebben, even zoo als vlakke ellipsen,

twee brandpunten, op de spherische groote assen gelegen
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De spherische afstanden dezer punten tot de toppen van

de kleine spherische as Sb, zijn altijd gelijk aan de sphe-

rische halve as a, mede overeenkoinstig de bekende eigen-

schap van vlakke ellipsen. Eveneens is de som van twee,

naar een zelfde punt des elliptischen orutreks gerigte, fo-

cale spherische voerstraleu, bestendiglijk gelijk aan een

boog 2 a, dat is gelijk aan de spherische groote as (zie

b. v.
,
voor de afleiding of het bewijs dezer waarheden,

GüDERMANN, Grundriss der analytischen Sphärik. Köln,

1830). Zijn van eene vlakke ellips a, b, e de halve as-

sen en de excentriciteit, dan is de regtlijnige driehoek,

met de lijnen a, b, e geconstrueerd, regthoekig, en men

heeft ~ b^ Zijn a, b, e de spherische halve

assen en de spherische excentriciteit eener spherische ellips,

dan is de spherische driehoek, met de bogen a, b, e ge-

construeerd, mede regthoekig, en men heeft, voor den ra-

dius = 1, cos. a — cos. b . cos. e. Derhalve

cos.'^ e = cos.^ a : cos.^ b;

dat is (zie boven)

b-^—c^
cos.^ e = ,

a —

c

en

b^—c^
a'^. cos.^ e = ,

—
.

a^—c^

De afmetingen der hier gedachte spherische ellipsen, tot

de eerste der twee groepen ellipsen behoorende, hangen af

van den parameter h, en de excentriciteit e blijkt onaf-

hankelijk te zijn van h. Daarom hebben alle de ellipsen

van deze groep eene zelfde excentriciteit
;

daarom zijn zij

confocaal. Eveneens komt, voor de excentriciteit e' eener

ellips van de tweede groep, —b"^

a^. cos.^ e’ = • -
;
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derhalve oiiafhankelijk van den parameter k, door welken

de spherische ellipsen der tweede groep van elkander in

grootte' verschillen, zoodat ook alle de ellipsen van dezc

tweede groep confocaal zijn.

De ellipsen van de eerste groep worden door het coör-

dinatenvlak xy in twee halve groepen gescheiden. De

ellipsen van het eene halve aantal hebben twee brandpuu-

.ten gemeea, en die van de andere helft hebben twee an-

dere brandpunten gemeen
;

beide paren brandpunten heb-

ben, op het vlak x y, een zelfde paar punten tot projec-

tie. Derhalve zijn er vier brandpunten voor de ellipsen

der eerste groep. Desgelijks vier brandpunten voor de

ellipsen der tweede groep. Maar dit tweede viertal is

niet onderscheiden van het eerste. De spherische afstand

toch van het middelpunt der ellipsen, die tot de eene

helft van de eerste groep behooren, tot het middelpunt

der ellipsen van de eene helft der tweede groep, is een

qiiadrant. En de gevondene uitdrukkingen voor co.v. e en

cos. e' zullen geveu cos. (e -J- e') = 0, zoodat ook de

som der excentriciteiten aan een quadrant gelijk is. Een

der brandpunten, met of door e bepaald, zal derhalve

moeten zamenvallen met een der brandpunten, dat door e'

gevonden wordt. Alle de ellipsen der twee groepen zijn

diensvolgens regelmatig en symmetrisch om de vier of

ten opzigte van de vier brandpunten gelegen, en kiuisen

elkander, bij deze ligging, regthoekig.

Met de kromtelijnen der ellipsoide is het even zoo. Zij

liggen alle om en zij kruisen elkander regthoekig ora

vier merkwaardige punten, in den omtrek der hoofdsnij-

ding (ac), op gelijke afstanden van de toppen der as :i a

of van die der as 2 c gelegen. Zij zijn de umbilici der

ellipsoide. Ten opzigte van deze, als waren zij brandpun-

ten, zijn alle de kromtelijnen der ellipsoide, op de helf-

ten, «aarin zij wordt gedeeld door de hoofdsnijdingon (a6)
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en {hc), covfocale kromuie lijnen. Zoo dit uit de theorie

der kromtelijnen op de ellipsoide, afgescheiden van hare

verwantschap met spherische ellipsen, niet bekend wäre,

zou men het door het voorgaande kunnen leeren. "Want

de spherische brandpunten, op den bol gelegen, en wel

op den om.trek des grooten cirkels in het coördinatenvlak

xz, raoeten noodwendiglijk corresponderende punten op

den oratrek der ellips (a c) hebben. De coördinaten der

spherische brandpunten zijn

± x' = do a . sin. e

en, voor elke dezer abscissen,

± 2 ' = db a . cos, e :

— ± a y — -b^

= ±ai/'
b^—c^

Daarom zijn de coördinaten van de corresponderende punten

a-— C2

Nu is het door de vergelijkingen (3) en (9) klaar, dat,

als de Parameter h tot zijne grootste limiet b, en de pa-

rameter k tot zijne kleinste limiet b naderen, diezelfde ver-

gelijkingen (3) en (9) zullen zijn de vergelijkingen der

projectien op de vlakken xy en yz van die kromtelijnen

van het eerste en van het tweede stelsel kromtelijnen, wel-

ker halve grootste elliptische assen eene kleinste grootte

hebben. De limieten der projectien dezer halve assen zijn,

blijkens genoemde vergelijkingen.

zijnde juist de pas gevondene uitdrukkingen voor x en z.

Eli daar de projectien wel tot deze limieten meer en ineer
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kunneii naderen, maar nimmer er aan gelijk worden, dat

is allijd boven deze grenswaarden van grootte zullen zijn,

zullen ook de kromtelijnen nimmer door de gevondene cor-

responderende punten kunnen gaan. Zij gaan er buiten

om, en zijn er meer en meer van verwijderd, naarmate h

minder van c en k minder van a zal verschillen. Hieruit

blijkt dan, dat die corresponderende punten voor de krom-

telijnen zijn, wat de spherische brandpunten zijn voor de

spherische ellipsen. Dat overigens deze corresponderende

punten zijn de umhilici der ellipso'ide, blijkt door de uitdruk-

kingen, voor hunne coördinaten x en s verkregen, want zij zijn

de bekende uitdrukkingen voor de coördinaten der umbilici.

7. In art. 4 biervoren zijn de kromtelijnen genoemd el-

lipso'idische ellipsen. Naar aanleiding van bare zoo even

aangetoonde andere of naauwere verwantscbap met spberi-

scbe ellipsen, zou men ze nog meer bepaald kunnen beeten

confocale ellipsotdiscfie ellipsen. En deze benaming zou ook

zeer wel voegen, op grond van een ander punt van over-

eenkomst met spherische ellipsen, dat is op grond van eene

andere analogie.

De eigenschap namelijk, in bet begiu van art, 6 ge-

noemd, dat in elke spherische ellips, de som van twee, naar

een zelfde punt des omtreks getrokken, focale splierische

voerstralen, is eene standvastige som, in grootte gelijk aan

die van de spherische groote as der ellips, komt ook toe

aan elke kromlelijn der ellipsoiide. Maar de focale voer-

stralen zijn dan umbilicale voerstralen, en deze zijn geode-

tische of kortste lijnen op de ellipso'ide. De som nu van

Iwee geodetisciie lijrfen, uit eenig punt eener kromtelijn tot

de beide umbilici van deze kromtelijn getrokken, is of geeft

eene uitgestrektheid, eene lengte, onveranderlijk gelijk aan

die des elliptischen boogs van de hoofddoorsnede [ac) der

ellipso'ide, begrepen tusschen bare snijpunten met de kromte-
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lijn, derhalve gelijk aan de ellipsoidische groote as der

kromtelijn (zie, onder andere, het acadetnisch proefschrift

van Dr. p. van geeb, u de yeodelische lijnen op de ellip-

sozde." Leiden, 1862). Gelijk derhalve spherische ellipsen

werktuigelijk kunnen worden beschreven, zoo als vlakke

ellipsen, door middel eener onrekbare koord zonder einde,

geslageu om twee in de brandpunten gehechte zeer dünne

stiften, zouden ook eveneens de kromtelijnen op de ellip-

soide, door dergelijke mechanische constructie, kunnen wor-

den afgeteekend. Maar ofschoon hier de analogie volkomen

is, bestaat zij geheel onafhankelijk van het corresppnderend

zijn van lijnen. De opraerking van of het onderzoek aan-

gaande corresponderend zijn, heeft er hoegenaaind geen aan-

deel in. Wel is waar, men zou kunnen verineenen, dat

de umbilicale voerstralen op de ellipsoide konden wezen de

corresponderende lijnen van de focale voerstralen op den

bol, Indien namelijk beide gerigt of getrokken gedacht wor-

den naar corresponderende punten van eene kromtelijn en

van de overeenkomstige spherische ellips. Maar dit is, op

een paar uitzonderingen na, nimmer het geval. De umbi-

licale voerstralen zijn kortste of geodetische lijnen op de

ellipsoide. De focale voerstralen zijn het eveneens op den

bol. En hierin alleen is de grond der genoemde analogie.

De focale voerstralen zijn bogen van groote cirkels van den

bol; zij zijn vlakke kromme lijnen. Het vlak van zooda-

nigen straal gaat door een punt van eene spherische ellips,

door een der brandpunten van deze ellips, en door het

centrum van den bol. Het corresponderend vlak zal gaaii

door het centrum der ellipsoide, door het corresponderend

punt der kromtelijn en door het umbilicus,. dat van ge-

noemd of gedacht brandpunt het corresponderend punt is.

Dit vlak zal de ellipsoide volgens eene ellips snijden en

de umbilicale voerstraal zou zijn een boog van deze ellips.

Met andere vvoorden, gelijk de focale voerstraal op den bol
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is eene vlakke kroni.me lijn, zal ook de corresponderende

straal op de ellipsoide een boog eener vlakke kromme lijn

vvezen. Hij zou derhalve niet wezen, hetgeen hij behuort

te wezen, dat is geene kortste lijn. Want alleenlijk de twee

uinbilicale voerstralen der toj)pen van de groote as eener

kromteliin zijn bogen van eene ellips, bogen van eene

vlakke kromme lijn; alle de overige zijn bogen van niet

vlakke kromme lijnen Overigens zou het ook door bere-

kening kunnen blijken, dat de corresponderende lijn van

een focalen voerstraal niet is een eigenlijke umbilicale voer-

straal. Want, uit de vergelijking van eene der projectien

van een focalen voerstraal, heeft men onmiddellijk de ver-

gelijking der corresponderende projectie van den correspon-

derenden straal op de ^ellipsoide. Ware deze een eigenlijke

umbilicale voerstraal, eene geodetische lijn op de ellipsoide,

dan zou de laatstgenoemde vergelijking, in verband met de

vergelijking der ellipsoide, moeten voldoen aan de bekende

algemeene eerste differentiaal-vergelijking der geodecische

lijnen op de ellipsoide; maar aan deze voldoet zij geenszins.

Uit het confocaal zijn van spherische ellipsen kunnen

nog andere eigenschappen van de focale voerstralen wor-

den afgcleid, die ook, op overeeiikomstige vvijze, voor de

umbilicale voerstralen der kromtelijnen op de ellipsoide gel-

deu. Op eene enkele zoodanige zal hier nog, tot besluit

dezer beschouwingen, de aandacht gevestigd worden.

De vier brandpunten der confocale spherische ellipsen,

die de doorsnijdingen zijn van den bol (13) met de beide

groepeu vaii asymptotische kegelvlakken (11), (1’2), zijn

op den omtrek van den grooten cirkel, volgens welken de

bol wordt gesneden door het coördinaten-vlak xz. De assen

X en z deelen dezen cirkelomtrek in vier quadranten; op

elk quadrant is een dier brandpunten. Laten drie dezer

punten aangeduid en onderscheiden worden door de letters

F', F, F", en wel iu deze orde: F' zij het brandpunt, ge-
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legen op den kwart-cirkel boven de as x en ter linkerzijde

van de as z, zoodat de coördinaten van dit punt zouden

wezen — x en z'. Het brandpunt F, regts op F' vol-

gende, zij op het quadrant boven de as x en ter regter-

zijde van de as 2
;
de coördinaten zouden zijn en z'.

En, in dezelfde rigting vervolgende, ligge F" in het ge-

deelte van den omtrek, beneden de as x en aan de regter-

zijde van de as z, waarbij dan dit punt -j- x en — z' tot

coördinaten zou hebben. De brandpunten F' en F ' liggen

diametraal tegenover elkander; daarom is de boog F'FF”

de helft van den omtrek des genoeraden grooten cirkels,

dat is = 7T a. Laten verder A (regts op de as x) en B (boven

X, op de as z) twee der vier snijpunten van den grooten

cirkel met de assen x en z zijn, dan is A B een quadrant,

~
I
n a. A is het middelpunt der confocale ellipsen, die

F en F" tot brandpunten hebben, en B is het centrum der

ellipsen, voor welke de brandpunten zijn F en F'. Denk

van elke dezer twee groepen ^ene ellips Die, welke A tot

middelpunt heeft, hebbe eene spherische groote as 2 a', en

snijde het quadrant A B in een punt C (tusschen B en F)

;

en de tvveede, van welke B het centrum is, hebbe eene

spherische groote as 2 a, en snijde den boog A B in een

punt D (tusschen F en A). Derhalve is de boog B D = a,

de boog A C = a' en F ligt op den boog C D. Deze twee

ellipsen snijden elkander in twee punten. Zij een dezer

punten het punt P, en denk de voerstralen (spherische)

r, r en r", uit de drie brandpunten F', F, F", naar dit punt

getrokken, dan is

r -j- r' = 2 a
,

r — 2 a'

,

en daarom

a -F a' — i (r' -f- t") = r.

Maar '

CD= (AC + CB) - AB + CD = AC + (BC + CD) - A B=
AC -{- BD— AB = a -j- a'— ^

a

;
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derhalve

CD + f 7T a— 5
— f-

En vermits de som der voerstralen r en t" noodwendig-

lijk gelijk is aan de helft van den omtrek eens grooten

cirkels, dewijl zij ziju getrokken, uit de raiddellijnig tegen-

over elkauder gelegene punten E' en E", naar een zelfde

punt P van het oppervlak des bols, is r r" =. na en

' (r' -f- r”) — n a, en dan eindelijk CD =
Helgeeiw hier voor den voerstraal r verkregen is, zal

klaarblijkelijk voor de voerstralen, naar de andere drie brand-

punten uit betzelfde punt P getrokken, op overeenkomstige

wijze bestaan.

Elk punt P van de oppervlakte des bols kan altijd aan-

gemerkt worden als te zijn een punt van doorsnijding van

twee spberische ellipsen, de eene tot eene der twee groepen

van het eerste stelsel, de andere tot eene der twee groepen

van confocale ellipsen van het tweede stelsel van ellipsen

behoorende, ‘en welke twee ellipsen dan slecbts ^en brand-

punt gemeeu hebben. En ingevolge deze opmerking zal de

beleekenis van de verkregene uitkomst deze zijn; ,/ De

u spheriscbe afstand van een punt P der oppervlakte van

n den bol tot eenig brandpunt der vier groepen van con-

// focale spheriscbe ellipsen, is gelijk aan den boog des

,! grooten cirkels van de brandpunten (d. i. van den cirkel,

u waarop de vier brandpunten zijn gelegen), begrepen tus-

n sehen twee der toppen van de spheriscbe groote assen der

//twee ondersebeidene spberische ellipsen, gaande door het

//
punt P, en wel tusschen die twee toppen, welke aan de

// eene en aan de andere zijde (dat is niet aan eene zelfde

// zijde) van bet gedachte brandpunt liggen.”

Voor een punt der oppervlakte eener ellipsoide is eeue

gelijk vorinige Stelling waar. De spberische afstand tot een

brandpunt zal nu zijn een urabilicale voerstraal, of de lengte

eener geodetisebe lijn, naar een uiubilicus getrokken, en de
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spherische ellipsen worden vervangen door de kromtelijnen,

hebbende de uiteinden of toppen van bare ellipsoidale groote

assen op den omtrek der hoofddoorsnede (a c), waarop de

vier umbilici ziju gelegen. Het bewijs dezer eigenschap

van de umbiiicale geodetische lijuen op de ellipsoiide, kan

genoegzaain eveneens worden gegeven als dat der eigenschap

van de focale voerstralen op den bol. Nogtans wordt het,

in de theorie dier geodetische lijnen, veelal uit andere

gronden afgeleid, en dan kan uit het bewezene bijna on-

iniddellijk worden besloten tot h het onveranderlijk zijn

n van de som der twee geodetische lijnen, uit de beide

// umbilici, die tot eene zelfde kromtelijn behooren, naar

,/ een zelfde punt dezer kromtelijn getrokken.”

Leiden, April 1864.



OVER EENE BENADERINGSMANIER

TER

BEREKENING DER WAARDE

VAN

LIJFHENTEN EN VERBINDINGSRENTEN.

DOOR

F. J. ST A M K ABT.

Oiis geacht luedelid, de Heer e. lobatto, heeft voor

geruimeu tijd reeds aan de Akademie eene Verhandeling

over bovengenoemd ouderwerp aangeboden, welke door de

Akademie in der tijd voor bare Werken is aangenomen,

en uu onlangs is uitgegeven onder den titel van : Memoire

sur une Methode d’approximation pour le calcul des Ren-

tes I iay^res. Daar ik mij in bet jongst verloopen jaar

ook meermalen inet dit onderwerp heb bezig gehenden,

zij het mij veroorloofd eene formule aan te wijzen, die,

naar ik meen, voor de berekening even kort is, en

voor het geval der Verbindingsrente nader aan de waar-

heid komt, dan de door den Heer lobatto voorgedragen

wijze. Het gronddenk beeid, waaruit de formule wordt af-

geleid, is hetzelfde als dat waarvan ons geacht medelid

is uitgegaau, en dat ik van hem ontleend heb, bij gele-

genheid toen ik indertijd de eer had tot de Commissie

van beoordeeling te behooren, in wier haiiden genoemde
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Verhandeling of Memoire gesteld is geweest. Dit grond-

denkbeeid is dit, dat liet voldoende kan geacht worden,

om uit eene sterftetafel slechts de getalleu van 5 tot 5

jaren te ontleenen, om daarnaar de waarde eener lijfrente

of verbindingsreute te berekenen, waarbij teveus wordt

aangenomen, dat gedurende ieder verloop van vijf jaren,

de getalleu der sterftetafel in een rekenkundige reeks af-

nemen; met andere woorden, dat het voor de toepassingen,

in verreweg de meeste gevallen, voldoende is, om voor

de Levens-kroinme eenen veelhoek van koordeu te snbsti-

tueren, gaande door de uiteinden der ordiuateu, die van

5 tot 5 jaren opgerigt zijn. In plaats van 5 jaren stel-

len wij in het algemeen n jaren, en laat

Aq An L.2n • • . • • L./cn

de gefallen eener sterftetafel voorstellen, met oversprin-

ging telkeus van n— 1 gefallen.

Zij ook

ßo Bn B2n B^n

eene dergelijke reeks gefallen, genomen uit dezelfde of

uit eene andere sterftetafel, waarbij Bo in het algemeen

tot een ander ouderdorasjaar behoort dan Ao. Zij r de

tax van den interest per ednheid, en R = 1 + r, en ein-

delijk H de waarde eener postnumerando verbindings-

rente, welke bij de toepassingen meestal als Huwelijks.

rente voorkomt, dan heeft men, zoo als bekend is,

l-rH=[AoBo+

A

iBiR~1-+-A2B2R“ A^.BjoR~/> j:( Ao.Bo).(1 )

waarbij Ap en Bp de gefallen der sterftetafel zijn voor

de hoogste jaren tot waartoe men de reute wil bere-

kenen.

Indien, volgens de gemaakte onderstelliug, de gefallen

A en B gedurende n jaren in eene rekenkundige reeks
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afuemen, en A^, Ato_|.„ twee opvolgende gefallen zijn, met

overspriugiug vau n—
1 jaren, dan zal men voor elk tus-

schenliggend jaar a; hebben :

n—x X
^m+x = -Ä-m -| . A-tn-i-n

n n

en ook

n—X X— Bm ^ • B„,_j_n
n n

Deze gefallen vermenigvuldigende, verkrijgt men

2

• A^i . B,n

n—

X

Ar/i-i-a: • B/n-l-x = I

{n —x).x
+

x^
(A-h) -J-;iB,n ~1“ A-m • Bm-t-n) -}- Anj-i-n • Bh,-|_;j,

1 fti tn‘- n

Hetgeen ouder dezen vorm kan gebragt worden

n—

X

n

(?i
—x)x

Am Bm -j - Am-)-n • Bm-f-Ji
1l‘

(AnjBm"rA/n-f n Bm-j-«) (Am—Am-j-n)(Bm—Bm_j_„)
2 ,.2n

^ *v= ' AmB/H-i Am^nBi;,+M
'

' (Am —Am+ «)(Bm

—

71 n

Vermenigvuldigende met vindt men voor de alge-

meene uitdrukking van eenen terrn der vergelijking f I
)

in

het fweede lid, gelegen lusschen twee termen m en m -f

A„h-x . 15m+x . - R-”‘
1 n— .r

R--^ • Am Bm
l n

X X 1R-^.AAm AB,„ l“t“
~ R~* Am-r» • Bm+n —
n 1

kortheidsbalve Am — A'"+” en B,„ Bm+« door

en ABm voorstellende.

VER8L. EN MEDEI). AFD- NATÜURK. 2de REEK8 . DEhL I.
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jS'emen wij x achtervolgend 0, 1, 2, 3 . . . n—

1

en zij

n n— 1 n—2 1
P = - 4- R-l + R-2 . . . + _ R-n+i

n n n n

01 2 n—l
Q= --|- - R-l +- R-2.

.
. + R-«+i...(3)nun n

Ü (w— ]),1 ,
(«—2).2 I w— 1)

Z = — + Jr-«+i

dan verkrijgt raen, opl eilende, voor de som der n termen

van B,„ R tot — i . Bm-i-n— i . R
^

of

A-m P* ”*"t' Aja-fl-Boi-j-i R 1 -j~ Afn-j-2 Bnj-j-l . R ™

~f" Ajn-{-,(_i.B,n_l-n— I .R

= R ”* [P Ajji • -j- Q Am-(-n'Bni-j- n — Z . A A^i . A B,«
|

Stellende nu weder in deze uitdrukking m = 0, n, 2 n,

'd n, . . . k ’n; dan vindt men voor de som der termen van (i)

genomen tot aan den term A(i+i)n- i . B(/j;+i)n_i.R-(^-Hi)«+i

en met bijvoeging van den term A(/t+i)„.B(fe^.i)„.R—(^+i)"

de volgende waarde

{1"|~H)XAqBq— |P AqBq -f- Q AnB„ ZaAq.aBqI R—®

4" {P A^Bn 4~ Q A2nB2n— Z A A« . A B«
j
R ”

4- (P A2nB2n4"QA3nB3„—ZAA2n.AB2n) R~®”

-|“ (P Aytn-Bybn 4“ Q A(^-|-i)n-B(i ^l)n ZAA^ft.AB^n}R

’4" A(i-{.i)n . B(^^l)n •

— PAq .Bq 4"(Q"1“B R~”) A«B„

4- (Q4-P.R-”jA2„Bo„R-"... (Q4-PR-«)A;t„Bi„ R-(^-i)»

4~ QA(/fc+
1
)n.B(^+ i)n.R“*" 4" A (^+ 1 1)„ R ' )"

— Z(aAq aBq -}-aA„.aB„R-«4-aA2„.aB2„R-^" •••

+ AAi„.ABx„R-^"j .
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De eersle en tweede rege! dezer uitdrukking kan iiog

aldus geschreveu worden

(QE« + Pj A + (QR« + P) A„B„R-" + (QR” + P,A2„B2„R-2« ...

+ (QR« + P)A;t„.B^„R-^"

— QR".A„Bo -j-(QR”-f- 1) A(^+i)„. B(jfc^-i)„,R— (^+D”

= (QR” 4" Pj {^o®o 4“ AnB„R~”-f* A2n . B2»R~^" • 4“ A^,jB/fc/iR"

— (QR" 4“ 1) {•'^0^0 + A(/fc4.i)„. B(i-(.])f„.R— {^+')nj 4- AoBg.

Aau beide kanten A^Bg \Aeglatende, vindt men dus

H.A g.B
0= (QR4-P) (A Q

B g 4"A„B„R—"4“

A

2nB 2nR~-"...4- A/t„B^.„R-^"

j

—Z {AAgABg4-AA„.AB„R—”4"AA2nAB2nR~^'*..+^A/;„.AB^„R—

-(QR'*4-1) {AgBg 4-A(A;+i)„.B(;fc^,)„R-(*+D«} (4)

Z
Stellende nog QR” 4~ P= M en —= ^, QR” 4- 1 N,

ZOO krijgt men, na deeling door AgBg.

H=M [AgBg4-A„B„R~"4"-^2nB2„R“^" • • 4" A/tnK^„R“*”

—.‘<(^A.gABg 4"AA„.AB„R“'”4-A2n.B2nR“'2” . ”^ 0^0

_(QR. + 1
)
jl _
l AgBg )

U k
I \H = 7—^^ A„;r . B„;r B-"^— <« A A„:r . A R“"*

)
Ao Bg g V /

— n( 1 - R-(^+i)”] (5)

\ Ag.Bg I

Hierbij behoort, hetgeen ligt uit de form, (3) wordt ge-

vonden

:

7*
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M =1 -f
71

(ß+ß-lj-l-
n

(R2+E-2) . . -f”
n

n 71 n

Deze forinule (5) is de benaderende uitdmkking ter be-

rekening der waarde eener verbindings- of huvvelijks-rente,

welke ik bedoelde, waarbij de benadering voor deze rente

even groot is als voor de lijfrente op een hoofd, bij eene

berekening van n tot n jaren. Formule (5) onderscheidt

zieh daarin, met betrekking tot de verbindingsrente van

het door den Heer lobatto voorgestelde, dat in de Me-

moire de term

verwaarloojd is geworden, hetgeen duidelijk wordt indien

men de uitdrukking (Ä) vergelijkt met het gezegde, pag. 25,

§12 der Memoire en formant une table de mor-

n talite basee sur uu nombre N de couples d’individus exis-

,/ tants aux äges donnes, et ddsignant par N, . . les

// nombres des couples survivants au bout de 1, 2 . . .

,/ annees, il est evident que Thypotliese d’un decroissement

„ uniforme dans ces nombre» pe/idunt chaque Intervalle qtiin-

H quennal, se rapprochera moins de k verit^, que lorsqu’il

// s’agit de rextinction successive d’un nombre N d’indivi-

// dus isolds.” ln het verwaarloozen van het product der ver-

schillen AA en AB ligt voornaraelijk de oorzaak, dat ge-

noegzaam alle differences op de Tahleaux dezer § 12, pag.

26 tot 62, het leeken plus voor zieh hebben.

Wanneer de n-jarige periode voor een van beide getal-

k

— M ^ A A„a; . A B„x R-«^
0
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len ^ of B eindigt bij een jaar waar A of B nul is, dan

is de laatste term A(;fc f i)« .B(/fc+i)„ — 0, en inen behoeft

slechts bet standvastige getal N af te trekken In heb al-

getneen zal die term klein zijn, maar men kan bet allijd

zoodauig inrigten, dat . B(/;+i)„ — 0 wordt door de

n-tallen rugwaarts te teilen, van genoeinden term in de

sterfte-tafel te beginnen.

Eene formule voor bet berekenen der lijfrenten op een

enkel boofd, laat zicb lig( uit (5) afleiden. Men beboeft

daartoe slecbts alle \vaarden van B — 1 te onderstellen en

dus ook A B = 0 te nernen
;

bierdoor verkrijgt men

L=M(Aq -f- A„Tl~"-l- A2«B“2n.. A^nR~^”) : Aq—N / 1——

^

j
.(6)

\ ^0 /.

Of wanneer de sommatie tot aan bet einde der sterfte-

tafel wordt voortgezet, stellende A(yfc.^-i)„ : A„ —0,

L - M (A„ + A„R-« -h A2„R-2" -f etc.)
;
A„ -- N..(7)

Neemt men R = 1,0-1' en n = 5,

dan is M = 5,015401

N = 3,164877

a = 0,144728

Ter beproeviug der formule (-5) beb ik haar op hetzelfde

voorbeeld toegepast, dat door den Heer lobatio voor de

verbindingsrente volgens kerseboou bij gelijke yäxm der beide

lijven en 4 pCt. reute gekozen is. De berekening der 18

getalleu kan gevoegelijk in haar gelieel 0 [> een half vel

gewoon schrijfpapier gedaan worden. Voor de producten

A.BR—

^

beb ik Logarithmen met 5 decimalen gebezigd

,

voor de producten AA.aB.R-^ zijn 4 decimalen in de

Logarithmen geheel voldoeude. De uitkoinst is de volgende

geweest

:
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OÜDERDOM.
WAARDE

form. (5)

jniSTE

WAARDE.
VBRSCUIL.

A. B.

5 5 14,6906 14,9503 —0,2397
10 10 14,9645 14,9683 —0,0038
15 15 14,2665 14,2969 —0,0304
20 20 13,3979 13,4431 —0,0452
25 25 12,6251 12,6194 +0,0057
30 30 12,2966 12,2908 +0,0058
35 35 11,8186 1 1,8283’ —0,0096
40 40 1 1,0558 11,0692 —0,0139
45 45 9,9)34 9,9321 —0,0187
50 50 8,8133 8,8215 —0,0082
65 55 7,7996 7,8166 —0,0170
60 60 6,7248 6,7408 —0,0160
65 65 6,4955 5,601 1 —0,0056
70 70 4,4365 4,4498 —0,0133
75 75 3,1412 3,1730 —0,0318
80 80 2,1391 2,2595 — 0,1204

85 85 1,4688 1,3360 +0,1228
90 90 1,2836 0,8247 +0,4589

De som der verschillen, alle genomen, is 1,]964.

De som der verschillen, volgens de mauier van den Heer

LOBATTO is daarentegen 3,3603.

Dezelfde sommen, inet uitzondering der ouderdoininen

van 5, 85 en 90 jaren, zijn respeclivelijk

0,3550

en 1,3285.

De benadering der formule (5) is dus ongeveer 3 ä 4

malen sterker.



BEREKENING VAN DE WAAIRDE EENER VERBINDINGS-RENTE, ELI GELIJKE JAREN,

I VOLGENS KEBSEBOOMj en 4-

OuderdoDi, jaren.

Log. der levenden

—

p

Log. R . . .

Log« Ap El p

Log. A of A

Log. ft.'R—p

Log.A AB;>
. jXR

2,98408 2,951822,93247 2,91222 2,88762 2,85187

5,968 1 6'5,90364 5,86494 5,82444 5,77524 5,70374

0,00000|9,91483 9,82967 9,74150 9,65933 9,57417

10 15

5,968165,81847 5,69461 5,56894 5,43457 5,27791

1,8388}

3 6777
9,1606

1,5910} 1,5910‘11,6532

3,1821 3,i821 3,3064

9,0754 18,9902 8,9050

2,8383

Getalleu derbo-

venstaande Log.

.

2,2575 12,1723 2,2114

929310
689

928621

1,7853} 1,7482

658370 495010 370630 272000 189632

181 149| 163

3,5707 3,4964

8,8199
j
8,7347

2,3906 2,2311

246 2051

658189 494861 370467i 271754 189427

45 50 55 60 05

2,81624 2,78176 2,74819,2,705012,64933 2,58206 2,49831 2,389172,24304 2,00000 1,56321

70 75 80 85

5,63248 5,56352 5,496385,41002,5,29866 5;i64ia4,99662 4,77834'Ö86Ö8,'£00050312642
9,48900 9,40383,9,31867 9,23350,9,14833 9,06317,8,97800 8,89283!8,80766!8.72249'8!63732
5,12148 4,96735 4,81505 4,64352 4,44699 4,22729 3,97462 3,67127 3,29374 2,72249 1,76374

1,6990 1,6532 1,7242}1,7853}

3,3980 :3,3064 |3,4485 ,3,5707

i,6493 8,5644 |8,4792 8,3841

2,0473 1,8708 >1,9277 1,9548

1,8062 |1,8261

3,6124 |3,6522
‘1,3089 18,2237

1,8388}

3,6777

8,1386

132276 92758 65321 44007| 27989 16877 9432 4
112, 74 85 90 83 75 66,5

1321641 92674, 65236 43917 27906 16802 9366,9

Jaren. Getallen. Sommen.
LOGAR.

95 eu 95 0,0252 0,0252

90 // 90 3,1477 3,1729 0,50106
85 1/ 85 50,348 53,5209 1,72843
80 u 80 504,7 558,2 2,74679
75 n 75 1914,5 2472,7 3,39313
70 // 70 4637,1 7109,8 3,85186
65 u 65 9366,9 16476,7 •4,21684

60 // 60 16802 33279 4,52217
55 // 55 27906 61185 4,78664
50 // 50 43917 105102 5,02161
45 // 45 65236 170338 5,23130
40 n 40 92674 263012 5,41997
35 u 35 132164 395176 5,59079
30 u 30 189427 584603 5,76686
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OVER EENE

HEETE DAMPBRON IN LIMBURG.

DOOR

Ur. V E a V G a.

Aan den voet van een leeinheuvel, gelegen op een ])aar

honderd schreden afstands van het buitengoed van den Beer

MEEuyis, tusschen de dorpen SHtard en Urmond in Lim-

burg, bevindt zieh een trechtervormige kuil, waaruit leem

voor eene daarbij gelegen pannenbakkerij getrokken vvordt.

De trechterrand heefi een diameter van ongeveer 10, en eene

regtstandige diepte van S meters Eene zachte glooijing,

een hollen weg vormend, leidt tot op den bodem des trech-

ters. De leem, daaruit getrokken, is zwaar en voor water

ondoordringbaar. In Januarij des vorigen jaars is men be-

gonnen den trechter te verdiepen, doch stiet, toen rnen

slechts 1 h 1,5 ineter dieper was gekomen, op bruinkool,

die aanvankelijk öjii verdeeld (als snuif) was. De dikte

dezer laag werd geschat op ongeveer drie meters Met de

diepte werden de stukken grooter, soinmige worden gezegd

eenige ponden gewogen le hebben. Toen men op eene diepte

van ongeveer 7 meters gekomen was en nog altijd bruin-

kool vond, staakte men den arbeid en liet alles in den

toestand, waarin men het gebracht had.

De regen, die in het voorjaar en gedurende den zo-

mer viel, en längs de trechterwauden en den hollen weg
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in den geboorden put vloeide, werd onmiddellijk door den

bodera geabsorbeerd.

Tot het midden van September was alles in denzelfden

toestand gebleven, toen de wanden van den put uitschoten

en deze geheel gevuld werd.

Veertien dagen ongeveer nadat de put gevuld was, nam

men waar, dat op verschillende plaatsen van den bodem

des trechters zieh dampen ontwikkelden van eenen onaan-

genamen reuk; de ontwikkeliug dier dampen nam spoedig

in intensiteit toe. De pannenbakker boorde uu met een.

staak een gat van ongeveer een palm diameter tot eene

diepte van eenige palmen, en sedert hebben de dampen dit

kanaal tot uitweg gekozen. In deze opeuing werden door

den werkman drie aarden buizen op elkauder geplaatst, uit

welke nu de damp uitstroomde. Op een afstand van een

halven meter van dit kanaal ontwikkelde zieh uit den groud

üok nog damp, doch slechts in geringe maie. De hoeveel-

heid bruinkool, uit dezen put gehaald, zoude 25 karren be-

dragen. Nog werd mij medegedeeld, dat de uitstroomende

damp nu eens dagen achtereen zeer heet was, dan weder

gedurende een of twee dagen vervaugen werd door een lucht-

stroom, die koud was öp het gevoel.

Al wat tot een voorloopig onderzoek en tot het verza-

melen van het gas noodig was, had ik medegenomen. Ik

overtuigde mij al zeer spoedig, dat de damp eene ruime

hoeveelheid zwavelwaterstofgas bevatte en ook koolzuurgas

daarin werd aangetroffen. Ik beschreef den aanwezenden

het iiitwendig aanzien van den zwavelkies (pyriet , en vroeg

‘ of zij bij het putboren ook iets overeenkomstigs hadden

waargenomen. Ik vernain toen, dat zij, vddr zij de bruin-

kool bereikten, op eene laag van zoo iets gestooten waren,

en mij welligt nog een stuk er van zouden kunnen bezorgen.

Ik vorul de dampbron in volle werking. Ik lict een

thermometer in de bron neder cu vond eene temperatuur.
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nu eens van 90® C., dan weder van 110® C. De uitstroo-

mingssnelheid is niet op alle oogenblikken even sterk
;
met

de snelheid kliint de temperatuur, welke echter, zoolang ik

waarnain, niet beneden 90® C. daalde. Om de drukkiiig

van den uitstroomenden damp te bepalen, liet ik de buis

met leem sluiten en bracbt een tweemaal regthoekig gebo-

gen buis (H) binnen, waarvan bet längere beeu in halve

centirneters verdeeld was. Dit längere beeil werd in een

met water gevulden cylinder gedompeld. De drukking bleek

te verschilleii van 4,5 tot 8 centirneters water. Ik liet toen

den darnp gedurende geruimen tijd door eene flesch, gevuld

met gedestilleerd water, strijken, ten einde het daarin con-

denseerbare op te vangen, en verbond deze flesch met een

stel van drie glazen buizen, van ongeveer 60 cub. centi-

meters inhoud elk, om in deze het uitstroomende gas, voor

de analyse bestemd, te verzamelen. Deze buizen werden,

nadat het gas er geruimen tijd had doorgestreken, onmid-

dellijk digt gesmolten. Hoewel het verband, dat tusschen

de raeeste der waargenomen verschijnselen kan bestaan, mij

weinig raadselachtig voorkwam, onthield ik mij evenwel van

eenige conclusie, zoolang niet de analyse van het gas en

van het water, waardoor het gas streek, afgeloopen was. Ik

stelde er belang in, ook den zoogenaamden kouden lucht-

stroora wvaar te nemen, en hoopte dien op een volgenden

dag te kunnen onderzoeken.

Den 22«'®” October begaf ik mij weder derwaarts en

vond nu dat de koude luchtstroora, van welken ik straks

sprak, een stroom naar binnen was.

De oorsprong van dien stroom laat zicb gereedelijk ver-

klären. De cnderaardsche ruimte, waarin de ontwikke-

ling van den waterdamp en van de gassen plaats vindt,

wordt gedurende het krachtig uitstroomen van dien wa-

terdamp bijiia of geheel luchtledig. Zoodra de werking,

van welke de later te noemen gassen de producten zijn,
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heeft opgehouden, daalt alleiigs de temperatuur in die ruiinte,

en vindt er dien ten gevolse condensatie van waterdamp plaats,

welke oorzaak wordt, dat eene leegte ontstaat, die voortdu-

rend aangevuld wordt door de instrooineude lucht.

De instrooiningssnelheid verschüt np verschillende tijden.

Aanvankelijk is zij gering, ueemt dan allengskens toe en

bereikt raeermalen die van een luchtstroora, onder eene

pressie van centimeters water. Met die snelheid stroomde

de lucht naar binnen, toen ik den 6*1®" November mij we-

der ter plaatse bevond. De temperatuur van den uitstroo-

menden damp, welke bij mijn eerste bezoek (16 October)

van 90” C.— HO’ C. afwisselde,* bereikte den dag vddr

mijne tweede reis ]24)^ C, het maximum dat waargeno-

men is. .De dampdrukking had dien dag 8,5 centimeters

water bereikt

Sedert nameu temperatuur en dampdrukking af, en wa-

ren den 28®^®" October tot 92’ C. en 3 centimeters water

gedaald. De duur van elk verschijnsel, uit- en instrooming,

werd korter, de intervallen van rust werden allengs grooter.

Den 21 s‘®" November was de temperatuur van den damp

gedaald tot 82’ C., doch bereikte 24- November weder 84.” C.

Den 26®*®“ November vond ik haar gedaald tot 72’ C. en

de dampdrukking tot 1,5 centimeter water. Sedert is de

werking voortdurend afgenoraen, en ofschoon zoo nu en dan

nog wel, na dagen lange rust, damp te voorschijn komt,

duurt die zwakke stroom slechts weinige uren.

Bij mijn eerste 'bezoek had ik, na daarvau eene beschrij-

ving gegeven te hebben, naar het aanwezen van pyriet ge-

vraagd en vernomen, dat men, vddr de bruinkoollaag was

bereikt, op zoo iets gestooten had. Later aaii den Burge-

ineester van Sittard een bezoek brengende, vond ik bij

dezen eenige stukken van de bedoelde stuf, door hem ter

plaatse verzameld, en overtuigde mij, dat het pyriet was

gemengd met straalkies. Later vond ik zelf in den hoop
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bruiiikool stukken, die geheel met pyriet doordrongeu wa-

ren. De daarin vervatte pyriet verkeerl in toestand van

verweering; op eene vochtige plaats gelegd, overdekt zij

zieh in weinige dagen met kristallen, welke, behalve uit

een weinig zwavelzure aluinaarde, uit zvvavelzuur ijzeroxydul

bestaan.
^

De oxydatie van die straalkieshoudende pyriet du is

de oorzaak van het. geheele verschijnsel. Eeuwen lang be-

dekt door eene voor water en lucht ondoordringbare leem-

laag van het de bruinkool-bedding ' bedekkend diluvium,

moest die fijn verdeelde pyriet onveranderd blijven. Door

het boren van den put, verkregen lucht en water vrijen

toegang. Er ontwikkelde zieh een oxydatieproces, dat eene

bron werd van wärmte; de steeds loenemeude temperatuur

bespoedigde op hare beurt de oxydatie.

Toen nu, ten gevolge van het bezwijkeii der wanden,

de put gevuld werd, had dat scheikundig proces reeds eene

zekere intensiteit bereikt; het oxydatieproces ging voort,

doch niet ineer ten koste van de zuurstof der lucht, welke

nu Aveder was afgesloten, maar ten koste van de zuurstof

des waters, waarmede de bruiiikool doortrokken was.

Van het oogenblik af dat waterontleding plaats voud,

ving gasontvvikkeling aan. Waar pyriet (Ee S‘‘) door de

zuurstof van het water gebracht wordt tot zwavelzuur ijzer-

oxydul, moet zwavelwaterstofgas ontwikkeld worden, het-

welk ik bij mijn eerste bezoek dan ook in zoo ruime hoe-

veelheid aantrof.

De door het scheikundig proces ontwikkelde temperatuur

nam in die mate toe, dat het water tot waterdamp werd

gebracht en zieh in ruimere hoeveelheid ontwikkelde, dan

door de niet wijde opening kon ontwijken. De daardoor

teweeggebrachte drukking werd oorzaak, dat de tempera-

tuur van den damp boven 100* C. steeg, en te hooger

moest stijgen, naannate op verschillende oogenblikken het



(
108

)

oxydatieproces krachiiger dan op andere ontwikkeld was;

naarraate op liet eene oogenblik eene grootere hoeveelheid

pyriet dan op het andere in de sfeer van werking begre-

pen was.

Het water, waardoor ik, bij inijn eerste bezoek, den

damp gernimen tijd had laten strijken, rook den volgenden

dag, toen ik het onderzocht, nog sterk naar zwavelwater-

stof; doch ook behalve dit, bevatte het niets. Het ver-

zainelde gas werd onderzocht naar de methode van bunsen;

ik vonddaarin zwavelwaterstof-, stikstof-, een weinig zuurstof-

en koolzuurgas. Eene quantitatieve analyse oorde.elde ik

niet noodig van een gasmeugsel, waarvan de zamenstelling

ZOO veranderlijk inoest zijn als van het ouderwerpelijke. Bij

mijn tweede bezoek (23 October) was de reuk van zwavel-

waterstüfgas inerkelijk minder. Ook nu liet ik weder den

damp gedurende gernimen tijd door gedest.illeerd water

strijken en ving v/eder in een stel van glazen buizen het

gas op, die onmiddellijk weder ter plaatse digt gesmolten

werden.

Uit water had den volgenden dag den renk van zwavel-

waterstof volkomen verloren
;

hij had plaats gemaakt voor

dien van zwaveligzuur. De ontwikkeling van zwaveligzuur

laat ziel) gereedelijk verklären. De temperatnur van den uit-

stroornenden damp had daags vddr mijn tweede bezoek

läd’ C. bereikt Het is bekend, dat zw'avelzuur ijzeroxy-

dul bij hoogere temperatnur gebracht wordt tot basisch

zwavelzuur ijzeroxyd, onder ontleding van zwavelzuiir en

ontwikkeling van zwaveligzuur:

2 FeO.SO» = Ee^O^.SO^' f SO^

Het zwavelwaterstof- en het zwaveligzuurgas, in water

opgelost, doen ])entathionzuur ontstaan. Dit water bevatte

pentathionzLiur en opaliseerde van afgescheide zwavel. Het

hangt van de betrekkelijke verhouding dier twee stoffen af,

of na de vorming van het pentathionzuur 6f zwaveligzuur
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6f zwavelwaterslof zal overig zijn
;
ook kunnen beide elkander

juist in die verhouding aantreffeii, waarin zij peiitathion-

zuur vormen. In het onderhavig geval had het zwavelig-

zuur de overhand.

Het gas opgezameld, na eerst door de met gedestilleerd

water gevulde flesch gestroomd te hebben, bestond bijna

geheel uit slikstof; bevatte slechts een weinig koolzuur-,

geen spoor van zwavelwaterstof- noch zwaveligzuur-gas.

Bij mijn derde bezoek (6 November) stroomde in den

morgen de lucht uaar binnen, üat naar binnen stroomen

hield ongeveer te ^en uren op. Een half uur later begon

het uitstroomen
;

het uitstroomeude gas rook "sterk naar

verbrandingsproducten
;

de reuk kwam volkomen overeen

met dien van den rook, welke zieh uit smeulend vochtig

hout ontwikkelt. Toen ik te 4 uren vertrok, was de aaii-

vankelijk zwakke stroom wel sterker, doch geen spoor van

zwavelwaterstof- of zwaveligzuurgas waar te nemeu. Ik ver-

uam toen, dat de bekende reuk van zwavelwaterstofgas in

de laatste dagen bijna niet raeer merkbaar was.

Erscheen dus nu eene werkelijke verbranding plaats te vin-

üen, telkens nadat de ruimte zieh met lucht gevuld had, en

die kon voortduren totdatdf de zuurslof verbruikt, df de lucht

door den zieh gelijktijdig ontwikkelenden damp weder uit-

gedreven was, om dan op nieuw aan te vangeii, wanneer,

na het ophouden der reactie, de ruimte zieh weder met

lucht had gevuld. Toen ik vertrok was de stroom uog te

zwak, oni dezeu door water te doen strijken.

Bij mijn laatste bezoek, op 26 November, had de damp

eene duidelijk zure reactie eu zureu reuk, terwijl tevens de

reuk van brandige stoffen werd waargenomen. Van zwavel-

waterstof- of zwaveligzuur<?as was geen spoor merkbaar.

Ik liet het gas, vddr het in de buizen, waarin ik het ver-

zamelen wilde, kwam, door barytwater stroomen, waarin een

ruim praecipitaat van koolzure baryt ontstond. De aziju-
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zure baryt, die ik, 'nadat door een strooin van koolzuur-

gas alle vrije baryt verwljderd was, vond, overtuigde inij,

dat de zure reactie van den damp aan brandig azijnzuur

moest worden toegeschreven.

Het verzamelde gas bestond uit stikstof, ligt koolwater-

stofgas, kooloxydgas, inet sporen van koolzuurgas. Ik had

dus hier met een droog destillatie-proces te doen.

De eens aanwezige pyriet, die de aanleidende oorzaak was

van het vvaargenoinen verschijnsel, is welligt geheel, althans

grootendeels in een zwavelzuur zout veranderd.

De temperatuur, door dat oxydatieproces ontwixkeld, is

hoog genoeg om, wanneer liicht is toegetreden, eene lang-

zame verbranding van de bruinkool teweeg te breiigen,

welke aanhüudt totdat geene zuurstof raeer aanwezig is.

Dan werkt de ontwikkelde bitte op de als in eene beslotene

ruimte aanwezige kool en vindt er een droog destillatie-

proces plaats, van hetwelk de gevonden stoffen de producten

zijn. Nu bestaat er echter geen bron van wannte meer, wordt

er integendeel eene aanzienliike hoeveelheid wannte ver-

bruikt, de temperatuur der ruimte daalt, en terwijl die

daalt, stroomt lucht uaar binnen, en wordt weder het

drooge destillatieproces vervangen door eene langzame ver-

btanding Deze elkander opvolgende processen kunnen zieh

met steeds afnemende intensiteit nog eenigen tijd herhalen,

tot eindelijk, bij steeds afnemende temperatuur, alle reactie

zal moelen ophouden.

Uit het geheel van omstandigheden en verschijnselen

blijkt genoegzaam, dat hier aan geene eigenlijke fuinarolle,

d. i. aan vulcanische werking, zoo als velen meenden, te

denken is.

De snelle oxydatie van de pyriet, in fijn verdeelden Staat

door de bruinkoolbedding verspreid, is de eerste oorzaak

der opvolgende reeks van verschijnselen. Het is toch be-

hend, dat aan de snelle oxydatie dier zelfde stof de zeit-
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ontbranding van steenkolen en van bruinkoolbeddingen inoet

worden toegeschreven
;

dat de hoopen van aliiinschiefer, tot

de vorming van aluin besterad, meennalen van zelf in brand

geräken.

Tegen de verklaring door mij van het verschijnsel ge-

geven, zoude raen de bedenking kunnen aanvoeren, of wel

pyriet in hooger temperatuur water zoude kunnen ontleden,

en die ontleding aanleiding geven tot de vorming van zwa-

velwaterstof. Deze bedenking is inderdaad geopperd en heeft

geleid tot een onderzoek dienaaugaande. Over pyriet, die

vooraf door koken met zoutzuur van alle straalkies ontdaan

was, is bij 12ÜO— liO® C. een stroonv van waterdamp ge-

leid, en telkens bevatte de uitstrooraeude waterdamp zwa-

velwaterstofgas, van hetwelk de hoeveelheid merkelijk groo-

ter werd, zoodra met den waterdamp koolzuurgas vermengd

werd.

Maastricht 1864.



EPHEMERIDE VAN PROSERPINA,

VOOK DB

OrPOSITIE VAN 2 JANUARIJ 1865 .

DOOB

M. II O E K

In de deelen III en V der Verklagen en Mededeelingen

komen voor de bepalingen der loopbaan van Proserpina,

met inachtneming der storingen door Jupiter en Saturnus

volbracht door Dr. J. ä. c oüdeiians, toen nog werkzaam

aau de sterrewacht te Leiden. Kort daarop verliet Dr.

OTJDEMANS hct vaderland, om zieh te stellen aan het hoofd

der geographische dienst in Nederlandsch Iiidie. Bij zijn

vertrek nam ik de berekening van Proserpina over. en

Dr. OUDEMANS had de vrijgevigheid het geheel zijner vol-

brachte berekeningen in mijne banden te stellen, voor het

geval dat ik zou noodig hebben die te raadplegen

Bij de oppositie van Maart 1857, waarvoor, blijkeus

aangehaald verslag (Deel V, bl. 395), de epheineride door

OUDEMANS gerekend was, bedroeg het verschil tusschen

waarneming en berekening, bijna constant voor de geheele

verschijning

;

in Regte klimraing — 37".5

in Afwijking 18 .4'.

Het kou, volgens voorbereidende berekeningen van oude-
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MANS, bijna volkomen worden uit den weg geruimd, door

het volgend stel correctien der elementen YIP

;

ö TT = -}- 56".65

ö ^ — 0 .01997

d M = — 48 .94

d (p
== — 0 .18

d ß = - 1 .07

d i = — 0 .02

correctien die voor de elementen VII* dezelfde blijven,

dM alleen uitgezonderd, die dan

— 48".94 + 458 (— 0".01997) = — 58".09

wordt.

Met de aldus verbeterde elementen werd door mij eene

naauwkeurige ephemeride berekend voor de oppositie van

Augustus 1 858, en het bleek later dat deze den schijnbaren loop

van Proserpina met groote naauwkeurigheid had voorspeld.

De voortdurende bemoeijingen van den Heer oudeiians

hadden dus geleid tot de kennis van een zeer naauwkeu-

rig stel elementen.

Op mij rustte de taak ze aan te wenden tot berekening

van absolute storingen. Een deel van dien arbeid, dit jaar

ten einde gekomen, is u bekend geworden door de 2® Afle-

vering mijner Recherches astronomiques, waarvan ik de eer

had een exemplaar aan de Akademie aan te bieden bij hare

voorgaande vergadering. Genoemde Memoire omvat nog

maar alleen de storingen van de eerste orde door Jupiter.

Doch dit zijn de hoofdstoringen. Die, welke door de aau-

trekking van Saturnus en Mars worden veroorzaakt, en de

storingen afhangende van de quadraten en producten der

störende massa’s, zijn van veel minder beteekenis.

VEK8I,. B.N UEDEO. AVU. NATDDIiK. 2ae BEEKS. DEEL I. 8
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Het liet zieh alzoo voorzien, dat de combinatie der ver-

beterde elementeii VII“ van oudemans met, mijne storings-

waarden kon geven eene ephemeride voor de aanstaande

oppositie, naauvvkeurig genoeg om de opsporing en waar-

neining der planeet zouder eenig bezwaar te leiden *). Ik

heb die berekening volbracht eu laat de uitkorasten, zoo

kort mogelijk zaamgevat, volgen.

Yolgens de formalen van hansen. voor de veranderingen

die de elementen it, fö en i ondergaan, ten gevolge van

de verplaatsingen van Ecliptica en Aequator, [Astronomische

Nachrichten, Deel XXXV) vindt men:

^)7T = -f-
50''.24655 < + 0".0001124

ö ß = + 44 .29444 t -f 0 .0000969 t^

^i = + 0 .28694 t — 0 .0000120 t^

waarin t is uitgedrukt in Juliaansche jaren. Derhalve wordt

het stel VII“, gereduceerd op het Middelbaar Aequinoxiuin

van 1865,0:

TT = 236’ 34’ 55’'.68

ß = 46 3 31 .15

i = 3 35 51 .05

en deze waarden, verbonden met de middelbare helling der

ecliptica

f = 23’ 27' 24".69,

geven voor de conslanten van gauss:

A = 136’ 0' 7".87, sin. a = 9.9995562
;

B = 47 15 43.34, % sin. 6 = 9.9539315

;

C = 40 41 56 .97, log. sin. c = 9.6430040.

*) Dat vermoeden is bevestigd geworden. Bij de opsporing der

planeet bleek de ephemeride minder dan 2^ fout in Regte klitnming

te hebben en minder dan 5' in Afwijking. 15 April 1865.
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Voor de berekening der storingswaarden heeft men, vol-

gens de tafels van bouvard voor Jupiter (Paris, 1821) en

volgens de tabeilen XL, XL! en XLII Recherches

:

1864 Dec. 17.0

?5.0

1865 Jan. 2.0

10 0
'

18.0',

C
I

C'

228'»58'31'.52| 242’22’19'

230 47 49 .42 248 212

232 37 7 .32 243 42 4

234 26 25 .22; 244 21 57

236 15 43
.12j

245 1 50
|

nSz
I

V
I

j

—432*.74 -512'.08j -fl4'.50

—398 .63! —512 .92 +13 .35

—364 .69* —513 .10 +12 .17

-330 .90' —512 .8l'i +11 .02

—297 .30; —511 .66] + 9 .82

De storingswaarden nb z werden terstond aan de C aan-

gebragt; de v werden in rekening gebragt volgens bet

voorschrift, gegeven in de noot op pag. 86 der Rtcherches

;

de .(asin. 1") eindelijk werden vermenigvuldigd met
cos. i

cos. a, cos. b en cos. c, en dan toegevoegd aan de beliocen-

trische coördinaten a;, y en z, die den aequator tot grond-

vlak hebben.

De aldus verkregene x, y en z, verbonden met de geo-

centrische coördinaten der zon X, Y en Z voor het mid-

delbaar aequinoxium van 1865.0, gaven eene ephemeride,

die, voor hetzelfde aequinoxium geldende, nog moest wor-

den gereduceerd tot schijnbare plaatsen.

Die reductie is:

voor 1864 Dec. 17.0 A a = + 1*.98 I> II1
25.0 + 2.16 — 11 .0

1865 Jan. 2.0 + 2 .30 — 10 .6

10.0 + 2 .39 — 10 .0

18.0 + 2 .43 — 9 .2

en daarmede werd als

schijning gevonden

:

ephemeride voor de aanstaande ver-

8*
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M. T. Berlijn. Sch. Regte kl. (26) Sch. Af'wijk. (26) Aberratie-
tijd.um s C 1 II m 6

1864 Dec. 17.0 7 7 6 08 + 26 53 15.5 15 20.0

18.0 6 12.06 55 59.5 17.6

19.0 5 16.91 + 26 58 41.8 15.3

20.0 4 20.71 + 27 1 22.2 13.2

21.0 3 23.53 4 0.6 11.2

22.0 2 25.43 6 36.7 9.3

23.0 1 26.48 9 10.3 7.5

24.0 7 0 26.72 11 41.1 5.9

25.0 6 59 26.22 14 9.1 4.5

26.0 58 25.08 16 33.9 3.2

27.0 57 23 35 18 55.3 2.0

28.0 56 21.11 21 13.0 1.0

29.0 55 18.44 23 27.0 15 0.1

80.0 54 15.43 25 37.1 14 59.3

1864 Dec. 31.0 53 12.14 27 43.1 58.7

1865 Jan. 1.0 52 8.65 29 44.9 58.3

2.0 51 5.03 31 42.4 58.0

3.0 50 1.37 33 35.6 57.8

4.0 48 57.76 35 24.2 57.8

5.0 47 54.27 37 8.0 57.9

6.0 46 50.97 38 47.0 58.2

7.0 45 47.93 40 21.3 58.6

8.0 44 45.24 41 50.7 14 59.2

9.0 43 42.98 43 15.3 15 0 0

10.0 42 41.20 44 34.9 1.0

11.0 41 39.98 45 49.7 2.1

12.0 40 39.37 46 59.7 3.3

13 0 39 39.47 48 4.7 4.6

14 0 88 40.33 . 49 4.9 ( 6.0

15.0 37 42.01 50 0.3 7.5

16.0 ' 36 44.59 50 50 7 9.2

17.0 35 48.14 51 36.2 10.9

1865 Jan. 18.0 6 34 52 72

1

+ 27 52 16.8 15 12.8

Utrecht, 26 October 1864.
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VIII. OV£R EENIGE LOGARITHMISCHE INTEGRALEN

f dx
IIX TDSSCHEN DE GRENZEN 0 EN 1, OF 0 EN 00 :

MET HARE AFGELEIDEN.

1
1. Men vindt door de ontwikkeling van

reeks (zie Ver/t., dl. VIII, blz. 474)

/l dx 00

0 0

00 /’l

= Ij" / X^ -- -- _
0^ J o(2« + l)

=

in eene

00 (— ] )” l

•^"Ixdx = . (a)

waarbij de integraal / afllxdx =—/'
— 1

gevondeu wordt

,
a yd.x^+^ 1

door de bekende / a?“ dx -= / =
j Ja -L 1 a -J~ I

naar a

te differentiereu
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Voor
/

^ u%C f ’

Tg. ,j wordt 1(1 i ( 1+ Tg.g) dy

en verder (zie Verh. VIII, blz. 322), = / l)
\4

\<^y

ICos. (-—y^dy + l{[/ -Z).

j ~ j

Cos.y

l Cos. y dy.

Stelt men in de laatste y x, zoo valt zij tegen de
4

eerste in het laatste lid weg, en men behoudt dus

f
^4 /*! dtJS

liy'Z)] dy==~l(i/2)=r-.-n=. l(l+x)^^ .(b)

Eindelijk wordt ook voor x= Tg.y,j ?(l+ a?

l-\-x^

dx

l+ x^

1(1 +2g.^y)dy = — f lCos:^ydy=f ITg.ydy

—

*0 *0 ^

— ^ l (Sin.y. Cos. y) dy. De eerste iutegraal in het laatste

0

lid volgt uit (a), als men daar x — Tang.y stelt. De
%

1 r
tweede geeft voor ?/

=•- 2r, — /

T
1

-j— I / &{n. X dx

/2 /I
. >1

1.^ f
- / l - Sin. X

'

\dx~ -1-.
1

j U j

'

2 2/
0

9T

0

1 n 1

— I l Sin. xdx ~ — — 12 -\— /
iSv

2 J 4
^

2;
Sin. xdx. Nu wordt
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» „ ff

1=1/ (Szn. ar rfa;, voor x = - — y, 1 = i l Cos. x dx.

l

Telt men dus bij

71 /" 2

i

. dx de beide vorigen

i“-/op, ZOO is2I-j

—

/2= I / Sin. 2 x dx., of voor 2x = y,

4fl 7il2 = 2,

I

ISin.xdx = I ISin.xdx -i- l ISin.xdx.

V. l L

Stelt men in de laatste x = 7t— y, zoo wordt zij, even

als de voorgaande, gelijk aan I
;
dus is 4 1 + ti / 2 = 2 I,.71 '

dat is I = / 2. Ten slotte wordt dus
2

dx 1)”—
1 /

71 1 71 \
/ / =:s’i—-—~ —

/

24-— /2 =
J

' ‘ \-\-x^ 0 (2n+l)^
^

4 2 2 j

= 2 (-!)" -1

+ -/2 (c-)

0 (
271 + 1 )^ • 2

Het verdient oprnerking, op welke wijze de laatste in-

tegraal van de beide eerste afhangt. Stelt men toch

71 00
( 1

A = - / 2, B = ^
,

ZOO is

8 o(2n+l)^'

dx /! dxji.— --E.a,.j - *. CI

I

1

l{l-\-x^'r~— = 4A-B
1

(
3

)

Maar nog eene andere integraal van verwanten vorm
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kan men door middel van deze A en B bepalen. Door de

substitutie van x — Tang y verkrijgt men toch

dx

1 +

7T

y
i(l — Tang.‘^y)dy =

0

?r

4

l Cos. ’lydy—
71

I

4

l Cos. ^ y dy.

Hierin is de laatste integraal dezelfde als (c), zoo als in

den loop van bare afleiding is gebleken. Verder vond men
7t

daar tevens de waarde der andere integraal / lCos.%ydy,

'

0

1 ß '

die voor 2y = x wordt —
j

l Cos. xdx, de eene vorm der

0

t aldaar. Derhalve is

—^=— ^2+(4A— B) = 2A—ß.(4)

0

En deze geeft weder in verbinding met de vorige inte-

gralen twee nieuwe integralen
;
bet verschil tocb van (2)

en (4)) en de som van (4) en (3) geven

r' dx ^

/
'<1 -^)

1!:^
= ^-®’

0

— ==6A-2B (6)

0

2. Men kan nu uit de voorgaande nog enkele andere

integralen afleiden.
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= A + - B,
2

= A + B, (8)

= A-iß, (9)

=- A, (10)

= 4A, (11)

= 4A + B,. ... (12)

= 2 A, (13)

= 2 A + B,. . . . (14i

= 6A — B, . . . . (15)

= 6 A, (16)

= 6A + B, . . . . (17)

= 6 A + 2B, . . . (18)
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3. Waniieer men nu in deze integralen x = - stelt,

y

dx
worden de grenzen oo en 1' terwijl de factor al-

1

leen van teeken verändert : de functie onder den logarith-

mus verändert daarbij somtijds, doch blijft dezelfde in vol-

strekte waarde, als zii den vorm a;« ± — heeft. Voor het

onderste teeken — verändert dan ook het teeken der

functie; zoodat men, om denzelfden vorm te kunnen be-

houden, voor ZX den vorm — moet gebruiken.

Alsdan geven de integralen (1) tot (19) en (22)
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1 /]. — a;^\2 dx

2 f 1 +

l /I — x\^ dx

f-i{-
2 \

»

r“l / I —

j 2 \
X yi + Ä^

1

(hzfiY
j 2 \ X*

I 1 + or'

2A— B, . . (26)

= A— B, . . . . (27)

= 6A — 2B, . (28)

(29)

(30)

''’^l (1 — xV dx

rx i
=

l/x }
I+X^ 2ßi

1

/* 1 dx
- = A,

= 4A,.

4A + B,

ri

J 2

1 /l_ar 2\2 dx

X j \ -\- x"^

dx

= 2 A,

(82)

(33)

(34)

(35)

/
‘)’7^=2A + B,...(36)

1 Jl—x \2 dx

1 4-:e’
= 6A—B, . . (37)
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J 2 [ I

ßi

1

1^
/l— da^

2 \ iv j 1 -\-x^

= 6 A,

= 6 A + ß,

r, dx
/ ^(1—

^
= 6A + 2B, .

r ^
I
A +A ^ dx

J 2^(T^J2 \1 — x] ] 4"

1 (1 -\- x‘^\^ dx

= B,

ru(i±^]
j 2 \1— x^ j l +

== 2A; . .

3
’

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

terwijl men nog heeft voor de integralen, die in vorm met

(20) en (21) overeenkomeu, door middel van de substi-

1
tatie X = ~

,

y

pmTßß'*, / 1 + !/"

f/(l + !/)/ 1 + !/’

dy

= (3)— (l)-(2) = 3A, (43)

dx _ p
L/ l + ,j^

Y
dy _

I 2 \l-xj l-\-x^ j 2 [y{l-y)j 1+
1 0

= (3)— (1) — (5) = 3A + B. . . . (44)

4. Onder de gevonden integralen, tusschen de grenzen

0 en 1, 1 en 00
,

zijn er telkens twee, die denzelfden vorm

hebben : deze kan men dus bij elkander teilen, ten einde

wederom dezelfde integralen te verkrijgen, nu genoinen

tusschen de grenzen 0 en oo . Men vindt alzoo
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r dx
/

2 *

j 1
0

r“ dx
I(l + X)--— == 2A + B, (46)

/
"o

/“
1 dx

/
=

0

r“ rf:r

l(l+^^)Y2r, =8A (4.8)

J i+«
0

=
fl

r“i

/
i'i'—-i‘ ,+>-"*

'[‘{^] t
^-“*‘ '•"

+ '”'

h '

fc
”.')’,:',-“-'..'“'

0

/®1
/ 1_^\2

/
1 I == 2A — B, . . (54)

J 2 [ X J 1 + x-^

0

/' rnnfe -'*

p (-s^) 4-.; - “ «
*0
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1 — ;r *
\ 2 da;

hß^)

X 1 1 -{- a;*

'1 — .2 dx •

1 1-far^

1— a^M 11(M

1 a ^

1 — a;* \2 da;

1

i — a;^ \2 dx

l-\-x^

x*\^ dx

== 4A, .... (57)

= 4A, .... (58)

= 12A, ... (59)

= J2A, ... (60)

= 12A, . . . (61)

= 12A, ... (62)

= 2B, (63)

6A— B, ... (64)

= 6A + B,. . (65)

= 4A (66)

Dat sommige integralen hier wederom dezelfde waarde

verkrijgen, is toe te schrijven aan, en reeds a priori af te

leiden uit de waarde van de integraal (45). — Merkwaar-

dig is het, dat hier de integralen, waarin niet de /( 1 ± x)

voorkorat, geheel onafhankelijk zijn van de waarde B ; het-

ß.'ß.

n

,

J
2 \1— *'/ l-\-a;^

J -|- x^

dx
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geen vroeger bij dezelfde integralen tusscben de grenzen

0 en 1 of 1 en oo niet het geval was.

5. Om nu van de integralen in N°. 1, 2 de vormen

1— .3, 7, 8, 11, 12, 20 gedeeltelijk te integreren, naar

de vruchtbare inethode, die door mij werd ontwikkeld in

eene verbandeling van Deel II der Verhanddingen — beeft

men in het algeineen voor eenige functie X van ac,

dx /i Da:X
/

- \ Bgtg.x . (I)

0 0 0

eene forraule, die aanleiding geeft tot het bepalen van de

laatste integraal, zoodra men de waarde van den geinte-

greerden term tusschen de beide grenzen kan vinden. Voor

de bovenste grens x — i geven de formulen (1) en (20)

Tt
. n-(1=0 tot uitkomst, alle overi^en - / (1 + 1) = 2 A,

4 ® 4 ' '

Voor de onderste grens x = 0 stelle men het produkt voor

l X Bgtg. X
onder den vorm

X—

1

de laatste factor heeft nu

de eenheid tot grens, zoodat men nog alleen die van den

eersten factor te bepalen heeft. Daarvoor is nu, omdat ZX
bestaat uit de bestanddeelen Ix, i(l-f-j:^),

1

Gr. ^ ,
dus = - ^

__2 ~ — a; = 0, en verder

a:/(l + a.) = 0 = a:/(l zoodat die term voor de

onderste grens steeds verdwijnt. Men viudt dus uit de for-

mulen 1— 3, 8, 12, 20

1

Bgtg.x - = B; . (67)
X

Bgtg.x^^ = A;(68)
1 -f-ar
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/

I 9,xdx
Bgtg.x --

^
—,

0

/'dus

j

=
0

A + B = 2A-|‘ßj<^.x(y^-i)*,

j
Bgtg.

(69)

(1 -\- x)x
= - A + B; (70)

4A + B = 2 A
-j

Bgtg^x (rSi-?"’

f
dus /

ßgtg.x— TT“
~

I (l + a?2)a; 2

3 A — B = 0 /'
1/ 2

\T+a-^ ~ 1 + tc

drc.

ri 1 — 2i
dus

j
Bglg.a:--^--

0

2a;— a;*

)(!+*)
daj = 3 A— B . . (72)

Nog geven de sorn van (72) en (69), van (72) en (67),

en die van het dubbele van (70) niet (72) verniinderd

raet (71)

r
0

f

f
ßgig. X

1 —X-

x(l + x)(l-i-^^)
dx = — B. ... (75)
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6 Bij de toepassiiig vaii dezelfde methode op de overige

integralen in N°. 1, 2 blijft het opgemerkte omtrent de

waarde van den geintegreerden term bij de onderste grens «=0
gelden, daar ook Gr. xl{\—x) — 0, Gr. a’/(l— x'^) — 0,

Gr. — x^) = 0 is vooj Gr. x — 0. Maar bij de

bovenste grens a; = 1 verkrijgen alle deze ternaen den fac-

tor 1{1 — 1) = — 00 : om dus hier te kannen slagen.

inoet de andere factor nul worden, dus hier JJgty.x .

Zoodat nu de algemeene formule luidt

dx
/'

l-\-x

Men zal nu moeten nagaan, wat voor de functien

X = 1 — =1 — — 1 — X*

,

de waarde van den

geintegreerden term wordt bij de grens ar — 1 en daar-

(TT 1

toe heeft men : ^ ( 1 — x)

j

- — Hgig- ^
j

= oo . 0, dan

- — ßgfff- X
—1

—
1 {/(]—a;'}"

l-{-x^ il~x)-^
’

waarvan de tweede factor wordt ; deze geeft dan

2l{l -X)-
1— X

— 1

1 — X

— 2
^(1 —x) _
(Tzr^i

=

(-1)

—
, dan

00 ’

— — 2 — x_i/ IX
— 2(1 — a;) = 0. Dat dezelfde

(1 x) ( 1)

uitkomst wordt verkregen bij X = 1

—

x^

,

= 1

—

x*,

is duidelijk. Maar nu kan de nieuwe forinule ook alleen

op de integralen (4)— (6) worden toegepast, daar bij de

anderen, voor de onderste grens, x — 0, IK. x wordt?

VKIISL. ES MEDED AFD. SATUURK. UEEKS. DEEL I. 9
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\
zonder dat iiu de tweede factor Bgfg.xi te gelijk nul

\4 '

/

wordt. Eene uitzonderiiig maken slechls de integralen (19j,

(21), (22;, omdat hier voor x = 0, de /X = (l=ü
wordt. Derhalve geven (4)—(6), (19), (21) eu (22) ach-

tervolgens

f^ln \ X dx 1

/ (i- + (?o)

+ (77 ,

/' /tt \ dx 3 1

/ + (78 ,

^0

f^jn: \ dx 1

j
0

f^ln ^ \ 1 + 2a;

—

I Bgtg. X dx == 3 A,. . . . (80)

J [4. I (1_..)(1+^^)
>

0

f^(n \ xdx 1

/
(81,

^0

terwijl nog de halve som van (77) en (80) levert

/’Wtt \l-|-a;rfa; 1

j (j
- ^.r

= A
i
“ • • (8^)

0

7. Willen wij deze methode op de integralen van N\ 4

toepassen, zoo hebben wij voor de formule I

r dx ‘

^
|or

33^ X
/ • (

111
)

0
' ' ^

''o

Wegens de bovenste greus x ~ oo worden slechts in de

integralen (52), (54), (50), (58), (62), (68), (66), de ge-
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integreerde termen niet oneindig groot; terzelfder tijde

verkrijgen zij alsdan den factor l\ =0, en verdwijnen

dientengevolge. Wat betreft de onderste greiis x — 0, zoo

vond men reeds in N'’. 5, 6, dat deze den geinte-

greerdeii term in deze integralen telkens deed verdwijnen.

Dus M'ordt hier ook hunne waarde nul, en heeft rnen, daar

de herleiding der fanctie hier dezelfde is als in N’. 5, 6,

/

—“ = 2A+B, (83)

0

r dx

/
Bgtg.xy = 2 A - B, (84)

J (1— a;)a;

0

/
0

/
a

f
0

t r

j
Bgtg. X

^

= — B, (88)

0

Tn ^dx
\

Bgty.x = -A; (89)

0

terwijl nog het verschil van (85) met (83) en met (84)

oplevert

r i — 'xdx
I

Bgtg.x = 2A — B,. . . . (90)

0

, 1 + a; dx

0

9 *



( 132 )

8. Voor de overige integralen van N°. 4 moet men

hier, in plaats van de formnle (IT) de volgende gebruiken

0

-j
eo ,00 D X=— IX. Bgcot.xt / Bgcot.z .

(IV)

0 i

De geintegreerde term verkrijgt hier, voor de onderste

grens rr = 0, bij de integralen (46)— (50), (63)—(66) van

4 tot factor A = 0, en verdwijnt dus. Voor de bovenste

grens .t = oo geldt hier weder eene dergelijke redenering

als in N’. 6, ora te bewijzen, dat ook daarvoor de waarde

van den geintegreerden term nul wordt. Dat overigens liet

tusschenliggende geval van ondoorloopendheid (discontinui-

teit), voor.r = 1, hier tot geene verandering in de uitkomst

aanleiding geeft, blijkt uit hetgeen men in N'’. 5, 6 om-

trent den invloed van die grens afleidde. Men vindt alzoo

I
Bgcot. X = 2 A -|- B, .

J 1+a:
0

r dz
I

Bgcot. X — — '2 A -|- B,

J 1 —

®

0

.Tdx
I Bgcot. X = 4 A, . . .

0

r ^ xdx

I
Bgcot. XY^-^^ = — 2A,. .

0

x^dx
/

Bgcot X ;
= — 3 A, .

J 1 — x^
0

Tn dx
I Bgcot. X = B, . . . .

/ 1 —
‘o

(92)

(93)

(94)

(95)

(06)

1 — (
97

)
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^ ^ ^ -- ^

2

Bgcot. X ——I— —

j

—~ dx — — 6 A -f- B,
. (98)

/
0

^00

I
Bgcot. X

0
r GO

I
Bgcot. X

(1 +a:)(l -\-x^)

1 -f- 2, X— x"^

(
1 _^) (

1 + 0,
2
)

xdx

1 —

= 6 A + B, . . (99)

A; ; (100)

terwijl uog de halve som van (92) en (98) en die van (93)

en (99) geven

-1 — X dx =— 2 A + B, . (lOJ)
r” A—x
I Bqcot. X
J

^ l+a?l+a;2

r ® l 4- X dx
/ Bgcot.x:^ , 0

= 2 A + B.

j
1 — X \ x^

(
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)

9. Men kan eukele der gevonden cyclometrische integra-

len nog ZOO herleiden, dat zij tot uitkomsten van nieuwen

vorm aanleiding geven. Men vindt toch (zie ook Verk.

VIII. blz. 368)

dx

^ _ 1^2. . . (103)

/
B'gtg.xdx — xBgtg.xi — /

I J 1+«'
0

71 1 ^~4 ~
2 /

“0

Wanneer men deze aftrekt van (68) en optelt bij (77),

komt er

^ dx TZ X

I
= + (104)

'o

dx TT 1

p_^=-A+ B + j--13,.(106)



De som van (68) en (79) geeft

/(
7T

X ligtg. X
4

dx 1
r= A + -B

(
106

)

Nog is het verschil van (69) en (78) en de som van

(69) en (81), daar

n 1— n C

4 J (1—a;2)(l+Ä;2) 4 j

71 fl \-\-x-\-x-

/ ^
,

i+»’ \

\1+*^ 1+^V

(l+x){l-{-x^)

Stt,

dx =

dx= li-\- =—A-j-
, . (</)

16 ^82 2 ^32 ' ^

71 /I 1

—

X
d ^ C ^

0 0

1/ 1 1— a;

dx =

IS,

1-j-a? 1-j-ic

dx

(1+^) (1+^^)

,
TT

,
7T^ 1 7T^

dx= Z2-|- =—A-j
, . (e)

> 16 32 2 ^32 ^ ‘

I

4

^
jTl

U“

if a:

l-:r*”^ + 32’

, . dx 1
a;® a?

) = B-|
L — x* 2 ^32

. (107)

. (108)

/'

Vorder is, even als boven,

X Bgtg. xdx = —x^ Bgfg- ^
2 Hf-

dx

1 + x'^

1 71 l
( 1) Tri/ 7r\7rl

''2 4<~ij r

Deze verminderd met (69) geeft

ri dx 1 T, 1
7T
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en opgeteld bij (76) en (81) nog, daar behalve (e) nog

n 1 — oc

4

/'i 1 — a; ,
n

I dx= —l2 = 2A
J 1— 4

</)

<eldt

/'(

0

/'(

d.p 1 TT 1
.= A4--B4--—

,

. (111)
l_a;2 ^2 ^4 2

^ ^

,
dx 7T 1 TT*

Bgtg.x] = A

—

— — -j-—

.

. (112)
4 / l_a;4 ^4 2^32 ^ ^

Ten einde (104) met de overigen te kunnen verbinden,

stelle men daarvoor

1 / TT—— X
4

1 n= 3 A+- 12 — -,.
2 4

\ dx 7T , f 71 1 1

(104«)

en nu lieeft men voor bet verschil met (105)

/I/tT \ Xdx 1 7T 1

j
(--.ff,,,..)—=-2A+-B+j--i2, . . (118)

Den overeenkomstigen vorm vindt men gemakkelijk aldus

f^l n „ \ xdx Tr /! 1

'0 ' 0

ri x'^dx TT
,

/"i
/ 1 \— / Bgtq.x ; = - 12 — / Bgtg.xl 1 — \dx

,

J 8 j \ 1+^V

of naar (103)

TT
. 1.. . 1 rv •

4 2 y
TT

. 1,

A 1--^2+-/ \)ziügig.xy=A \-l2-\— .(114)
4 2 32

Door de som en het verschil van (113) en (114) ver-

krijgt men eindelijk
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/
'/tt \ xdv 1 1 1

0

/'(
71

-^—Bgtg.x
x^dx

l—.v^

3
.

1
.

^ 1. 1—A-|— B-] 12 71*
. (116)

2 4 4 2 64 ^ ^

Het verdient opmerking, hoe hier telkens bij integralen

van soortgelijken vorm nienwe standvastigen te voorschijn

treden. (81) hangt alleen af van A; in (78) komt de B
daarbij; in (107) en (108) komt er bij de B of A uog

TT*
_

7T 1 . .1
-

;
in (112) nog en in (115), (116) eindelijk - ^2.

32 ' 42 4

Dergelijke herleidingen toe te passen op de integralen

van N'’. 7 en 8 gaat niet aan, omdat, zoo als spoedig

^ OO

blijkt, I Bgtg.xdx niet in eindigen vorm te bepalen is.

0

10. Op deze integralen kan men nu weder de methode

van gedeeltelijk integreren toepassen, hier niet in den vorm van

de vergelijkingen (I)tot (IV), maar, omdat Da;.^(l ± x^) =
± aa:“pGL

dx is, door middel van de volgende formulen

I
=F / L{\±x)f[x)dx,. (V)

r» J

.

1 ± a;*

/i dx
\ ±f{x)l{l±x)

0

/'I xdx 1 ]
• 1 /’*

//W7;f“==±j/W'(i±->=)}=Fj/
*0 '^0
/'I x^ dx 1 1^1/'^

l(l±x'-)f{x)dxy (VI)

waarblj het nu vooral aankomt op de waarde van de ge-

integreerde functie tusschen de grenzen 0 en 1. Voor de
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onderste grens a; = 0 wordt in de integralen van 9

7t

overal /{w) nul of de andere factor wordt daarvoor
4

^ 1 = 0 ;
dus verdwijnt die term altijd bij die grens. Wat de

bovenste grens betreft, moet men twee gevallen onderschei-

den, naarmate het bovenste of het onderste teeken voor-

korat. Bij het bovenste teeken wordt de logarithmische

factor steeds l SJ, en de andere wordt nnl, behalve in

71

(104) en (llOj, waar deze — wordt; in beide laatste ge-
4

71

vallen verkrijgt dan de geintegreerde term de waarde —

of 2 A
,

in alle overige verdwijnt hij. Bij het onderste

teeken körnen er dezelfde produkten, die mede in N°. 6

onderzocht zijn, en waarvoor wij daar de w’aarde nul vonden.

Derhalve geven de uitkomsten (104), (105), (115),

(114), (116) achtervolgens

+ . (117)

I <(1—

;

= A—B—j
+ i/2,

. (118)

1^)*'= 4A-B-j + «,.(119)

0

I:
^(1 +•*")( = 2 A---4-Z2+.i^ 20)

j
^(1

X
dx —

= 6 A— B- . 71^212 + . (
121

)

Deze formuleu leveren dus eigenlijk slechts verbindiugen
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van twee bepaalde integralen van geheel verschillenden

vorm en zijn voor alsnog uiet te splitsen, omdat iedere

integraal op zieh zelve niet bekend is. Eene uitzondering

maakt (J20), men heeft toch;

.‘‘1
icdiß 1 / ^ \

en daarmede geeft (120)

^ 7T 1 1
/(I = ’ZA—- (1^3)

/
0

Men leidt ook nog van (HO) de volgende af

1 TT 1 1 /’* 1 HA—-B+

-

= - / x\D^.{Bgtg.xY=-a:^[£gtg.a;y^ —
0 0

1 /• l/7r\2 3r
--j = --j

3
-I [Bgtg.x) '^ dx,

dus

j
{Bgtg.xyx^dx = 2A+B f 1~-|-

.

(124)

0

Zulke, schijubaar althans, geheel onregelmatige uitzonderiu-

gen worden in de theorie der bepaalde integralen ook el-

ders aangelroffen.

1 1 . Voorts heeft men nog D.l l±f:
1 — X

A'xdx
gn hiermede de formulen

i—x^

’ 'l—

ri dx 1, 1 /'I

0 ° b

n Xdx 1 1
/I /l_L;p2\

fl 0 n
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die meii iiu op de overeenkomstige integralen van N\ 9 kan

toepassen.

Ten aanzieu van den geintegreerden terrn heeft men ook

hier, voor de onderste grens a; = 0, den factor / 1 = 0,

TT

terwijl de andere factor - wordt, zoodat alsdan de term
4

voor a; = 0 verdwijnt. Bij de bovenste grens ar — 1 is

reeds in N“’. 6 aaugetoond, dat ook dan de waarde van

den geintegreerden terra nul is, derhalve verdwijnt die hier

geheel. Men leidt dan uit (106), (111), (115) af

/'(l^*) + • (läS)

0

wederom alle verbindingen van twee integralen van geheel

verschillenden vorm, vvaarvan er geene op zieh zelve be-

hend is. De beide belangrijke vormen (123), (124) ver-

goeden evenwel ruimschoots de mindere eenvoudigheid van

de overige uitkomsten in N°. 10, 11.

12. Van het hier behandelde stel integralen, dat groo-

tendeels in de Nouvelles Tables d’intSgrales d4ßnies is

opgenoraen, komen de formulen 1— 3, 45, 48, 67— 69,

71, 85, 86, 9 1—96 reeds voor in de oude Tables, Deel

IV, en de formnlen 7, 8, 21, 22, 46, 51 nog in de Ex-

pose etc. (zie blz. 2, 322, 465, 474, 534, 604 enz.), Deel

VIII der Verhandelingen.

De voorname reden, waarom deze integralen thans hier

in onderling verband zijn voorgesteld, lag daarin, dat hare

belangrijkheid grootelijks is toegenomen, sedert de Iran-
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sehe wiskuiidige e. catalan de waarde der staiidvastige

B = 0.91596 55941 7721 heeft bepaald in eene ver-

handeling, die hij 10 October 11. aan de Acad^inie des

Sciences te Parijs heeft. aangeboden (zie Comptes Rendus

10 Oct. 1864, page 618—620). Onder de bepaalde inte-

gralen, daar aangegeven, komt hier alleen de 6^®, de ll*^®,

die eigenlijk niet tot dit stel behoort, (zie Verh VIII,

268) en de laatste niet voor: de overigen in form. 46, 8,

70, 69, 3, 75, 71, 106, 105, 83, 19, 5.



EENIGE OPMERKLXGEN,

BETBBFFENDE EEKE

NIEÜWE OPLOSSING VAN HET VRAAGSTÜK

DER

LENGTE-BEPALING OP ZEE.

DOOB

P. M. BBVTEL DE LA BIVIEBE.

De Comple rendu van Maart j.I., N®. 10, bevat eene

mededeeling van faye, die tot ondervverp heeft eene-door

LiTTEOw gegevene nieuwe oplossing — als men het zoo noe-

men mag — van het vraagstuk der lengte-bepaling op zee.

Dat gemeld stuk mijne aandacht trok, te meer, daar het

bleek afkorastig te zijn van den Directeur der Weener-

sterrewacht, vergezeld ging van eene aanbeveling van faye,

en de Fransche Akademie daarvoor eene buitengewoue

ruimte in bare verslagen had beschikbaar gestetd, zal wel

niemand verwonderen. Mijne verwachtiiig werd evenwel,

toen ik van den inhoud kennis nam, zeer teleurgesteld.

Ik heb daarin niets gevonden, dat men niet reeds sedert

laug weet; niets, waardoor in eene gevoelde behoefte wordt

voorzien, noch door de verbetering der bestaande hulpraid-

delen, noch door de a^nvulling van eene hinderlijke leegte.

Ik heb echter gemeend, dat het onderwerp belangrijk

VKKsL. LN UEUKD. AFD. NATUUBK. 2ile BEKKS. DEEL I. 10
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genoeg was, in aanmerking neinende het gezag, dat de

na^m van den schrijver aan zijn werk verschaft, om het in

deze Vergadering ter sprake te brengen; de gronden aan

te geven, waarop ik gewaagd heb van de genoemde Heeren

in gevoelen te verschillen, en tegenover den ophef, waar-

inede door faye de nieuwe inethode wordt voorgedragen en

aanbevolen, niijne bescheidene meehing te stellen ; dat zij

niet nieuw en van weinig of geen waarde voor de zee-

vaart is.

De lengte-bepaling op zee, vroeger uitsluitend beperkt

tot het meten van afstanden tot de maan, is tegenwoordig,

door den hoogen trap van volkomenheid, dien men in de

vervaardiging van de tijdmeters bereikt heeft, veel vereen-

voudigd geworden. Eene juiste bepaling van den tijd aan

boord is al hetgeen er vereischt wordt, om tot het be*

oogde doel te geräken.

Het vinden nu van den tijd aan boord behoort, zoo als

bekend is, tot de eenvoudigste waarnemingeu, die van den

zeeman gevorderd worden. De berekening van den uur-

hoek, met behulp der gemetene hoogte van het hemellig-

chaam, is noch langwijlig, noch lästig; deze levert alzoo

evenmin eenig bezwaar op.

Wel is waar gaat het meten der hoogte, vooral als het

op den schijnbaren horizon moet geschieden, van eigenaar-

dige zwarighedeu vergezeld, die de onvermijdelijke gevolgen

zijn van de onzuiverheid der kirn, de onzekerheid der

straalbuiging enz., waardoor de uitkomst, die men ver-

krijgt, zelve ouzeker wordt, en de te bereiken naauwkeu-

righeid bare grenzen zal hebben. Doch, zoolang men zieh

niet vermag los te maken van de waarnemiug op de kirn,

levert eene nieuwe methode, althans in dat opzigt, geen

voordeel op.

De fönten, die onwillekeurig der waarneming aankleveu,
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tracht men, zooveel mogelijk, ouschadelijk te makeii : l®.

door het aantal der vvaaniemingeu te vermeuigvuidigen

;

door den tijd der waarnemiug zoodanig te kiezen, dat

de schadelijke invloed der fouten tot een miuimum wordt

gereduceerd.

Voor den uurhoek is dat het geval, als het heinellig-

chaam zieh in of uabij de eerste verticaal bevindt. Een-

tijdstip dat, althans met betrekking tot de zon en tot de

sterren vooral, die gedurende de schemering aan de ge-

noemde voorwaarde voldoen, over het algemeen, als günstig

mag aangemerkt worden. Daarin toch körnen de gevoelens

vrij wel overeen, en Dr. brinkley spreekt het zelfs ergens

uit, dat de waarnemingen, gedurende de morgen- en avoud-

scheiuering, wanneer de sterren goed zigtbaar zijn en de

kirn reeds of nog duidelijk afgescheiden is, naauvvkeurig eu

gemakkelijk kunnen worden volbragt. Wij zullen daarlaten,

of zij, door de zeelieden in het algemeen, op den waren

prijs gesteld worden.

’s Morgens en ’savonds, alsmede gedurende den nacht,

bij een helderen hemel, zal men alzoo in de gelegenheid

zijn, waarnemingen, tot het ineer genoemde doel, te vol-

brengen. Gedurende den dag evenwel is men daarvan ver-

stokeu.

Het is in dit gemis, dat littrow, lueer bepaaldelijk, weuscht

te voorzien. Afgescheiden van de vraag: in hoeverre daar-

aan eene wezenlijke behoefte bestaat, hetgeen wij straks

zullen overwegen, willen wij tbans nagaan, in hoeverre de

schrijvar daarin, naar onze ineening, geslaagd is.

In de eerste regelen van «ijn opstel, spreekt faye het door

LITTROW beoügde doel uit, nainelijk : de gelegenheid open

te stellen tot gelijktijdige lengte- en breedte-bepaling.

Het niiddel daartoe vindt hij, in het meten van twee

zonshoogten, of het opmaken daarvan uit reeksen van hoog-

ten van dat hemelligchaam, genomen kort v66r of nä den

10 *
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doorgang door den meridiaan. De uurhoek, behoorende tot een

der twee genoerade boogten, wordt daarna berekeud met be-

hulp van de bekende formule, afgeleid door de verbinding

van de eleinenten der pooldriehoeken voor de beide boogten

:

(
1
)

Sin. ^ (P + P') = Sin. i (Ä'

—

h) Cos. i (h' h)

Sin.
5
(P—P') Cos. cp Cos. 8 ’

daarin zijn h en h' de gemetene en gecorrigeerde boogten
;

P en P' de daarmede overeenstemmende uurboeken; cp de

breedte
;
en 8 de gemiddelde declinatie.

Werkelijk komt alzoo bet nieuwe der metbode, in de

boofdzaak, bierop neder, dat men den uurboek traobt te

vindeu op een tijdstip, dat daartoe als zeer ongunstig be-

kend Staat; in plaats van, zoo als gewoonlijk, bet daarvoor

günstige oogenblik te kiezen.

Stapt men echter over die zwarigbeid been, dan kan

men belzelfde doel gescbikter, längs een korteren, althans

längs een meer gemakkelijken en beteren weg benaderen.

De kortste weg zou voorzeker zijn, dat men, op bet

oogenblik van den waren middag, de aanwijzing van den

tijdmeter opteekende, en met deze en de tijdverelfening de

lengle berekende; dan bad men lengte en breedte voor

juist betzelfde oogenblik. Deze baudelwijze evenwel. zou

ontegenzeggelijk tot eene boogst onzekere plaatsbepaling

leiden, uitboofde van de onbestemdbeid van bet oogenblik,

w'aarop de zon bare grootste boogte bereikt; iedereen tocb,

die aan boord bekend is, weet, dat er ouder de verscbil-

lende waarnemers, die gewoonlijk aan bet bepalen der mid-

dagbreedte deelnemen, niet altijd volkomene overeenstem-

ming teil opzigte van dat tijdstip bestaat.

Men zou daarenboven de opmerking kunnen maken, dat

de meridiaansboogte niet altijd de grootste boogte is. Doch

dit behoeft hier, naar mijn inzien, zelfs geen punt van

overweging uit te maken. Vooreerst: omdat de verandering
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in declinatie, hoogstens 1" in 1”^ tijds, reeds onbeduidend

is; ten andere; uithoofde de onnaauwkeuriglieid, die men

daardoor begaat, vooral op hooge breedte in aaumerking

zou kunnen körnen, wanneer de methode, ook om andere

redenen, zoo als later blijken zal, volstrekt geen vertrou-

wen meer verdient; en eindelijk, oradat er, zoo als faye zelf

zegt, niet meer verlangd wordt, dan de lengte op eenige

mißen na te kennen.

Maar, waarom niet de raiddaghoogte in de lengte bepa-

ling opsenoraen, en haar met eene tweede hoogte verbon-

den? Gemakkelijker is het zeker, en de waarde van de

uitkomst wordt er niet door verminderd; integendeel ver-

beterd.

De uitdrukking, waarvan men zieh, in dat geval, tot de

berekening zal kunnen bedienen, is:

Sin, ^P=l/
öin.

^ (H.

Cos. (ji Cos. d

waarin H de middaghoogte voorstelt; P den uurhoek, over-

eenstemmende met de tweede hoogte h: terwijl cf en d de-

zelfde beteekenis hebben als in de voorgaande formule (1).

De factor Sin. \ (P— P'i der eerste uitdrukking komt,

ZOO als men ziet, niet meer in de laatste voor, en is ook

door geen anderen vervangen geworden. De altijd moge-

lijke onnaauwkeurigheid, ten gevolge van eene fout in het

tijdverloop tusschen de waarnemingen, aangenomen, dat zij

verdient in overweging genoinen te worden, valt mitsdien

hier geheel weg. De kennis van het juiste tijdstip, waarop

de iniddag invalt, is hier geen volstrekt vereischte, aan-

gezien men den tijd aan boord opmaakt tijdens de klei-

nere hoogte, en dus voor een oogenblik, waarvoor men

de gelijktijdige aanwijzing des tijdmeters heeft opgetee-

kend; waardoor men alzoo de gegevens bezit tot de leng-

te-bepaling kort voor den middag, even als in bei voor-
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gaande, en zelfs nader bij den middag, dan in bet ge*

noemde geval.

In dat opzigt levert dus de voorgestelde wijziging geen

bezwaar op. De aanwijzing des tijdmeters, tijdens de waar-

neming der eersle hoogte, is niet. minder naauwkeurig, dan

in bet voorgaande geval; dus ook daariii bestaat geen be-

zwaar. Wij zullen dus ons oordeel verder moeten gründen

op den invloed, dien de onwillekeurige fouten zullen heb-

ben, en deze alzoo in de eerste plaats moeten nagaan.

Als men formule (1) differentieert ten opzigte van

|(P -f- P'), J {K— h), j [h' -|- h) en ij. dan zal men vin-

den, na eene körte herleiding, voor de fout in de lengte,

daar de fout in de halve som der uurhoeken daarop ge-

heel overgaat

:

Tang. > (P + P')

(3) . . ÖL =

_ T (P + P')

Cotg. • {Ii -h h)

Tang.
^
{K— h]

^
-h) -

^

Tang. I (P -f- P'
)

Cotg. qj

ÖT-

Eene dergelijke uitdrukking verkrijgt men ook, als men

formule (2) op gelijke wijze behandelt; alleen wordt daarin

Tang j (F -j- P'j vervangen door 7'ang j P, en /i' door H;

zoodat zij zal zijn:

,
Tang j P

^
7ang.jP Tang jP

De laatste term is van weinig beteekenis, althans als

men zieh niet op zeer hooge breedte bevindt; buitendien

mag men het er voor houden, in aanmerking nemende den

tijd, waarop de waarneming plaats heeft, dat ö <p zelve ge-

ring zal zijn.

De twee eerste termen zullen wij aan een gemeenschap-

pelijk onderzoek onderwerpen; hetgeen hier gevoegelijk kan
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geschieden, uithoofde van hunne overeenkomst; terwijl zij

bovendien inet verschillende teekens zijn aangedaan, zoodat

de eerste, die van overwegenden invloed is, door den laat-

sten verrainderd wordt. Wij zullen ze vooraf nog eene her-

leiding doen ondergaan, en schrijven ze onder de gedaante:

^
{Cos.h -\- Cos.h')^^(h' ~h)— [Cos.h— Cos.}i)^^{h! h)

^ ^ * <Sm. i(P— P
)
C^os.

^
(P -p P )

Cos. qp Cos. d

Blijkbaar zal bij groote hoogten de onnaauwkeurigheid

geringer zijn, dau bij kleine ; doch in de regeling daarvan

is men geen meester, dan in zooverre, dat men in de ge-

vallen, dat de hoogten klein zijn, zieh niet van de methode

bedient. Daareutegen zal men den factor aSw. f (P— P')

kunuen vergrooten, door het tijdverloop tusschen de waar-

nemingen grooter te nemen. Doch, zal het wat te bedui-

den hebben, dan moet het verloop in eene vrij sterke

verhouding grooter genomen worden. Daartegenover Staat

evenwel een ander bezwaar, namelijk : dat men de plaats-

verandering in de berekening behoort op te nemen; en

dientengevolge eene nieuwe oorzaak van onnaauwkeurigheid,

althans van onzekerheid, invoert; zoodat de vraag overblijft,

of de winst, aaii de eene zijde, wel tegen het verlies, aan

de andere, zal opwegen.

Bovendien valt hierbij op te merken, dat het vergroo-

ten van aSi7i,^(P— P') moet verkregen worden, door den

uurhoek P', die het naast aan den middag valt, kleiner

te nemen; niet door aan P eene grootere waarde te.ge-

ven. Want, daar | (P -)- P') 90° is, zal Cos ^ (P -j-^P')

grooter worden, als P' kleiner wordt; daarentegen kleiner,

als men de eerste hoogte verder van den middag af neemt.

Uit deze overweging blijkt alzoo, dat het voordeel zal op-

leveren, als men de middaghoogte zelve aan de lengte-

bepaling dienstbaar maakt.

Behandelt men de formule (4j eveneens als (3), toen wij
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haar den vorm van (5) gegeven hebbeu, dan zal men de

volgende uitdrukking verkrijgeu:

(Cos.Ä-f 6'os.H) öl (H

—

fl) — {Cos.h— Cos.H öi(

H

^
^ Sin. P Cos. tf) Cos. ö

De gevolgtrekkingen, waartoe deze laatste aanleiding

geeft, zullen voorzeker niet ongunstiger zijn, dan die uit

formule (5) zijn te balen; hetgeen, bij de onderlinge ver-

gelijking, terstond in bet oog vnlt; want, als 7t, de eerste

boogte, in de beide gevallen even groot is en even ver

van den raiddag valt, zal men hebben : (Cos. h Cos. H)

(Cos. h Cos. h')
;

(Cos. h— Cos. H) ^ (Cos. h— Cos. K
)

;

en Sin. P ^ 2 Sin. 1 (P — P') Cos. 1 (P -|- P'j. Voor bet ove-

rige bestaat er geen verscbil tusscben beide.

Het mag liier niet onopgeraerkt blijven, dat de günstige

omstandigheden voor de tijdbepaling, als de breedte en de-

clinatie gelijknamig zijn, digter in de nabijbeid van den

doorgang zullen vallen, naarmate declinatie en breedte min-

der van elkander verscbillen

Pave beeft bij voorkeur die gevallen gekozen, oin de bruik-

baarbeid der metbode aan te toonenj zoo als blijkt uit de

volgende opgaven

:

Breedte 20° N. Declinatie 10°, 5 N.

,/
12° N. „ 9° ]\.

n 34° Z. // 3° N.

Op^de laatst aangebaalde is de bovenstaande opmerking wel

is waar niet van toepassing; doch, bet blijkt dan ook, dat

terwijl de uitkomsten, door verscbillende combinaties der

gemetene boogten verkregen, in bet tweede geval tot in

tiende-deelen van seconden overeenstemmen, zij in bet derde

gsec. uit elkander loopen.

Eindelijk, raoet ik aan bet voorgaande nog toevoegen,

dat men niet uit bet oog raoet verliezen, dat, in bet al-
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gemeen, de omstandigheden, die günstig blijken te zijn

voor de bepaling van den tijd, minder geschikt zijn tot

de breedte bepaling
;

zoodat, als de omstandigheden ge-

middeld zoo günstig mogelijk zijn, nog slechts, in beide

opzigten, middelmatige uitkomsten zullen verkregen worden.

In de eerste der door faye aangehaalde toepassingen zijn

de gegevens als volgt aangenomen

:

25 Augustus 1864.

Aanw. tijdmeter (Parijs) t = 3“31'"45® Gecor. ^ = 78<> 6'19"

,/ „ „ t'=3H6'"45^ „ //=79»52'49"

\ (P— P') = ^
{t'—t) = ü“7“'30* \{/t'—A)= U"53'15''

^ = 3“39®15'* |(/^'-}-/4)=78°59'34"

q, = 20“ N. 8 .-= 100 33' N.

Log. sin. } [h'—h) = 8,19000 W. tijd. a. b 23“37'"33^

Log. cos. \ = 9,28088 Tijdvereff. + 1 45

Log. cosec. I (P—P')= 1,48520 V.. tijd. a. b 23 39 18

Log. sec. qj = 0,02701 M. tijd. Parijs 3 39 15

Log. sec. 8 = 0,00740 W. L. in tijd. 3“59‘"57®

Log. sin. { (P-|-P')= 8.99049

I (P-|-P')= 0"22"‘27'‘

Berekent meii de uitkomst met behulp van de gewij-

zigde formule (2), na alvorens de middaghoogte H = 80°

32' 26" te hebben ingevoerd, dan komt de bewerking al-

dus te staan

:

Log. sin. i (H— A)
= 8,327361 W. tijd. a. b. 23“30°'3»i32

Loy. cos. j (H -f/i) = 9,2678 14 Tijdvereff. 1 45

Log. sec. q =0,027014 M. tijd. a, b. 23 31 48,32

Log. sec. 8 = 0,007404 M. tijd Parij s. 3 3 1 45,00

17,629593 W. L. in tijd. o'‘59'“56%68

Loy. sin. i P») = 8,814797

i P = 0“14“58‘,34

P 0“29“56%68
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De beide uilkomsten leveren, zoo als trouwens te ver-

wachten was, geen verschil op. In de bewerking, merkt

men op, wat de beknoptheid aangaat, eenig ofschoon geen

noemenswaardig verschil. Doch, maakt men, met de ge-

gevens, die boven aangenomen zijn, voor de beide for-

mulen de differentiaalvergelijkingen op, dan wordt het ver-

schil belangrijker. Die vergelijkingen zijn :

Volgens (3)

:

(7) . ÖL - 0',422ö i(Ä'—Äl— + + US0024ö.f.

Volgens (4);

(8) . öL -0^205öi(H—A)—0S023ÖKH-fÄ) -f 0%0ül6öi-

Berekent men daarmede de waarschijnlijke fout, gelijk

in de Compte rendu voor de eerste formule is geschied,

stellende; ö i
(A’ -}- A)

— 1 '

; ö 5 (A' — A) = 6 ',5; ö(jp = IO'"»

dan vindt men : met de eene ö L — ± 3,7 0 ;
met de an-

dere, ö L = ±: is,82.

Geen van de twee uitkomsten is dadelijk te verwerpen;

toch is het verschil onderling vrij belangrijk. Doch, welk

eene waarde is daaraan te hechten; können zij iets met

betrekkiug tot de deugdelijkheid der methode bewijzen?

Wij willen het onderzoekeu.

Wal beteekent eene onzekerheid van 6",5, en dat op

zee, voor ö^(Al — A), met andere woorden, voor den term,

die, ZOO als wij gezien hebben, is gebleken van overwe-

genden invloed te zijn. Voor een goed observateur is moei-

jeliik de fout zoo gering te stellen; en wat zal het dau

zijn in het algemeen ! Op die wijze valt het ligt de waar-

schijnlijke fout tot een gering bedrag te reduceren. Daar-

entegen wordt voor de fout in de breedte 10 ' aangenomen;

een bedrag dat volstrekt niet noodig, doch tevens vrij on-

verschillig is, in aanmerking genomen de factor, waarmede

ö is aangedaan, zoodat het weinig of niets ter zake doet,
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tot de beoordeeling der methode. Stelt men voor d
|

20" en 30", hetgeen uiet zoo buitensporig is te noeinen,

vermits de fouten in de geraeteiie hoogteu zoowel in den

zelfden, als in den tegenovergestelden zin kuniien vallen, dan

klimt de onzekerheid in de lengte, die men verkrijgt, tot

18® en 26®; hetgeen nog al aanmerkelijk van het eerst

verkregen resultaat afwijkt, en gewis niet tot aanbeveling

van de voorgestelde methode strekt.

Wij zullen hierbij dit gedeelte van ons onderzoek laten

rüsten. De billijkheid echter eischt, dat wij er bijvoegen,

dat ook FAYE zieh de onvolkomenheden, die het door hem

aanbevolen hulpmiddel aankleven, niet, althans niet ge-

heel, ontveinst. Integendeel, hij staaft ze zelfs; en dit door

eene toepassing aan te halen, waarbij de omstandigheden

zoodanig zijn aangenomen, dat de methode zieh in een on*

günstiger daglicht vertooiit. Doch, hij hecht aan de bezwa-

ren, die niet zijn weg te cijferen, niet het gewigt, dat zij

werkelijk bezitten. Zijne ingenomenheid, met de voor het

vraagstuk gevondene oplossing, doet hem over de hinder-

palen, die der aauwending in het algemeen, en op zee

raeer bijzonder, in den weg staan, heenstappen Werkelijk,

als men zijne aanbeveling leest, is men geneigd te meenen,

dat er iets uitnemends aan het licht is gebragt. Daaren-

tegen moet gezegd worden, gelijk reeds vroeger is geschied,

dat hij zijne eischen niet hoog, maar zieh met de kennis

der lengte ä quelques milles pres tevreden stelt.

Nog een ander punt wenschen wij kortelijk na te gaau.

Wij hebben ons namelijk, na het voorafgaande wel over-

wogen te hebben de vragen voorgesteld : waarin eigenlijk

het nut der aangegevene methode bestaat
;
en waarin hare

hooge belangrijkheid gelegen is.

Eene methode tot plaatsbepaling kan dan alleen waarde

hebben in de praktijk, als daardoor in eene bestaande be-
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hoefte voorzien wordt, hetzij door eene leemte aan te vul-

len; hetzij door voor minder naauwkeurige Imlpmiddelen,

andere, die een hoogeren graad van naauwkeurigheid be-

zitten, in de plaats te stellen; hetzij eindelijk, door, zonder

aan de naauwkeurigheid te schaden, längs een korteren

weg tot het beoogde ’doel te voeren. Het koint ons voor

dat de methode aan geen der drie opgenoemde voorwaardeii

voldoet.

Welk belang bestaat er, in het algemeen, voor den zee-

man, om op het oogenblik van den middag en zijne leugte

en zijne breedte te kennen; of, in het bijzonder, om op

het tijdstip, dat hij doorgaande eene goede breedte-bepa-

ling kan verkrijgen, de lengte te kunnen benaderen, zoodat

er altijd eene onzekerheid overblijft, waaromtrent men de

vraag zou kunnen doen, of zij geringer is dan die, welke

de onder günstiger omstandigheden opgemaakte lengte aan-

kleeft, nadat zij, door koers en verheidrekening tot den

middag herleid is geworden.

Men moet hier niet het geval stellen, dat men dagen ach-

tereen zon noch maan gezien heeft, en dat alsdan de zon even

doorkomt. In die gevallen toch zal er altijd van de waar-

neming gebruik gemaakt worden, om te trachten het ge-

gist bestek, hoe gebrekkig ook, althans eenigzins te ver-

beteren. Onder zulke omstandigheden is de zeeman zoo

keurig niet op de middelen, M'aarvan hij zieh bedient, en

moet het ook niet zijn
;

hij behoeft dan alleeu acht te ge-

ven, dat hij aan de waarnemingen geen grooter vertrouwen

schenkt, dan waarop zij aanspraak kunnen maken. Behalve

dat soortgelijke toestanden mögen geacht worden tot de

uitzonderingen te behooren, zou de zon zieh juist op of

nabij den middag moeten laten zien, om het gebruik der

methode mogelijk te maken. De schrijver heeft echter niet

deze exceptionele gevallen, maar eene veel ruimere toepas-

sing der methode op het oog gehad.
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Doen er zieh op den zeetogt omstandigheden op, die

bij den zeeman^ den wensch doen ontstaan, de plaatsen,

waar hij zieh op die oogenblikken bevindt, naauwkeurig

te kunnen opgeven, dan nog laat. de methode hem verle-

gen — althans Indien de wensch niet raet den middag te

zamen valt — en bezit alzoo ook in die gevallen eene

slechts zeer betrekkelijke waarde.

Wordt de gelijktijdige leiigte- en breedte-bepaling niet

bepaaldelijk voor den middag verlangd, maar voor eenig

willekeurig oogenblik, onverschillig ’s morgens of’savonds,

als zij slechts gelijktijdig is, dan staan er nog wel andere

\A'egen open, om tot het doel te geräken, waarlangs men een

hoogeren graad van naauwkeurigheid zal kunnen bereiken.

De vaste sterren toch bieden een wijd uitgestrekt veld aan,

om zieh op te bewegen, hetzij dat men de breedte en tijd-

bepaling combineert, hetzij dat men ze afzondert, en voor

beide de günstigste omstandigheden kiest. Het is hier evenw'el

de plaats niet, althans niet in de mij gegunde oogenblik-

ken, om daarover in bijzonderheden uit te weiden; het-

geen dieiiaangaande zou te zeggen zijn is buitendien ge-

noeg bekend.

Ik heb de bedenkingen, die er, naar mijne meening,

tegen de toepassing der nieuwe methode van littrow en faye

op de lengte-bepaling te maken zijn, opgeteld, hoofdzakelijk

toegelicht en, met de gronden die ik heb bij gebragt, zoo

ik vertrouw, voldoende gestaafd. De redenen, die deze cri-

tische beschouwing hebben uitgelokt, heb ik daaraan doen

voorafgaan. Mij blijft nog, ten slotte, over, enkele der in

den I’ranschen tekst gebezigde uitdrukkingen en zinsneden

onder de aandacht te brengen. Eensdeels, omdat daaruit

kan worden opgemaakt, op welk slandpunt littrow zieh den

zee-officier geplaatst denkt; anderdeels, om te voorkomen.
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dat men het oordeel van den genoemden sterrekundige in

te algeineenen zin opvatte. Tot het laatste gevoel ik mij

verpligt, uit aehting voor het corps, waartoe ik eeiimaal

de eer had te behooren, en waarin ik nog een aantal ofü-

cieren zou kunnen aanwijzen, die in de verte zulk een

oordeel niet verdienen, Hetgeen hij zegt is, op zijn miust

genoinen, zeer overdreven te noeiuen. Of het waarheid be-

vat ten opzigte van hetgeen er plaats heeft aan boord der

üostenrijksche schepen, of liever, het geval was aan boord

van de JSovare, het Oostenrijksche oorlogsfregat, waarmede

LiTTROw een zeetogt maakte, gedurende verscheidene maan-

den, daariu kan en mag ik niet beslissen
;

doch, dit weet

ik wel, dat het van onze schepen niet gezegd kan worden.

Zoo leest inen

:

H II existe depuis longlemps d’excellentes prescriptions,

pour determiner la posiliou d’un navire. La seule qui soit

entree dans la pratique journaliere de tous les marins, ä

cause de sa simplicite, c’est la mesure de la hauteur du

Soleil ä midi, d’ou l’on conclut la latitude. Quant ä la

longitude, eile s’obtient par l’estime, ä moius que le na-

vigateur ne possede un ou plusieurs chronometres dignes

de conüance; alors, par des angles horaires pris de tenips

ä autre, le matin ou le soir, il obtient l’heure locale et

par suite la longitude.”

Een weinig verder:

u M. DE LITTROW, eil voyaiit les marins observer regu-

lierement le soleil ä midi, et se fier, pour le reste, au

loch et ä la boussole
”

De afgelegde getuigenis is niet zeer vleijeud voor de

Oostenrijksche zee-officieren; doch waar het aldus toegaat,

kan de behandelde methode welligt nog eenig nut hebben.

Ik houd mij overtuigd, dat als liitrow een zeetogt maakte

met een van onze grootere oorlogschepon, hij aldra tot andere

gedachten zou körnen. Hij zou daar aan boord kunnen
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zien, dat aan een der officieren bepaaldelijk de zorg voor

de tijdmeters is opgedragen, en dat deze tevens belast

is met het volbrengen der waarneiningen tot de plaats-

bepaling, die zieh voordoeu. Op de kleinere schepen kan

daaraan ongetvvijfeld zoo streng de hand niet gehouden wor-

den
;

doch een uurhoek ’s morgens en ’s avonds schiet er

toch altijd, en eene breedte bniten den iniddag, al ligt

over. Ik wil hier nu nog niet eens sprekeu van de waar-

nemingen, die door de officieren in het algemeen worden

gedaan, zonder dat zij daartoe verpligt zijn.

Op eene anders plaats zegt hij :

n la inethode nouvelle lui (au navigateur) vient en aide

en permettant de dffierminer a l’avance l’heure approchee

de la culmination. On dvite ainsi aux marins la fatigue

qu’ils ^prouvent ä, suivre p^iiblement le Soleil au Sextant,

jusqu’au momeut oü il cesse de inonter.”

u et, comine le calcul ne prend lui-rnffine que 5 rainutes,

il resulte, qu’en une demi-lieure, le navigateur peut execu-

ler toutes les observatious, faire tous les calculs n^cessai-

res pour obtenir ä la Ibis sa longitude et sa latitude.”

\ au de groote vermoeijenis, bij het nemen der middag-

hoogte, waarop boven gedoeld wordt, kan ik mij geene

voorstelliug maken, en vvel het minst als men ’s morgens

tijdbepaling gehad heeft. Evenmin zie ik in, dat het af-

loopen der berekeningen in zulk een kort tijdbestek, als

een zoo groot voordeel eener methode is aan te merken.

Zonder twijfel zal men, alles overigens gelijkstellende, den

kortsten weg kiezen, die tot het beoogde doel voert; doch,

,dat daargelaten, blijft er, in zee zijnde, altijd nog wel zoo-

veel tijd beschikbaar, dat men op eene 10 minuten meer

of min, aan eene berekening besteed, zoo naauw niet zal

behoeveu te letten.

\
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Het zou mij weinig moeite gekost hebbeu, indieii ik

bet tot mijn doel noodig geoordeeld bad, de bijgebragte

aaubalingen nog te vermeerderen. Ik beb echter gemeend

met bet voorafgaande te kunnen volstaan, en niet meer

van bet geduld der Vergadering te mögen vergen.

Ik beb mij bepaaldelijk voorgesteld de lengte bepaling

op zee, naar de nieuwe raetbode, na te gaan. Om die re-

den beb ik de toepassing, die fate van utteow’s metbode

aan den wal wil gemaakt bebbeii, onaangeroerd gelaten. Dit

alleen kan ik, tot besluit, als inijn gevoelen daarover zeg-

gen: dat er, al is men, bij zijne metingen tot plaatsbepa-

ling, uitsluitend gebonden aan bet gebruik van den sextant

of den prismacirkel, meer gescbikte wegen openstaan, die

naar bet doel leiden, dan die, welke door de genoemde

metbode wordt aangewezen.

Nieuwediep, November 1864.



ZESDE VERSLAG
OVEE

DEN PAALWORM.

Uit ons Vijfde Verslag, uitgebragt in de vergadering der

Afdeeling van 30 Januarij 1864, is U, Mijne Heeren, ge-

bleken, dat van alle middelen, welke van verschillende kan-

ten waren aanbevolen, als geschikt om bet hont tegen het

indringen van den Paalworm te beveiligen, en welke alle

door Uwe Coinniissie aan het onderzoek zijn onderworpen,

er slechts een enkel is hetwelk jnet groote waarschijnlijk-

heid een waar behoedmiddel kan worden genoemd tegen

de verwoesting van het hont door dit schijnbaar nielig

dier, hetwelk toch aan ons vaderland reeds zoo vele tonnen

gouds heeft gekost. De proefnemingen, gedurende het af-

geloopen jaar door Uwe Commissie genoraen, hebben alleen

gestrekt om deze waarschijnlijkheid tot eene zekere raate

van zekerheid te brengen.

Op het laatst der maand November hebben wij de proefpalen,

die wij van het Nieuwe Diep en van Stavoren hadden doen

overkonien, hier onderzocht, en het is ons toen gebleken,

dat de dennen-, beuken- en populieren-perkoenpalen, in de

fabriek van den Heer bodlton in Engeland gecreosoteerd, die

sedert Augustus 1861 in het zeewater waren gebragt en dus

gedurende ruira drie jaren aan den invloed van den Paal-

worm waren blootgesteld gevveest, geheel gaaf waren geble-

TEhSL. EN MEUED. AFL>. KATCCRK reeKS. DEEL I. 11
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ven
;

niet het ininste wormgaatje kon bij een naauwkeurig

onderzoek daarin worden gevonden, ook niel in die palen,

welke in 1862 en in 1863 reeds ter onderzoeking uit het

water waren genoinen, en toen door afkapping tot eene diepte

van eenige strepen van liuniie oorspronkelijke oppervlakte

waren beroofd
;

deze palen, die telkens weer in het zeewater

waren gebragt, bleken nu op nieuw volkomen weerstand te

hebben geboden aan het indringen van den Paalworm.

Een evenzeer beslissend gelukkig resultaat verkregen wij

uit de greenen palen, gecreosoteerd in de fabriek der Am-

sterdamsche Maatschappij tot houtbereiding tegen bederf,

die reeds sedert Julij 1860 en dus reeds gedurende vijf

zomers in het zeewater hadden gestaan. ln geen dezer

palen, ook niet in die welke reeds meermalen van hunne

oppervlakte waren beroofd geworden, werd eenig spoor

van Paalworm-gangen gevonden
;

alleen bij een greenen

paal en wel op eene kleine piek, w'aar de kleur van het

hout voldoende het niet doorgedrongen zijn der creosootolie

aantoonde, werden zeer kleine wormgaatjes gevonden
;
doch

het gemis van eene kalklaag en het geheele voorkomen der

gaatjes bewees genoegzaam, dat deze aan een ander dier

moesten w'orden toegeschreven.

De onbereide greenen paal, die als tegenproef bij deze

palen had gestaan, en dien wij de eer hadden U in de ver-

gadering van 26 November te vertoonen, heeft U een spre-

kend bewijs geleverd, dat gedurende den tijd dat de straks

genoemde palen aan het onderzoek waren onderworpen, de

Paalworm-verwoesting niet gering is gew'eest; van dien paal

toch was niets overgebleven dau het kleine kopstuk, hetw'elk

boven water had gestaan.

Konden wij dezelfde getuigenis afleggen van het in de

Amsterdamsche fabriek gecreosoteerde eikenhout, zoo zouden

wij heden ons laatste verslag hebben kunnen uitbrengen,

en de ontbinding ouzer Commissie hebben kunnen vragen.
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Hetgeen wij in ons Vijfde Verslag hebben gezegd, is door

bet laatst gedane onderzoek alweder bevestigd. Eene door-

sncde van bet gecreosoteerde eikenhout toont reeds dadelijk

dat bet indringen der creosootolie zeer onvolkonaen beeft

plaats gebad, en bij bet onderzoek der proefpalen is ge-

bleken, dat op de plaatsen waar de kleur van bet bout

bet aanwezen van creosootolie aantoont, geen Paalworm-

gangen te vinden zijn, w^l echter, boewel in geringe mate,

op de plaatsen waar de kleur van bet bout nog de oor-

spronkelijke is. De onbereide eiken palen echter, die als

tegenproef hebben gediend, zijn geheel en al door den Paal-

worni doorboord.

Het bewaren van bet eikenhout tegen de verwoestiug

van den Paalworin, dat zooverre ons bekend is nog ner-

gens is beproefd, komt ons van groot gevvigt voor; het

eikenhout toch kan voor velerlei zeewerken noch door gree-

nenhout noch door eene andere ligte boutsoort, die geinak-

kelijk door creosootolie wordt doortrokken, worden vervan-

gen; wij hebben daarom, zoo als uit ons vorig verslag

blijkt, bij de Maatschappij tot houlbereiding tegen bederf

er op aangedrongen iniddelen te beramen, om de creosote-

riiig van bet eikenhout zoo mogelijk te verbeteren, en wij

kunnen nu mededeelen, dat de Directeur der geiioemde fa-

briek ons in dato 26 Julij 1864» eiken en greenen palen

beeft toegezonden, die op twee van elkander verschilleude

wijzen gecreosoteerd zijn, welke palen in de raaand No-

vember 1864- naar het Nieuwe Diep zijn gezonden, om

aldaar in het zeewater bij de andere proefpalen te worden

geplaatst; gaarne zouden wnj over de* wijze waarop die pa-

len zijn bereid geworden, hier iets uilvoerigs mededeelen;

ot) onze vraag daaromtrent aan genoemdeu Directeur heb-

ben wij echter, bij missive van 6 November j.l., alleen tot

antwoord gekregen, n dat de bereidingswijze eene is, waarbij

H voornamentlijk bijzonder is gelet zoowel op de keuze der

11 *
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// creosootolie ala op de accurate wijze voor eene goede be-

n werkiiig noodig.”

Gedurende het jaar 1864 is liet onderzoek naar bet

zoutgelialte van het water op de stations Nieuwendam, Vlis-

singen, Harlingen en Stavoren door den Heer von batjm-

HAUER voortgezet; uit de hierbij gevoegde tabellen blijkt

:

1”. Voor Nieuwendam dat, na het zeer hooge zoutge-

halte, hetwelk het water op het laatst van 1863 had be-

reikt, dit zoutgehalte tot in het luidden van Maart sterk

is afgenomen van 27 tot 8 p. m., om daarna weer te stij-

gen tot 12 p. m., zoo als het in de maanden Augustus

en September bleef; daarna is het weder verminderd tot

ongeveer 9 p. m.

2°. Voor Vlissingen. Zoo als wij in de vorige jaren reeds

hebben opgemerkt, is in het zoutgehalte van het zeewater

op dit Station weinig variatie; het zoutgehalte ligt tusschen

29 en 3S p. m.

3°. Voor Harlingen. De variatien zijn hier veel sterker.

In het begin van het jaar zien wij het zoutgehalte ä, 26

p. m. langzamerhand dalen tot 21 p. ra. in het begin van

April; doch in öet midden van April is het weder 31 p. m.;

daalt langzamerhand weder tot 24 p. m. (in het begin van

Augustus), klimt weder tot 33 p. m. in October, en daalt

weder langzamerhand zoo zeer, dat op het laatst van het

jaar het zoutgehalte weder zoo als in het begin 26 p. m.

is geworden, ofschoon het in November een miuimum van

19 ä 20 p. m. had bereikt.

4°. Voor Stavoren. Het zeewater, op dit Station heeft

alweder zeer verschillende zoutgehalten gedurende dit jaar

aangetoond. In Januarij 18 ä 19 p. m., in Februarij 8 a 9,

in April 22 ä 23, in Julij zelfs 28 ä 29, terwijl het in

de volgeude maanden, op een paar uitzonderingen na, tus-

schen 16 en 22 is gebleven.

Zoo als U bekeud is werd door de Afdeeling in hare
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Vergadering van 24 September j.l., in onze banden gesield,

1®. eene raissive van Z. E. den Minister van Binnen-

landsche Zaken, d.d. 30 Junij 1864, N°. 181 3^® Afd.

Waterstaat, welke aldus luidde:

//Boor wijlen den Hoofd-Tnspecteur van den Waterstaat

VAN DEE KUN, werd, in het begin des jaars, mijne aan-

dacht gevestigd op de omstandigheid, dat, volgens sedert

jaren ' te Outende genomen proeven, het gecreosoteerd hout

bestand bleek tegen de vernielingen van den Paalworm.

// Dit wekte te meer verwondering, omdat de hier te

lande genomen proeven met creosoot niet aan de verwach-

ting hebben beantwoord. Daarbij werd dooV den Heer van der

KUN medegedeeld, dat zulks evenzeer het geval was geweest

met de proeven, in de Eransche haven Olonne genomen,

waar men daartoe hout had gebruikt, te Bordeau.v gecreo-

soteerd
;

raaar dat ook te Olonne met le Osteride bereide

balken eene günstige uitkomst was verkregen.

// Een en ander gaf grond tot het vermoeden dat, het-

zij in de gebruikte teerolie, hetzij in de wijze van be-

reiding, le Ostende verschil bestaat met hetgeen elders ge-

schiedt, Ten einde hieromtrent zekerheid te erlangen, is de

tusschenkoinst van het Belgische Gouvernement ingeroepen,

dat welwillend een twintigtal te Ostende gecreosoteerde

balken ter beschikking der Nederlandsche Kegering heeft

gesteld, en tevens het proces-verbaal der bereiding mede-

gedeeld, waarvan een afschrift hiernevens gaat.

H Met dK hout zullen aan de Zeewerken in Zeetxnd en

Noord- Holland proeven genomen worden.

//Ook zijn dezer dagen uit Suriname ontvangen acht

kisten, bevattende 68 mousters van verschillende houtsoor-

ten, en 56 balken, van verschillend hout, waarmede iiis-

gelijks proeven tot wering van den Paalworm worden ge-

nomen,”
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Het daaria vermelde proces- verbaal luidde;

// Monsieur le Directeur !

//
J’ai rhonneur de vous informer qu’une cylindrie speciale

de 70 billes a ete preparee le 22 Avril dernier au chan-

tier d Ostende, conformement ä l’avis de Mr. le Ministre

exprimd dans sa depeche du 16 Avril dr. 164-/1769,

2 adressee ä Mr, le Baron gkricke de herwijxen.

n Pour cette Operation la meme raarche et les memes

precautions ont eie observees que pour les billes, qui sont

mises en experience dans les ports d’Ostende et des sables

d’Olonne.

n Le creosotage de ces dernieres traverses efifectu^ au

chantier de Gand, le 16 Mai, comme celui que nous ve-

nons de faire ä Ostende, a ete conduit de maniere ä faire

absorber la plus grande quantite d’huile possible. Notre

but a ete atteint en ce que la moyenne d’huile absorbee ä

Ostende est de 25b 66, celle de Gand n’a pas depass^e

22b 50 par bille.

,/La preparation a ^te conduite de la maniere suivante

;
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ET APßilS l’imPREGNATION DE 7 0 BILLES

EES ä OSTENDE, LE 22 AVRIL 1864.

DIFFE-

fii

ä;

0
«

POIDS DES
BILLES.

DIFFE-

RENCB. o
Q
o*
z.

AVANT APRES.
RENCE.

32| 36 85

Report

57

864}
22

25 37 43 71 28

19' 38 32 62* 30}
25 39 50 71| 2 1}
27 40 50 77} 27}
23 41 40 65* 25}
27 42 33 61 28

26‘ 43 45 59* 14»

20 i 44 40» 65 24}
28 45 38»- 59 20}
29 46 39 61 22

20 47 40 47 7

18* 48 39» 22

30 49 47 i 69 2l|

in 50 32* 61} 29

26^ 51 58 81} 23}
26 52 41 64} 23}
29 53 36 63^
38 54 40 66} 26}
27* 55 49 68 19

in 66 37 56 19

12 57 41 67} 26}

29i 58 41^ 6'2 20}
37 69 39 6«} 29}
24^ 60 41 65 24
20* 61 44^ 73} 29

254 62 49^ 66} 17

28 63 43 65} 22}
21* 64 38^ 63 21}

25J 65 43 64} 21}
20» 66 43 69} 2li
28- 67 42-

i

68 2H
23 68 50^ , 77} 27

21 69 44 67} 23}
17

j

70 42 69 27

864J 1 Total 1692 kü.

OBSERVATIONS.

Le total general de
la creosote absor-

bee, d’apres le ta-

blean ei contre est

de 1092 kilügr.

ü’apres le ilotteur,

des que l’opeiation

a eie terrainee, il

y avait 1797 litres

de creosote en
moins dans le re-

servüir.

Doiic 105 litres sont

sortis des billes

apres leur enleve-

ment du cylindre.
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// Le chargement du cylindre termine ä 8 h. 50 du ma-

tin, on a commence ä faire le vide pendant 1 h. 10

;

l’indication du vide a marque pendant une heure une pres-

sion de 0“ 20 ä O'" 25 de mercure.

// A 10 heures on a laisse entrer la creosote dans le cy-

lindre
;

eile avait une temperature de 60® centigrades.

//Le cylindre s’est rempli en 15 minutes. Alors on a

fait agir les pompes foulantes pendant 3*>. 20, c’est-ä-dire,

jusqu’a 1*’. 35 de relevee.

// Au bout d’une heure les manometres indiquaient une

pression de huit atmospheres dans le cylindre; cette pres-

sion ä et^ maintenue pendant deux heures vingt minutes,

//Le succes, qui a ^le obteuu dans cette circonstance,

doit etre attribue ä. la grande siccil4 des billes (sapin rouge

de Higa depose dans nos chantiers depuis le mois d’Aoüt

dernier).

//Vous trouverez ci-joint un etat indiquant par bille

la quantite d’huile absorbee par chacune d’elle.

// J’ai l’honueur de vous proposer d’envoyer en Hollande

les 20 billes les plus impregnees, c’est-ä-dire, N°. 1, 10,

11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 32, 37, 38, 40, 42,

50, 53, 59, 61 et 68.

// Si Vous approuvez etc.”

2°. Het tweede stuk, hetwelk in dezelfde Vergadering

in onze handen werd gesteld, was eene missive van den

Heer a. snaterse. Directeur der Maatschappij tot houtbe-

reiding tegen bederf, d.d 26 Julij 1864, luidende:

//WelEdele Heeren!

'/ Wij hebben de eer U hierbij aan te bieden 12 stujf-

ken hout, tegen Paalworin bereid, benevens 6 stuks gecreo-

soteerde steenen, ten dienste der waterbouwkunde.

//Gelieve een steen, benevens een stuk hout door mid-
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den te doeri breken, ten einde het inwendige door u kunne

worden onderzocht.

// De inzending dezer stukken hont heeft veel langer

inoeteu wachten, dan wij eerst gedacht hadden, uithoofde

het slechts na velerlei proefnemingen gelukken mögt deze

verbeterde nieuwe wijze van bereiden zoo afdoende te ma-

ken als wij nu overtuigd zijn dat zij u zal blijkeii te ziju.

A De stukken tweemaal met de letters MHP gemerkt,

zijn op een andere wijze bereid dan de overige.

H Met ter tijd hopen wij eenen günstigen afloop uwer

officieele proefnemingen van u te mögen vernemen.

// Verblijvende hoogachtend enz.”

ln de Vergadering van 29 October 1864 bragt Uwe
Commissie omtrent deze twee stukken het volgende ad-

vies uit:

n In handen der Commissie, belast met de onderzoekin-

gen tot wering van den Paalworm, werden in de Verga-

dering der Afdeeling Natuurkunde van 24 September j,l,

gesteld de volgende stukken met verzoek om praeadvies.

1°. Eene missive van den Minister van Binnenlandsche

Zaken, d.d. 30 Junij 186 1, 181, 3*^® Afd. Water-

staat, waarin Z.E. mededeelt dat zijne aandacht door wijlen

den Hoofd Inspecteur van den Waterstaat van dee kun

gevestigd was op de omstandigheid, dat, volgens sedert ja-

ren te Ostende genomen proeven, het gecreosoteerde hout

bestand is gebleken tegen de vernielingen van den Paal-

worm, welke omstandigheid bij Z.E. verwondering had ver-

weht, dewijl naar Z.E. ’s meening, de hier te lande geno-

men proeven met gecreosoteerd hout niet aan de verwachting

hebbeu beantwoord.

//Z.E. heeft daarom aan het Belgisch Gouvernement een

tsvintiglal te Ostende gecreosoteerde balken gevraagd, om
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daartnede aan de zeewerken in Zeeland en Noord-Holland

proeven te nemen.

// Z.Exc. deelt verder mede, dat uit Suriname acht Listen,

bevattende 68 monsters van verschillende houtsoorten, en

56 balken van verscbillend hont zijn ontvangen, waarmede

Z.Exc. voornemens is proeven over bet bestand zijn tegen

den Paalworm te doen nemen.

//Bij deze raissive is gevoegd een proces-verbaal over de

wijze van bereiding der gecreosoteerde balken te Ostende.

// Het eerste gedeelte der missive van Z.Exc. heeft Uwe
Commissie verwonderd, daar zij reeds in haar Vierde Ver-

slag, uitgebragt in de Vergadering der Afdeeling van 31

Januarij 1863, op de günstige resultaten, verkregen, zoowel

met het dennen-, beuken- en populierenhout, gecreosoteerd

in de fabriek van den Heer boulton in Engeland, als met

het greenenbout in Amsterdam gecreosoteerd, gewezeii beeft,

terwijl in haar Vijfde Verslag, uitgebragt in de Vergadering

der Afdeeling van 30 Januarij 1864, van betwelk de Af-

deeling bij missive van 5 Maart j.l. aan Z.Exc. een afscbrift

heeft gezonden, niet alleen van de in Belgie te Ostende

genomen proeven en verkregen resultaten, — die echter

alleen op greenenhout betrekking hebben, dewijl andere bout-

soorten aldaar niet aan het onderzoek zijn onderworpen, ~

op pag. 10—14 uitvoerige mededeeling wordt geclaan, maar

daarenboven onder de couclusien, waartoe de Commissie

tengevolge barer verkregen ondervinding zieh geregtigd

achtte (verg. pag. 1 5 — 1 71, uitdrukkelijk gezegd wordt, dat

het met zekerheid was gehleken dat eene goede creosotering

het hout tegen de vernieling door den Paalworm beschul.

//Uwe Commissie moet ten opzigte der te Ostende ver-

kregen resultaten vooral daarop de aandacht vestigeu, zoo

als uit haar Vijfde Verslag uitdrukkelijk blijkt, dat te

Ostende alleenlijk gecreosoteerd greenenhout aan bet on^

derzoek is onderworpen ;
het in de Amsterdamsche fabriek
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gecreosoteerde greenenhout is bij onze proeven evemeer le-

gen den Paalworrn bestand ^ebleken. Minder günstige re-

sultaten zijn echter verkregen met bet door creosoot zoo

gemakkelijk niet doordriugbare eikenhout, welk hont voor

de vervaardiging van sluisdeuren enz. door greenenhout

moeijelijk kan w^orden vervangen.

//De eischen dus door Uwe Commissie aan de creosote-

ring gesteld, zijn grooter geweest dan die, welke men in

Belgie daaraan heeft gedaaii. Uwe Commissie hoopt echter

dat de verbeterde wijze van creosotering alhier ook voor

het eikenhout günstige resultaten zal opleveren.

//Ten opzigte van het tweede gedeelte van ’s Ministers

missive, betrekking hebbende op de uit Suriname aange-

bragte houtsoorten, adviseert Uwe Commissie deze mede-

deeling voor notificatie aan te nemen. Uwe Commissie

wenscht zieh namelijk niet met dit onderzoek te^ belasten,

dewijl, naar haar oordeel, dit met meer vrucht in Suriname

zelve zoude geschieden. Mogten er toch onder deze hout-

soorten enkele gevonden w'orden, die zonder bereiding tegen

den hier aanwezigen Paalworrn bestand bleken te zijn, —
iets dat Uwe Commissie, op grond der door haar verkre-

gen onderviuding, voor niet waarschijnlijk houdt, — zoo

blijft de vraag riog onbeslist, of zij tegen de in Suriname

voorkomeiide soorten van hetzelfde geslacht en onder de

aldaar aanwezige omstandigheden van zoutgehalte van het

zeewater, temperatuur enz. evenzeer proefhoudend zouden

zijn. Tot het vervaardigen der zeeweringen in Nederland

zal men niet ligt het hout uit Suriname doen overkomen.

»Uwe Commissie adviseert om in gelijken zin de mis-

sive te beautwoorden van den Uoofd-Ingenieur der Marine

te Willemsoord, dd. 13 Julij 18ö4, C, N°. 46, welke in

de Vergadering van 24 September
j

1. ter sprake is gebragt.

»2®. Ue iweede missive, welke in handen U wer Commis-

sie tot advies is gesteld, is van den Directeur der Maat-
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schappij tot houtbereiding tegen bederf te Amsterdam,

waarbij door dezen worden aängeboden twaalf op eene ver-

beterde wijze gecreosoteerde palen en ses eveneens gecreo-

soteerde steenen, met verzoek die aan bet onderzoek te

willen onderwerpen.

//In bet Vijfde Verslag onzer Commissie, op pag. 15,

heeft de Commissie zieh reeds verbonden om deze naar eene

verbeterde methode bewerkte palen aan bet onderzoek te

onderwerpen. Zij adviseert echter om vooraf aan genoernden

Directeur mededeeling te verzoeken van de wijze waarop

deze palen zijn bereid geworden en in hoeverre deze methode

van de vroeger gebruikte verschilt.

» De gecreosoteerde steenen behooren niet tot het onder-

zoek TJwer Commissie.

//Yerder neemt Uwe Commissie de vrijheid aan de Af-

deeling mede te deelen, dat zij haar onderzoek voortaan

uitsluitend op het gecreosoteerde hont zal voortzetten en

verschoond wenscht te blijven van die herhaalde aanvragen

van uitvinders van nieuwe behoedmiddelen tegen den Paal-

worm, die meestal in bedekkingen van het hont met ver-

schillende smeersels bestaan, daar het haar genwegzaam is

gebleken dat geen dezer middelen van eenig nut is.

//De Commissie heeft eindelijk besloten, met het einde

van dit jaar de bepaling van hei zoutgehalte van het zee-

water op de stations Ylissingen, Harlingen, Stavoren en

Nieuwendam te staken. Zij acht deze gediirende zes jareu

voortgezette bepaling voor haar doel voldoende.”

De op het laatst van het rapport vermelde missive van

den Hoofd-Ingenieur der Marine luidde:

// WelEdelHoogGel. Heer

!

// Op last van het Ministerie van Marine wordt een on-

derzoek ingesteld naar de eigenschappen van eenige bui-
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teiilandsclie houtsoorten. Dientengevolge is aan mij opge-

drageii van dit hout aan den zee- of paalworm bloot te

stellen.

«In de meening dat de Commissie uit de Natuurk.

Afdeeling der Koninklijke Academie van Wetenschappen,

bare onderzoekingen betrekkelijk den Paalworm nog steeds,

ook in deze haven voortzet, neem ik de vrijheid mij tot

haar te wenden, met beleefd verzoek dat bovengemeld on-

derzoek ook door hare zorg mögt worden bew'erkstelligd.

'

// Mogten hiertegen geene bezwaren zijn, dan zoudt U
mij zeer verpligten door mij op te geven waar en wanneer

U over deze honten wenscht te disponeren.

1 Een afschrift der mij ' gezonden opgave van het te

onderzoekene gaat hiernevens, terwijl daarbij dient opge-

merkt te worden, dat ieder stuk ongeveer 2 pahn lang en

breed en een paar duim dik is.

«Met de meeste hoogachting heb ik inmiddels de eer^

te zijn enz.”

LUST DEK MERKEN EN NAMEN VAN EENIGE

BÜITENLANDSCHE HOUTSOORTEN.

Merken. Namen.

1. Kienbotto.

2. Jakrinja.

3. Kroemantie.

4. Malobie.

5. Pansoemoetie.

6. Mamadavie.

7. Bleu Gum.

8. Bleu Gum.

9. Kasnok.

lü. Amerikaansche Eiken.

11. (niet aanwezig).

Merken.

20. Penaga.

21. ^mbalo.

22. Terdoe.

19. Mintangoer.

12. Onbekend.

13. „

14.

15.

1 6. Ngerawau,

17. Njatoelie.

18. Medang.

n

Namen.
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Merken. Namen.

23. Tekam.

24. Mengrawan.

25. Sintang Merbou.

26. Merbou Tandook.

27. Merbou.

28. Tagan Merbou.

29. Anglay of Merbou.

30. Marsihong.

31. Djaring Huntoe.

32. Kajoe Damarpoeteh.

38. ßoehong.

34. IJzerhout.

35. Blaugiran.

Merken. Namen.

36. Boengoer.

37. Kaladau.

38. Rassak.

39. Boelan.

40. Madang Danoem

41. Bintangoer.

42. Kajoe Mera.

43. Kajoe Koin.

44. Kajoe Bowak.

45. Kajoe Jamboe Oetang.

46. Kajoe Kalieinoen.

47. Kajoe Koela.

f

De Afdeeling beantwoordde de straks genoeinde missive

^van Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken op de

volgende wijze:

// Onder dagteekening van den 30®'®° Junij 11. had de

Koninklijke Akademie de eer een schrijveu van U.E. te

ontvangen, N®. 181, Afdeeling, Waterstaal, waarbij

naar aanleiding van berigten van wijlen den Hoofd-Inspec-

teur van den Waterstaat van d%r kun, die günstig luid-

den vüor het afdoende der creosoteriug van hout ter wering

van den Paalworm in Belgie, Uwe verwondering daarover

werd te kennen gegeven, orndat de hier te lande genomen

proeven met creosoot niet aan de verwachting /ladden be-

antwoord. Dit schrijven ging vergezeld van het proces-

verbaal in afschrift der wijze van bereiding en behandeling

in het buitenland.

//Ter eerstvolgende ^ergadering van de Afdeeling Na-

tu urkunde, die volgens het Reglement iiiet dan in het
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laatst van de maand September plaats vond, werden deze

letleren der Commissie voor den Paalworm in banden ge-

steld, die daarover in de zilting van October berigtte en

met wier conclusie de Vergadering zieh vereenigde.

// Ik heb mitsdien de eer, beleefdelijk onder de aandacht

Uwer Excellentie le brengen:

// 1°, Dat de wijze van creosotering in ßelgie met goed

gevolg aangewend, der Akademie niet onbekend was. Im-

mers men vindt ze schier woordelijk medegedeeld op blz.

13 van het (hier ingesloten) Vijfde Verslag over den Paal-

worm, U. E. bij missive van 5 Maart 1.1. kopijelijk toege-

zonden en sedert in druk versehenen.

n 2°, Dat in aannjerking genomen de hoogere eischen aan

de beveiliging van hont door creosoot gesteld, de bij ons

te lande verkregen resultaten, wat het bevredigende daar-

van aangaat, in geenen deele achterstaan bij die van de

proefnemingen in den vreemde.

M l)ddr heeft men zieh vergenoegd met enkel ijlere hout-

soorten, als dennen, beuken, populieren met creosoot te

bezwangeren. De uitslag van het onderzoek onzer Com-

missie zoowel op dergelijk hont uit de Engelsche fabriek

van den Heer boulton, als op greenenhout te Amsterdam

gecreosoteerd was even voldoende, blijkens hetgene daarover

reeds in het Vierde Verslag, in de Vergadering der Afdee-

ling van 31 Januarij 1863 uitgebragt, voorkomt, en werd

later nog in die mate bevestigd om te regtvaardigen de

uitdrukkelijke verklaring op bl. 17 van het Vijfde Verslag:

dat dit met zekerheid gebleken is, dat eene goede creosote-

ring het hout legen vernieling van den . Faalworm be-

schut.

„ Hier nam men bovendien ook nog proeven, elders

achterwege gebleven, of met stilawijgen voorbijgegaan, met

eikenhout, eene ongelijk steviger houtsoort, die voor de
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vervaardiging van sluisdeuren enz., door greenenhout kwa-

lijk kan worden vervangen, maar die juist, doordien zij

vaster en digter is, de doortrekking inet creosootolie inoei-

jelijker maakt en waarvan uit dien hoofde de beveüiging

nog te wenschen overig laat.”

Tot bevestiging der door ons verkregen resultateu, ver-

melden wij hier nog de in d.d. 17 November 1864> aan

de Afdeeling geiigte missive van den Hoofd- Ingenieur in

Noord-Holland, den Heer van gendt, aldus luidende;

// Als vervolg op de vroegere mededeelingen ten aanzien

van de werking van den Paalworm, in de zeehaven te

Nieuwe Diep, kan ik de eer hebben UwelEdel Hoog Ge-

leerde te melden, dat de duar geplaatste proefpalen, vermeld

in bet Vierde Verslag over den Paalworm, uitgegeven door

de Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van

Wetenschappen, op den 22®'®" Ocfober 1.1. zijn ondcrzocht

door den Ingenieur van den Waterstaat J. f. w. conkad,

en dat de uitkomst van dit onderzoek is geweest als volgt

:

n 1’. De gecreosoteerde eiken en greenen paal üit den re-

gel A en B, die den 6^®" April 1861 geplaatst, en den

8st®n October 1862 nog onaangelast waren, vertoonden in

het oppervlak geringe sporen van Paalworm, die in het

greenenhout in nog mindere mate dan in het eikenhout

aauwezig zijn.

// De gecreosoteerde dennen paal uit den regel C, op bo-

vengenoerade dagen geplaatst en gaaf bevonden, is ter

hoogte van 1.25 el beneden volzee doorgezaagd; 15 Paal-

wormgaten van 5 tot 11 streep middelliju, met levende

wormen, zijn in die doorsnede gevonden.

// Ik moet hierbij opmerken dat de creosoot was door-

gedrongen in den eiken paal redelijk, in den greenen
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paal tot in het hart, doch in den dennen paal nagenoeg

niet.

// 2”. De onbereide palen den ßden April 1861 geplaatst

zijn door den Paalworoi geheel vernield.

// 3'’. De met warme koolteer tweemaal bestreken palen

uit de regels D, E en F, den April J861 geplaatst,

zijn allen in groote mate door den Paalworm aangetast.

ff In de doorsneden ter hoogte van 1.50 tot 1.80 el be-

neden volzee zijn aanwezig in den eiken paal 40 worra-

gaten van 4 tot 9 streep middellijn, en in den greenen

paal 82 wortngaten van 5 tot 10 streep middellijn, terwijl

de dennen paal geheel en al tot in het hart door den Paal-

worra is vernield.

//Van de koolteer was geen spoor ineer te bespeuren.

ff 4’’. De met zinkwit driemaal geverwde greenen en den-

nen palen uit de regels H en I, zijn tot in het hart ge-

heel door den Paalworm vernield en al de verw is ver-

dwenen.

ff 5’. Drie gecreosoteerde- roude eiken perkoenpalen, ge-

slagen bezuiden den Jagthoek in October 185 7, zijn ter

hoogte van 1.10 el onder volzee doorgezaagd; in twee de-

zer zeer goed met creosoot doordrongen palen, is geen spoor

van Paalworm ontdekt, doch in de derde is in de kern,

die minder goed gecreosoteerd was dan het spint, een worm-

gat van 7 streep middellijn gevonden.

ff G". Een gecreosoteerde gekloofde eiken perkoenpaal in

1861 geslagen längs de steenbollen voor de Marine schut-

sluis, is ter hoogte van 1.10 el onder volzee doorgezaagd,

en geen spoor van Paalworm is ontdekt.

// 7“. Een onbereide ronde en een gekloofde eiken perkoen-

paal in 1861 geslagen längs de voornoemde steenbollen,

zijn beiden geheel en al door den Paalworm vernield.

// 8°. Een gecreosoteerde eiken perkoenpaal in 1863 ge-

VEBSL. EB HEUED. AFD. BATUDRK. BEEKS. DEEL I. 12
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slagen bij stutpaal N'^. 40, is evenmin door den Paalworm

aangetast als een gecreosoteerde gekloofde eiken perkoen,

geslagen in 1862 bij stutpaal N“. 36.

// 9°. Onbereide eiken perkoenpalen hebben: bij stut-

paal N“. 32, geslagen in 1861, 40 wormgaten van 4 tot

7 streep in de ronde doorsnede 1.25 el onder volzee, bij

stutpaal N®. 35, geslagen in 1857, 25 wormgaten in de

ronde doorsnede 1.25 el onder volzee, terwijl de koppen

geheel vernield zijn.

// Ik voeg hier uog bij dat de deuren der koopvaarder-

sluis te Nieuwe Diep, in het najaar van 1860 gehangen, zijn

zamengesteld uit een raet kokende koolteer tweemaal bestre-

ken eiken regelwerk en een gecreosoteeid dennen beschot.

«' Zij zijn in Junij 1863 op de helling gehaald, en bij

het onderzoek bleek, dat het eiken regelwerk door den

Paalworm in groote mate op sommige punten tot 8 duim

en op ^en punt zelfs tot 14 duim diepte was aangetast,

terwijl het gecreosoteerde dennen beschot, .dat geheel door-

drongen was, genoegzaam onbeschadigd was gebleven
;
na-

genoeg. uitsluitend op de na de creosoteriug gemaakte vel-

kanten waren eenige kleine Paalwormgaten te vinden.

// Wat betreft het Manbarklakhout, geef ik mij de eer

inede te deelen, dat de beide den 14'^®" December 1857

onder het Wierhoofd te Nieuwe Diep aan kettingen ge-

legde palen, waar reeds den 2.5®*®“ Mei 1860 de Paalworm

aanwezig was, in gaten van 4 streep middellijn tot 5 streep

beneden het oppervlak en waarin de worm den 20®*®“ No-

vember 1862 tot 10 streep beneden het oppervlak was

doorgedrongeu, thans nog in meerdere mate door den Paal-

worm zijn aangetast.

//Op twee plaatsen zijn die palen den 22®*®“ October

1864 doorgezaagd; in de eene doorsnede vertoonden zieh

3 7 wormgaten ter grootte van 3 tot 5 streep tot 17 streep
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oncler het oppervlak, en in de tweede waren 10 ^aten van

2 tot 4 streep middellijn tot 15 streep onder het opper-

vlak aanwezig.

// Ook het ManbarkJakhout dus is niet gevrijwaard voor

vernieling door den Paalworm, alhoewel de buitengewoon

harde hoedanigheid van dat hont het doordringen van het

dier sehijnt te bemoeijelijken.

o» Uit bovenstaande niet de creosoot verkregen uitkoin-

sten vermeen ik te mögen afleiden, dat hont geheel met

deugdzaam creosoot doordrongen zoo al volstrekt niet, dan

toch slechts in zeer geringe mate, door den Paalworm wordt

aangetast. '

// Uit een praktisch ooepunt verdient het creosoteren van

hont, dat door het zeewater bespoeld wordt, wel aanbeve-

ling, doch de te verkrijgen uitkornsten hangen af van de

behandeling en bereidins van het hont. Zoo lang dat niet

meer zorgvuldig en gelijkmatig geschiedt, zullen de uit-

komsten, die met de creosoot als Paalwormwerend middel

worden verkregen, steeds zeer van elkander afwijken.”

Wij mögen niet onvermeld laten dat de Heer H. c.

FEiJNT in Amsterdam een bewijs van zijne belirig^telling

in het werk Uwer Commissie heeft gegeven, door aan een

barer leden aan te bieden een zwaar stuk pokhout (lignum

Guayaci), hetwelk, volgens getuigenis van den kapitein buy-

KES, die het had medegebragt, in Curagao gedurende 5 A

6 jaren in het zeewater had gelegen, en terwijl het er uit-

wendig gaaf uitzag, bij het doorzagen geheel en al door

den Paalworm bleek doorknaagd te zijn, een krachtig be-

wijs, dat de Paalworm de hardste houten niet ontziet.

De Heer p. kater gz. meldde oiis in November
j 1.,

dat door hem gedurende den laatsten zomer geene jeugdige

Paalwormen waren gevonden in de door hem als proefpa-

12*
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len gestelde honten in de haven van Nieuwendam, als

inede dat de door hem gedurende vier jaren in leven ge-

henden Paalwormen in den vorigen zomer waren gestorven,

waarschijnlijk ten gevolge van toevallige vreemde inmeng-

selen in het Noord-zeewater waarin zij werden bewaard.

Terwijl wij onze aandacht steeds hebben gevestigd op

hetgeen in het buitenland is behend gemaakt oratrent het

door ons behandelde onderwerp, vermelden wij hier eene

bijdrage van den Heer david Stevenson, voorkomende in

de Proceedings of the Royal Societij of Edinburgh van 28

April 1862, over de verwoestingen door de Limnoria te-

rebrans, een tot de klasse der Crustaceen behoorend diertje,

dat volgens den schrijver in de noordelijke zee.en meer

voorkomt dan de teredo navalis. De Heer Stevenson toont

aan dat het doortrekken van het hont met sublimaat en

ijzervitriool het in het geheel niet tegen de vernieling

door de limnoria beschul. Ook de creosotering van het haut

is volgens hem niet een afdoend raiddel, voor welke Stel-

ling hij de volgende bewijzen geeft.

1°. Dat de palen van het zeehoofd (pier) te Leith in

1850 gebouwd, welke met zorg waren gecreosoteerd, in

1860 zeer sterk door de limnoria bleken aangetast te zijn.

2°. De werf te Invergorden aan den zeearm van Cro-

marby; volgens den schrijver was daar het hont met groote

zorg gecreosoteerd, zoodat de vooraf gewogen palen na de

creosotering 10 ® per cubieke voet aan gewdgt waren toe-

genomen; na een drietal jaren waren sommige palen tot

1| duim diep vernietigd.

3o, Dat het goed uitgezochte Meraelsch hont, dat met

zorg te Glasgow was gecreosoteerd, en onder opzigt van

den Heer Stevenson voor de haven van Scrabster was

gebruikt, reeds na dertien maanden door de limnoria vrij

sterk was aangetast.
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De schrijver komt tot het besluit, dat de creosotering

het hout slecbts zoolang tegeu de limnoria beschut, als

de oppervlakte daarvan door eene laag creosootolie be-

dekt is.

Wij kunnen tegen dit besluit niets inbrengen, daar wij'

gelukkiglijk geene ondervinding omtrent de door dit diertje

gedaue verwoestingen bezitten, maar herinneren hier slecbts,

dat, ZOO als uit onze vroegere Verslagen herhaaldelijk ge-

bleken en door de nu laatstelijk weder opgedane on-

dervinding bevestigd is, dit besluit niet toepasselijk is op

de Teredo navalis, die zieh door zulke oppervlakkige be-

letselen niet laat weerhouden, maar daaren tegen het goed

gecreosoteerde hout verschoont nog lang nadat het dünne

olielaagje, dat er aanvankelijk aan kleeft, verdwenen of

door wegkapping opzettelijk verwijderd is.

In de Vergadering van 27 November 1858 vestigde

wijlen ons geacht medelid w. vkolik de aandacht der Af-

deeling op de verwoestingen door den Paalworm vooral te

Nieuwendam. aangerigt. Uwe naar aanleiding dezer mede-

deeling benoemde Commissie heeft nu gedurende ruim zes

jaren onafgebroken hare aandacht op dit gewigtig onder-

werp gevestigd en, gesteund door een subsidie van het

Gouvernement, eene groote reeks proefnemingen gedaan met

het doel om een afdoend middel te vinden tegen die ver-

woesling, die onze zeeweringen zoo kostbaar maakt. Is de

daaraau bestede tijd, zijn de daarvoor toegestane gelden

nulteloos verspild, of heeft het onderzoek een voor de we-

tenschap en voor het vaderland nuttig resultaat opgele-

verd ? Uwe ("oramissie vermeeut, dat het antwoord op deze

vraag niet twijfelachtig is.

De wetenschap is in het bezit gekomen van eene raeer

volledige kennis van het maaksel en van de levenswijze van
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dit opinerkelijke weekdier, en ons vaderland, helwelk jaar-

lijks zieh zulke groote opofferingen heeft moeten getroosten

tot herstelling der houteii zeeweringen, die onophoudelijk

door den Paalworm weder worden vernietigd, is in het be-

zit gekoinen van een middel, hetwelk, mits goed aangewend,

den duur der honten verdedigingswerken tegen de woede

der zee verviervoudigen, mogelijk vertienvoudigen kan, en

hetwelk, wat de moeite en de kosten aangaat, in geene ver-

gelijking körnt inet een, zoo als uit onze proeven gebleken-

is, niet meer afdoend middel, namelijk de bespijkering met

wormnagels. De ilegering eindelijk is voor het vervolg

ontslagen van het aan een onderzoek onderwerpen der vele,

meestal door onkundigen voorgeslagene tniddelen van be-

smering of anderziiis van het hont, als behoedmiddel tegen

de verwoeslingen van den Paalworm.

De resultaten door Uwe Commissie verkregen, worden

daarenboven volkoinen bevestigd door de in het buitenland,

vooral in Engeland, Pelgie en Erankrijk genomen proeven.

Twee aan de Afdt-eling door Z. E. den Minister van Bin-

nenlandsche Zaken, bij missive van 22 Junij 1864, N^ 238,

3**® Afd. Waterstaat toegezonden verslagen, mögen hier niet

onverrneld blijven.

Het eerste is van den Heer crepin te Ostende van 5

Eebruarij 1864 en is een vervolg op het reeds in ons Derde

en Vilfde Verslag medegedeelde rapport van dien Heer over

ziine proeven, genomen met su’phas cupri en creosootolie;

tervvijl voor den sulpbas cupri ook in Belgie ons vroeger

geuit ongunstig oordeel is bevestigd, zegt de Heer crepin

na een zevenjarig onderzoek over de creosolering het volgende:

// L’experience nous parait aujourd hui ddeisive, et nous

f/ pensons pouvoir conclure que les bois de sapin bien pre-

n pares a la creosote, avec des huiles de bonne qualite,

1/ sollt ä l’abri des atteintes du taret et dans des condi-
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0 tions qui leur assurent une longue duree. Tout se re-

0 duit donc, ä notre avis, ä uue question de bonne pre-

0 paration avec de bonnes huiles creosotees, et ä remploi

0 de bois propres ä Tiinpregnation. On a reconnu que les

0 bois resineux s’impreguent beaucoup mieux que les autres,

0 et que les sapins blaues doivent etre rejetes.”

Het tweede stuk is een rapport van den ook reeds in

ons Derde Verslag genoemden Heer forestier te Napoleon

Vendde, van 18 Januarij 1861 niet een naschrift van 3

Maart 1864; het handelt over proeven genomeu in de ha-

veu des Sables d’Olonne en ä la Pointe de Devin (Tie de

Noirmoutier) niet hout doortrokken met sulphas cupri en

een paar geheime iniddelen, die alle onvoldoende zijn ge-

bleken en met creosoot-olie, over welk laatste middel de

conclusie deze is

:

0 Ces r^sultats confirmeut pleinemeut ceux constates ^

0 Ostende, et il uous parait difficile de se refuser ä ad-

0 inettre que les experiences d’Ostende et les Sables d'Olonne

0 sont d^cisives, et prouvent d’une maniere incontestable

0 que le taret ne saurait attaquer des bois convenablement

0 creosot^s.”

Uwe Commissie beschouwt haar onderzoek als afgeloopen.

Zij wenscht echter nog niet ontbouden te worden, zoowel

dewijl zij verineent dat het nuttig is te constateren hoe-

lang de creosotering der gemakkelijk door creosootolie door-

dringbare houtsoorten deze tegen de inwerking van den

Paalworm beschul, als ook omdat zij eene gioote waarde

hecht aan de beantwoording der vraag, of het eikenhout,

waarmede, zooverre haar bekend is, nog niemand proeven

van creosotering heeft genomen, op zulk eene voldoende

wijze kan worden gecreosoteerd, dat het even als het gree-

nenhout tegen de veruieling van den Paalworm bestand is.

Uwe Commissie wenscht de proefpalen, die nu gedurende



(
180

),

clrie en meer jaren weerstand hebben geboden, alsmede de

op eene verbeterde wijze alhier gecreosoteerde eikenpalen

gedurende ten minste drie jaren ongestoord in het zee-

water te laten, en na dien tijd aan de Afdeeling verslag

te doen van bare bevinding over den toestand dier palen.-

Amsterdam, 25 Februarij 1865.

J. W. L. VAN OORDT.
P. HARTING.
E. H. VON BAUMHAUER.
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Junij 1 10 30 — 7,21 Nüt.O Bewölkt. 13 12,6 30,2

//
— — — — 4 60 3,53 ONO Ligt bewölkt. 13,3 14 30,2

// IB 9 15 — 7,07 W t. N Bewölkt. 19,1 19,5 30,2

//
— — — 3 26 3,25 WNW Ligt bewölkt, regen. — — 31,3

Julij 1 11 10 — — — 7,28 NWt. W u 15 14.2 30,7

„
— — 6 36 3,75 NNW Bewölkt. 1B,3 16,3 29,6

u 16 9 16 — 6,79 0 Helder. 16,5 16,1 32,2

II
— — 4 3,82 ONO II 17,B 18.3 32,3

Augustus 1
— 12 40 » — 7,28 WNW Bewölkt. 20 21 29,7

u — — — — 7 3,68 W t.N „ 21 22 31,3

,, IS 11 10 — — — 7,00 NNO Ligt bewölkt, 20 21 31,0

U — — — 5 50 3,39 II Bewölkt. 19 18 33,8

September \
— — 7 10 — 3,89 Wt. N Ligt bewölkt. 18 18,3 29,6

u — —
1 10 — — 7,50 W Bewölkt. 18,3 19,3 32,7

« IB — 6 15 — 3,60 ZW t. w „ IB 16 32,5— 12 20 — — 7,64 •// „ 16 17 29,9

October 1
—

7 4B — 3,46 NO II 10 10,1 30,5

u — — 1 3B — — 7,36 NO t.N Ligt bewölkt. 10,1 — 30,8

» IS — — 6 40 — 3,68 // II 9,1 9 29,6

II — — — 12 45 7,71 Nt. 0 „ 10 10 —
November 1

— 8 — 3,39 ONO u 8 8 29,1

u — — 2 05 — — 7,21 n n 9 9.3 29,3

// 15 — 7 BB — 3,60 Z t 0 u 4,3 6,1 29,9—
1 45 — — 7.92 . zzo Betrokken. 6,1 7,1 28,7

December l
— 8 15 — 3,39 ZWt z Bewölkt. 3,3 4,3 29,3

u — — 2 15 — — 7,57 u Betrokken, mist. 4,0 4.1 29,4

n IB — 8 20 — 3.25 NO Betrokken. +0.1 —0.1 31,9

„
— 2 30 — — 7, BO II

ll
„ 0 0 31,7

// 31 — 9 — 4,82 zw 1 Betrokken, mist. + 1 + 1 30,1

n — — 2 4B — 7,78 zzo u 2
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TADEL IV.

STATION STAVOREN

DATOM.

eOOOWATER. LAAOW

VOOUM.

ATER. PEILSLOIS.
WIND- '

WEE8SOBSTELUUEIO.
TEMPERA-
TÖUR VAN
MET WATEK

CHI.OOR-
80DIÜM-
OEHAI.TE
INIOOOCC.VOORH. NAMIDD. NAMIDD. + TOLZEB. —VOL2EE.

1S64. u. m. u. m. u. m. u. m. duimen. » c. grammen.
Januarij 15 — — 9 — — 80 zo Helder, vorst. — 2 18,3

u — — 8 — — — 25 1/ // — 1 18,4

Februarij l
— — 9 — — 40 zzw Helder, vorstig. 1 8.9

// — — 3 — — 10 — zw „ 1 8,9

« 15 — — 10 — — 10 // Mistig, winderig. 2 26,4— 4 — — 30 — II Mistig. 2 19,5

Maart 1 — — 9 — — 60 ozo Mistig, koud. 6 9,7

//
' — 3 — — — 16 zo

// 6 11,1

n 16 — — 9 — — 35 w Harde wind, buijig. 6 17,2

„ 3 — — — 76 WNW „ 5 18,1

April 1 — — 9 30 — 40 w Winderig. bewölkt. 7 22.9

i — — 2 30 — — — 10 wzw Stijve wind, beider. 7 22.6

u 15 — — 10 30 — — 100 ozo Harde wind, koud. 6 9.4

* 30 — — — 40 zo // 6 21,3

Mei 1 _ — 10 — — 105 ozo // 8 21.0
— 4 — — — 65 // „ 8 20,9

n 15 — 10 30 — — 60 NW Helder, zonnig. 16 10,1

4 30 — — — 15 WN W „ 16 20,7

Junij 1 — — — 1 — 40 NW Stijve koelte, bewölkt. 11 9,4

,,
— 7 — — — 10 NO Stijve koelte, regen. 12 9,1

w 15 — — 11 — — 60 W Helder, zonnig. 20 23,7— 5 — — — 15 NW Belrokken, broeijig. 19 23,5

Juljj 1 7 — — — 60 — W Buijig, harde wind. u 23.9

//
— — — 1 — 10 — WNW n 14 28,4

» 15 11 — — 50 N Betrokken, winderig. 17 21,3

//
— 5 — — — 15 NNO „ 17 22,3

Aufjustus 1 8 30 — — — 20 — ZW Harde wind. 19 21,4

//
— — — — 2 30 — 25 w

// 19 21,4

// 16 7 — — — 20 — N 18 19,8— — 1 — 30 N Betrokken, harde wind 17 2U,8

September 1 9 — — — 40 — ZW Stijve koelte. 17 22,3

u — — — — 3 — 10 NW
// 16 22,1

u 16 9 — — — — 20 Z Betrokken, raooi weer. 16 15,1— 3 — 70 zzo u 16 9,8

October 1 10 — — volzee. N Belrokken. koud. 13 19,2

// — — 4 30 — NNO Buijig, koud. 13 20,4

/, 16 9 — — 40 — N Harde wind. 10 23,8— 3 — lu // // 11 22,7

November 1 10 — — — 30 NO Helder koud. 9 21,5
— 4 — 70 NNO u 9 22,2

f/ 15 10 30 — — — 10 Z Mistig. 5 20,6

4 30 — 50 ZZW Dikke lucht. 5 14,6

Dceember l 11 — — 15 zzo Mist. 5 16,2

6 — 55 z Mist. 4 16,6

10 30 — — 30 ozo Betrokken, vorstig. 1 14,7

4 30 — 80 1 zo Helder, vorst. U 15,2

u 31 8 10 — WNW Betrokken, winderig. 2 18,4

u '—
1

— — — 2 40 NO
1

Helder, vorstig. 1 18,9
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TADEL III.

STATION HARLINGEN.

1

1

DATDIf.
1

BOO-.»WATSa.

VOOBM
1
hamido.

LAAOWaTBR.

TOOHM. KAMIDn

1

PBILSLDI8.
WIND-

aiQTINO. We£kSOE9TBLDIIUD.

1

1
CHLOOR«

TEMPSK.-

Gehalte
BET wat^e.

jiKlOOOCC.

1

1864.
I

u. m.
1

u. m. U. OL u. m. '

palmen.
1

® C. gram men.
Januarij 1

' — 12 45 — — — 4 0 Helder vriezend. 0.5 26.4

» — —
1

— 6 45 — 16 H Vriczend. 2(!,8

u 15 — 1 12
;

— — — 4 n Dikke luciit. — 1.5
1

iö,1

//
— — : — 7 12 ! — 18 n H — '.5 25,2

Kebruarij 1 1 1 53
1

— — — 1 z
1

Vorstig. 1
— 1,5 24,8

"
1

—
!

— — 7 53 — 14 zw
1 "

1

— 1,5 «4,7

// 15 — 2 16 — —
i volzee. WZVA' 1 Koiid en mistig. — l 22,5

1

U 1

—
1
— 8 16 i

— 12 w
!

Koud, beider. — 1 22,9

Mnart 1 ,

— 1 23 : — — — 1 zw Harde wind 0 23,7

" ~
1

— —
i

— 7 23 ' — 12 //
1

// — 0,5 24,2

,, 15
1

— 1 4U
,

— — — 3 0 Helder. 5 22,6

H '

—
1

— 7 46 !

— 16 u // 4 24,0

April 1
' — — 8 31 — — 12 zw Regenachlig. ti,5 ^ 1 ,5

u —
1

— 3 —
i

volzi'e. w Harde wind. 7 21,1

« 15 — — 8 40 — 14 NO Buijig. 8 ' 31,1

II ,

— 3 15 — — — 1 // f* 8,5 30,8

Mci 1 — — 9 43 — — 13 ZW II !l.5 29 3

II t
— 4 24 — — — 3 w Mooi weer. in :il,0

« 15 — — 9 — — 14 NO Stijve wind. 11,5 31,2

II
— 3 36 — — — 6 N Buijig, dikke lucht. 11,5 31,0

Junij 1' — — 11 42 — 13 // Regenachlig. 14 30,4

n — — 6 13 — — 3 NO üoed weer. 13 29,6

,/ 16 5 15 — — — 2 N 14 27,1

//
— — — 11 30 — 14 n II 14 27,2

Julij 1 6 23 — — — + 1 w Buijig. 15 27,0

u — — — 12 34 - 12 zw II 17 27,6

// 15 — —
,
10 23 — — 13 NW Mooi weer. 18 28,8

w — — 4 57 — — - 1 II Veranderlijk. 18 28,4

Augustus 2 8 48 — — volzee. w Stijve wind. 18 24,0

//
— 2 58 — ll II Harde wind. 18 2 t.O

// 15 6 15 — — — 2 NNW Goed weer. 17 27,7

//
— ’ — 12 32 — 14 NW Betrokken. • 17 27,1

September l i» 3 — — volzee. ZW Helder weer. 17 25,7

u — — —
1

3 90 — 12 Zt. W Betrokken. 17 26,3

„ 15 8 20 i
— — — 2 0 t.O Buijig. 16

,

31,2

« — — 1 2 30 — 14 Z Broeijig.
1

27,6

Üclober 1 9 60 1 —
1

— — 1 N
;

Mistig. 30,9

II i
— 3 13

1

- 14 NW 1

I

33,7

1/ 15 8 41 1

— ' —
1 volzee.

1

N 1

Buijig en koud. 1
10 30,8

U —

“

1

3 — 12 W //
1

1« 30.4

November 1 9 40 — — — l ZW Koud. 1 7 27,3

n ““
;

3 67 ,
— 14 w Mistig.

1

^ —
u 15 9 31

1

—
i

— 1
' z Mooi weer. 1

4 20,1

II
1

3 41 — 13 u H
1

* 21,6

1 'ecember 1 9 67 ! — '

1
volzee. zw Harde wind.

\

* 19,5

n
' 4 60 — 11 w

1

* 1
3,5 22.0

H 1

5

10 20 1

1

' — 7 N t. 0 Vorst. 1-16 23,1

n i
1

4 12 — 16 o tt
1

- 0,5 2 4,1

n 31 lU 25 - — + 6 NW Helder weer. 1 l 27,4

n ’

i

1 _ 4 35
1

— II Nevelachtig. “ ‘ 26,1
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OPMEEKINGEN

OVER

HET ZANDDILUVIUM

VAN NOORD-DUITSCHLAND, NEDERLAND EN BELGIE.

DOOR

\V. r. H. STARIKG.

Geruimen tijd geleden deelde ik eeiiige waarnemingen,

over de gronden van Nederland, mede in den Konst- en Let-

terbode, 1844, II. bldz. 7, en 1845, 1. bldz 83 en 111,

en beschreef daar eene vorming, die mij toenmaals toe-

scheen hedendaagsch of alluviaal te zijn, en welke ik on-

der den naam van Broekgronden of Broeken on-

derscheidde. Het zijn uilgestrekte zandvlakien, veelal door

eene digt onder de oppervlakte liggende zandoerbank ge-

kenmerkt, die ik groolendeels als voormalige meerbodems

meende te moeten besrhouwen. Later, in 1846, beschreef

ik, in eene verhandeling over de Aardkunde van Salland,

bldz. 57, onder dienzelfden naam van Broeken, dezelfde

gronden, gelijk zij in Overijssel voorkomen, raaar begreep

toen reeds, dat zij niet tot het hedendaagsche alluvium,

maar tot het voorwereldlijke diluviuin behoorden.

In 1852 leerde ik de toenmaals versehenen Geologische

kaart van Belgie kennen, en zag daaruit, dat dumont, on-

der den naam van sable campinien, volkomen dezelfde

gronden als mijnc broekgronden aanduidde en die ook als

afdeeling van het diluvium beschouwde. D’omalius d’hallov,

in zijne Geologie pnpulaire de Belgique, vereenigde zieh
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niet met .deze zienswijze van dumont, maar beide, op the-

oretische gronden, tot het gevoeleii over, dat dit sable

campinien van veel vroegeren oorsprong was en zelfs tot het

pliocenische tijdperk behoorde. Dit gevoelen werd onveran-

derd door hem wedergegeven op bldz. 341 der zevende uit-

gaaf van zijn Abrc'g4 de Geologie, die in 1862 het licht zag.

ln den Bodem van Nederland, in 1856 opgesteld, eu

waarvan de afleverinsr, welke het diluvium behandelde, in

1857 in het licht verscheen, beschreef ik deze, toenmaals

naauwkeurig door mij op het terrein onderzochte zandgronden

op nieuw, en gaf die toen den uaam van Zanddiluvium.'
In 1858, in de Verhandlungen des naturhistorischen

Vereines der preussischen Rheinlande und Westphalens,

XV. bldz. 23, erkende en beschreef ook van der marck

deze zandgronden, als de jongste afdeeling van het dilu-

viurn in Munsterland.

In 1861 had ik het genoegen, met den hoogleeraar

FORCHHAMMER het ZOO sterk ontwikkelde diluvium bij Ko-

penhagen te bezigtigen. Ik sprak hem toen ook over ons

zanddiluvium, zond hem later stalen van zandoerbanken,

en vernam daarop van hem, dat deze gronden in Denemar-

ken, op gelijke wijze als in Nederland, voorkomen. Onder

den naam van Terrain de Landes zijn zij op het geologi-

sche kaartje aangeduid dat de Eludes Sconomigues sur le

Dänemark van den heer EuekNE tisserand, in 1865 in

het licht versehenen, vergezelt.

Onlangs, eindelijk, heb ik eene Geognostische Uebersichts-

karte von Hannover door Dr. HüNäüS, hoogleeraar aan de

polytechnische school te Hannover, ontvangeu, die bij een

statistisch werk behoort, het Festschrift zur Seculärfeier

der Bandwirtlischafts- Gesellschaft zu Celle, in 186 I, op last

van het Hannoversche Ministerie van Binnenlandsche Zaken

uitgegeven. Ons zanddiluvium is op deze kaart onder den

uaam van : äiteres Flusaaüuvium aangeduid.
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Dit nu is, in weinige woorden, de geschiedenjs van de

wijze waarop het zanddiluvium, gelijk dat in het westen

van Noord-Duitschland, in Nederland en in Belgie voor-

komt, opgemerkt en aangewezen is geworden.

Na deze gronden naauwkeurig te hebben onderzocht,

verkoos ik, gelijk ik zoo even zeide, den naam van zand-

diluvium boven dien van Broekgronden om verschillende

redenen, omdat namelijk de Broeken van Gelderland en

Overijssel, vlak gespoelde en vlak gestoven zandvlakten,

wel is waar grootendeels tot het zanddiluvium behooren,

niaar alles wat zanddiluvium is, op verre na niet de ge-

daante van zulke Broeken heeft; omdat de naam Broek, bijna

gelijkluidend met Bruch, veen, ligt aanleiding kan geven

tot een verkeerd begrip; omdat ik dit zanddiluvium

duidelijk wenschte te onderscheiden van het grinddilu-

vium, de oudere afdeeling onzer diluviale gronden, die

hier, naar hunne herkomst uit het noordoosten, oosten

en zuidoosten en uit het zuiden, onderscheiden kunnen

worden in: het Scandinavisch, het Gemengde, het ßhijn- en

het Maas- of Ardenner-grinddiluvium.

Mijne beschrijving van het zanddiluvium in de Bodem

van Nederland. past volkoinen op het Sable campinien van

DUMONT, en het lijdt bij rnij geen twijfel, of het zand van

Belgie is volkoinen hetzelfde als dat van Noord-Brabant

eil het overige Nederland. In het zuiden omvat het echter

ineer en grooter leeinbanken dan in het noorden, hetgeen

geinakkelijk te verklären is, doordien het naburige grind-

diluvium, dat van de Maas of de Ardennen namelijk, ook

nieer leembeddingen bevat dan de andere afdeelingen. Zulke

leembanken, als die van Calmpthout, welke de vele millioe-

nen sleenen voor de vestingwerken van Antwerpen geleverd

hebben, weet men in het noordelijke zanddiluvium nergens

aan te wyzen. De uiterlijke vorm van het zanddiluvium
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en het sable campinien is overigens dezelfde; vlakten zijn

het of zachte terreingolvingen, en kleine, platte heuvels

van slechts weinige eilen hoogte. Wijders dezelfde, genoeg-

zaam waterpasse ligging der zamenstellende lagen, waar

die te zien zijn. Hier en daar laagjes fijn grind; uu en

dan enkele keijen en zelfs weleens sterk afgeronde groote

Steen blokken
;

alles evenwel van dezelfde steensoorten als

waaruit het grind en de keijen van het naastbijgelegen

grinddiluvium bestaan. Overblijfsels van dezelfde diersoor-

ten der voorwereld, van Mainmouth en den Bison [Bos

priscus), vindt men in het sable campinien en in ons

zanddiluvium
;
misschien ook van het Rund der voorwereld

[Bos prirnigenius), zoo het niet waarschijnlijker is, dat dit,

een uitgestorven hedendaagsch dier, alleen aan de opper-

vlakte van het zanddiluvium, te midden der in lateren

tijd verplaatste bovenlaag, voorkomt. Steenstrup althans

heeft zijn voorkomen in het zoogenoemde steenen tijdvak

der oudheidkenners als zeker bewezen, zoo als onder ande-

ren ook in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke

Akademie van Wetenschappen, Afd Naluurkunde, XII bldz.

114 door mij is opgemerkt.

In Belgie, hier te lande, in Munsterland, in Hannover

en Denemarken, overal, zijn deze zandgronden gekenmerkt

door zandoerbanken, die digt onder de oppervlakte liggen

en uit den plantengroei hären oorsprong hebben. Deze

banken zijn dus niet oorspronkelijk aan het zanddiluvium

eigen, maar eerst in latere, hedendaagsche tijden ontsfaan.

Ook vertoonen zieh die gronden dikwijls als meerbodems,

waarvan de oevers door zaudduinen, door wäre meerduinen

bedekt zijn, en niet zelden zijn zulke voormalige meren

thans nog bestaande, of door den mensch reeds uitgeputte

veenen.

De wording van ons zanddiluvium moeten wij ons, geloof

ik, op de volgende wijze voorstellen. Het is gevormd tijdens
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het nog in wezen zijn van den manimouth in deze streken,

bij het eindigen van den diluviaaltijd, of bij diens overgang

in den alluviaaltijd. In alle geval waren toen de grind ende

keijen.van het grinddiluvium herwaarts overgebragt en de

alzoo gevormde zeebodem was reeds boven de oppervlakte

der zee opgeheven. Het grinddiluvium heeft de bouwstof-

fen geleverd voor het zanddilivium, en dit is het afspoelsel,

door den regen en kleine beekjes, van het eerstgenoemde

gedurende eene lange reeks van eeuwen. Het is dus ouge-

veer op gelijke wijze ontstaan als, later, de zoogenoemde

groengronden van JS^oordbrabant, Gelderland en Overijssel,

door nog tegenwoordig aanvvezige beekjes en kleine rivieren,

gevorrnd zijn. Alzoo zijn dus, tusschen de heuvels van het

grinddiluvium, de valleijen aangevuld, en aan hunnen voet

zijn uitgestrekte zandvlakten ontstaan,

Zuidwaarts, in Belgie, in Limburg boven Sittard en in

Gulikerland, stuit het zanddiluvium plotseling tegen de

kleigronden, die tot het Limon Hesbayen van du-

MONT, het Lös 3 van den Khijn, behooren, zonder dat ’t

noch DüMONT, noch mij is mögen gelukken om ergens, op

de grens der beide gronden, eene zoodanig ontbloote piek

te vinden, dat hieruit iets op te maken was over hunnen

betrekkelijken ouderdom. Totdat het iemand gelukken möge

dit vraagstuk op te lossen, moeten wij aannemen, dat beide

gronden te gelijker tijd gevorrnd zijn. Is echter een- van

beide later ontstaan dan de andere, dan zal het, geloof ik,

blijken, dat het löss, althaus gedeeltelijk, de jongste is.

Dit mijn zanddiluvium, het sable campinien van dümont,

is in den jongsten tijd van twee zijden aangevallen, en is

de tijd, waarop ik meen dat het ontstaan is, in twijfel

getrokken. Ik voelde mij geroepen om dit hier openlijk

in bescherming te nernen, vooral ook omdat ik hierdoor

weer in de gelegenheid zoude zijn om de inzigten le ver-
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dedigen van den scherpzinnigen natuuronderzoeker dujiont,

een man, die, betrekkelijk de geologie van Belgie, längs

andere dan de gewone wegen, tot resultaten is gekomeu,

welke alle latere onderzoekers, zelfs zijne bestrijders, heb-

ben moeten erkennen als volkoinen juist. Zijne meeningen

omtrent de gelijktijdigheid der Belgische vormingen rnet

die van het buitenland mögen grootendeels verkeerd zijn,

de opeenvolging der vormingen en hare onderdeelen in

Helgie zelve is nooit weersproken.

'Van de eene zijde is het zanddiluvium aangevallen door

het buitenlandsch lid onzer Akademie, den Heer d’omaliüs

d’halloy, zoowel in het zooeven aangehaalde werk, de

AhrSgo Je gr/ologie, als in een paar brieven waarmede hij

mij wel heeft willen vereeren. Van de andere zijde is dit

geschied door den hoogleeraar HUNäus op zijn straks ge-

noemde overzigtskaart der geologie van Hannover.

In de körte verklaring dezer kaart, bldz. 116, heethet:

/•/Das ältere Flussalluviura besteht aus den horizontal ab-

gelagerten, zuweilen mit Thontheilen gemengten Sand- und

Grusmassen, welche von den in früherer Zeit grösseren Flüs-

sen und Strömen in ihrem Ober- und Mittellauf abgesetzt

wurden und deshalb wenig oder gar kein Gerolle, wie sie

in der Diluvialperiode so häufig auftreten, oder nur

kleinere Dimensionen derselben und in geringer Zahl ent-

halten.^’ De heer HUNäüS is volkomen bekend met raijnen

geologischen arbeid. Niet alleen bezit hij de reeds ver-

sehenen bladen der geologische kaart van Nederland, maar

ik heb hem ook eenen afdruk, voor de geologie alleen, van

mijne schoolkaart, door eene verklaring in het Frausch

opgehelderd, toegezonden; en buitendien nog kopijen mij-

ner groote kladkaart op die bladen onzer topographische

kaart geteekend waarop de grenzen van Hannover aan-

gegeven zijn. Dat hij ouder den naam van älteres Fluss-
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alluvium dezelfde grouden bedoelt als ik onder dien van

zanddiluvium heb aangegeven, blijkt duidelijk uit zijne

kaart, waarop, hoewel eenigzins gebrekkig, mijn zan^dilu-

vium, onder den naam van Aelteres Flussalluvium, van

mijne kaarlen is overgenomen.

Uit hei boven gezegde is het duidelijk, dat deze gron-

den niet tot het alluvium behooren wauneer men aan dit

woord in tegenoverstelling van diluvium, de beteekenis

hecht van vonningen uit het jongste, het hedendaagsche,

het iiog voortdurende tijdperk der geschiedenis van de

aardoppervlakte. Ook ziju deze groudeii niet regtstreeks

uit groote rivieren bezonken, geen Flussalluvium. De uit-

veslrekte vlakten, welke daarmede, tot op eene groote diepte,

bedekt zijn in Belgie, Nederland, Munsterlaiid en zelfs in

Hannover aan den voet van het W esergebergte, omstreeks

Quackenbrück en in Oldenburg, overal zonder dat daar-

mede. eenige oude slroombeddiug hoegeuaamd in verband

Staat, pleiten daariegen ten sterksten. Wanneer groote ri-

vieren dit gevormd hadden, dan moesten er, ten blijke

van het terugtrekken dier rivieren, zulke oeverbanken
aan te wijzen zijn, als ik, bij voorbeeld, aan de Maas en

den IJssel heb aangetroffen en beschreven in de Vemlagen en

Mededeelingen der Koninklijke Akademie. Afd. Natunrh., Dl.

X. blz. 285. Mogelijk is het dat er zulke oeverbanken in

het zanddiluvium uitgegroefd zijn, aan de oevers van de

Elbe de Aller en de \Veser, zooals wel, naar de ligging

op de kaart van Dr. HUNäus, te vermoeden is, en dat

juist dil hem op het dwaalspoor heeft gebragt. Die oever

banken zijn echter een gewrocht van latere tijden, en heb-

ben niets geineens met de oorspronkelijke wording van deze

gronden in het diluviale tijdperk.

Uit mijne voorstelling van die wording, vergeleken met

die van Dr. HUNäus, moet men alzoo besluiten, dat het

zanddiluvium geen Aelteres Flussalluvium zijn kan, maar
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dat die naam alleen past op de zoogenoemde oeverbankeu

der tegenwoordige groote rivieren, gelijk die zoo meester-

lijk door hitchcock in Noordaraerika, en later ook aan

de Maas en den Rhijn, zijn aangewezen.

Ik kan niet nalaten om, in ’t voorbijgaan, op eene ver-

keerdheid te wijzen in de overzigtskaart van Dr. HUKäus,

op bet niet onderscheiden nanielijk van de hooge en läge

veenen. Het moet toch eene averegtsclie voorstelling van

de zaak geven, wanneer men, in ligging en oorsprong zoo

gebeel verschillende gronden onder e^nen naam zamenvat

en met ^^ne kleur op de kaart aanduidt. Wanneer men ze

niet onderscheiden wil, oradat zij in ouderdom, in tijd

van ontstaan, overeenkomen, dan diende men evenmin

zandstuivingen, beek- en rivierbezinkingen en zeeaanspoe-

lingen, onderling of van de hooge en läge veenen, op de

kaart te onderscheiden. Even verkeerd is het om, gelijk hier

ook geschied is, de zeeduinen en de gewone zandstuivin-

gen op diluviale gronden niet van elkander te onderschei-

den, hoewel dit eenigzins minder bezwaar geeft, omdat

de ligging in de meeste gevallen reeds den verschillenden

oorsprong aanduidt.

Hetgeen de Heer d’omalixjs d’halloy tegen het sable

campinien, en bijgevolg ook tegen mijn zanddiluvium, ge-

opperd heeft, betreft vooreerst de naamsverandering van

brocken in zanddiluvium, hetgeen ik mij veroorloofd heb

zoodra ik, twaalf jaar geleden, nadere kennis met deze gron-

den had gemaakt. De zoo even opgegeven redenen van die

verandering zullen, vertrouw ik, voldoende zijn om over het

kleine gebrek van dien naam heen te doen stappen, dat

hij op alle, uit zand bestaande lagen uit het diluviale tijd-

perk toepasselijk is, en dus niet bepaaldelijk alleen op deze

gronden past.

De Heer d’omaliüs is wijders niet overtuigd, dat het
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ligt, alzoo op dat gedeelte van ons grinddiluvium hetwelk

ik Maasdiluvium genoeind heb. In Noordbrabaut even-

wel, en zeer zeker ook overal in Belgie, kan men zalks

opmerken op alle plaatsen waar de beide gronden aan elkan-

der grenzen, zooals aan den voet van den grindrug, welke

van Alphen over Rijen naar Oosterhbut loopt, en die als ’t

wäre onder het zanddiluvium oostwaarts en westwaarts weg

schiet. Daar, onderanderen, waar het zand in de nabijheid

dier ruggen weggestoven is, ziet men regelmatig het grind

en de keijen van het onderliggende grinddiluvium voor den

dag körnen, zoo hier in Noordbrabaut als op de Veluwe,

in Overijssel en bij het Scandinavisch diluviura in de

noordelijke provincien. Bij het graven van het Kempen-

kanaal op de hoogte van Lommel, heb ik ook, even als

DUMONT, duidelijk opgemerkt, dat daar het Maasdiluvium,

in de diepte, onder het zanddiluvium ligt.

De Heer d’omalius kan zieh uiet voorstellen dat het

Belgische en Noordbrabandsche grinddiluvium tot hetzelf-

de tijdperk van ontstaan behoort als het zanddiluvium
j

omdat de wording van het laatsle moeijelijk kan toege-

schreven worden aan de uit het zuiden toestroomende wa-

teren, die, zonder twijfel, het grind en de keijen van het

eerste hebben overgevoerd. Deze zwarigheid vervalt echter

geheel wanneer men slechts inziet, dat het zanddiluvium

veel later en op eene andere wijze, door zieh geheel an-

ders bewegende wateren, gevormd is, dan het oudere en

gedeeltelijk daaronder liggende steengruis uit de Ardennen.

In de oinstreken van Antwerpen ligt, volgens de kaart

van DUMONT, het sable campinien onmiddellijk op de Crag-

vorraing, of het sijstdme scaldisien van dumont, en

dit zand vermoedt de Heer d’omalius dat eerder tertiair

en wel pliocenisch, dan quartair of diluviaal is. Het zand

ligt, met volkomen overeeustemmende lagen, une stratifica-

V£B8L. BN MBUBD. APD. NATDUUK. 2de BEEK.S. DEEL I. 18



(
190

)

tion concordante, op den crag, en is van dezen alleen on-

derscheiden door een volkomen gemis aan versteeningen,

waarvan de crag, gelijk bekend is, eenen greoteu overvloed

bevat. Bij vormingen, welke zoo weinig verandering in

de waterpasse ligging ondergaan hebben, als de tertiaire

gronden om Antwerpen, heeft deze overeenstemmende lig*

ging der lagen, in zoover, wel te verstaan, die le her-

kennen zijn, weinig te beduiden, en bewijst eveninin een

onafgebroken voortgang in ontstaan van het zand en den

crag, als van den crag en het daaronder liggende bolder-

berger zand, en weder van het bolderberger zand en den

hier onder liggenden rupelleem. Bij de jougste ontgraviu-

gen voor de vestingwerken van Antwerpen zijn toch deze drie

vormingen voor den dag gekoraen : want tusschen de wording

van den midden oligoceuischen rupelleem, en het mioceni-

sche bolderberger zand, is een langdurig tijdperk voorbij

gegaan, waarin de stemberger gronden, dat zijn de gronden

van Crefeld en, in Limburg, het zwarte zand van Elsloo,

bezonken zijn. Tusschen de wording van het bolderberger

zand en van den crag, althans van de bovenste craglageu,

raoet de neder-rhijnsche en limburgsche bruinkoolvor-

ming, met hare witte zanden en zandsteenen, en buiten-

dien de gronden van de Beneden-Elbe, dat is, ten onzent,

die van Eibergen, gevormd, en dus eene zeer lange reeks

van eeuwen verloopen zijn. Het is gevolglijk in T min-

ste niet onwaarschijnlijk oin aan te nemen, dat er tusschen

de wording van den crag en het zand, 'dat dezen te Ant-

werpen bedekt, het geheele, langdurige tijdperk verloopen

is, waarin het zuiden, oosten en noordoosten hunne grind-

en kei-raassa’s herwaarts hebben aangevoerd, waarin name-

lijk het diluvium is gevormd, en dat alzoo dit zand

werkelijk het sable campinien of het zand diluvium is.

De heer d’omauüs, zoo hij dau al welligt toegeven kau,

dat het zauddiluvium van noordoostelijk Belgie en Noord-
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brabant jonger is dan bet grinddiluviura, en als een afslijt-

sel of afspoelsel van dit laatste beschouwd moet worden,

meent dan toch gronden te hebben oin te moeten aanne-

men, dat hefc zand van bet westen der provincie Antwerpen

en van Viaanderen, tot eene oudere vorraing beboort,

tot den plioceuiscben crag, welke onmiddellijk bieronder

ligt. Het zanddiluvium zoude alzoo in twee, in tijd

van ontstaan ver uit een liggende afdeelingen gesplitst

moeten worden, in een oostelijk diluviaal en een westelijk

plioceniscb zand. De voorname grond voor dit gevoelen

is, dat er in de provincie Antwerpen en in de Vlaanderens

geene overblijfselen van bet moedergesteente, bet grinddi-

livium zouden voorkomen; en dit is ook werkelijk bet ge-

val; want de grindrug met ardenner rotsgruis, die zicb bet

meest westwaarts uitstrekt, is die tusscben Alpben en Oos-

terhout in Noordbrabant. Maar mij scbijnt zulk een ver

verwijderd liggen van den oorsprong dezer zanden niet zoo

onbegrijpelijk toe; omdat ook ineer noordwaarts bet zand-

diluvium zicb zeer ver scbijnt uit te strekken, den ouder-

grond vormende van Holland, van de Zuiderz'ee, van Vriesland

en Groningen en zelfs van de Noordzee. Ouze zeeduinen zul-

len boofdzakelijk wel ’bestaau uit diluviaalzand, dat, door

de bedendaagscbe zee, van de plaats gedreven en opgeworpen

is tegen de kusteu, waar de wind dit vervolgens opgevat

en te zamen geblazen beeft. Zeer waarscbijnlijk is bet bui-

tendien, dat de vlaamscbe tertiaire gründen niet weinig

van bun zand afgestaan, en alzoo ook tot de zamenstelling

van bet aangrenzende zanddiluvium bijgedragen bebben.

Het roode zand van bet plioceuiscbe Systeme dieslien vindt

men onder anderen, zoo ik mij niet vergis, terug in de

sterk rood gekleurde zandstuivingen, die bet kamp van

Beverlo omringen, en ik meen dit ook, zelfs veel verder

noordwaarts, bij Mill, niet ver van Grave, te bebben aan-

getroffen. In Viaanderen zal een vlijtig nazoeken waarscbijn-

13*
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lijk wel iels dergelijks doen vinden. Dit inerkwaardige

Systeme diestien bedekt de toppen van de tertiaire heuvels

in bet naidden van ßelgie, en is. voor weinig jaren eerst,

raet eene volkoinen inet deze overeenstemmende Haging, in

Engeland ten zuiden van de Theeins aangewezen. Het komt

mij niet onaannemelijk voor, ora hierbij te denken aan

zeeduinen uit den pliocenischen tijd, aan het opgewaaide

zand van de cragvonning.

Zoolaug er echter geene versteeniugen in het vlaamsche

zanddiluvium gevonden worden, die duidelijk eenen plio-

cenischen oorsprong aanloonen, blijft het vermoeden van

den Heer d’omaliüs eene hvpothese. Daarentegen moet

men niet vergeten, dat er in "Vlaanderen herhaaldelijk

Maininouthsbeenderen aangetroffen“ zijn, die het aanwezen

in deze streken van gronden uit het diluviale tijdperk aan-

toonen. De wijze waarop die beenderen hier voorkoinen

bewijst duidelijk, dat deze dieren te dier plaatse geleefd

hebben, en dat hunne overblijfsels niet eeuweu lang na

den dood derwaarts vervoerd kunnen zijn; want wäre dit

niet het geval, dan zou men het voorkoinen in alluviale gron-

den van verplaatste diluviale beenderen kunnen vermoeden.

Ik vvil het den Heer d'omälius' wijders gaarue toege-

ven, dat het bezwaarlijk blijft om zieh een duidelijk be-

grip te niaken van de groote meren of zoetwaterkommen,

waarin zieh het zanddiluvium gevormd heeft, in zoo ver

men dit niet alleen als een afspoelsel aan den voet der

heuvelen en heuvelruggen van het grinddiluvium beschou-

wen kan. De oevers dier kommen zijn verdweuen, of door

dikke lagen van alluvialen oorsprong bedekt geworden.

Dat er hier echter iets dergelijks bestaan heeft, als thaus

bij de groote meren van Noordamerika, is hoogstwaarschijn-

lijk. De piek, die het Huronmeer beslaat, is ruim zoo groot

als de geheele oppervlakte, die door het zanddiluvium van

Belgie, Nederland en Hannover wordt iugenomen.



( 193 )

Even raadselachtig als de yoorinalige grenzen van het

zanddiluviura, blijven nog steeds die van het löss in Belgie

en het noordwesten van Erankrijk. Te vergeefs toch zoekt

men naar de noordelijke oevers van het zoetwatermeer,

waarin de kleilageu van dit löss bezonken moeten zijn.

Uit dit alles kan, naar raijn inzien, de slotsom worden

opgemaakt: dat het zanddiluviuni van Nederland dezelfde

vorming is £fls het sable cainpinien van dümont in Belgie,

ook waar dit in Viaanderen op diens kaart is aangewezen

;

en tevens dezelfde vorming als het Aelieres Flussalluvium

in Hannover van HüNäus

;

Dat het zanddiluviuin geene alluviale, maar diluviale

vorming is, hoewel op de grenzen van beide tijdperken

ontstaan zijnde en den overgang inakende van het eene tot

het andere. Het is aldus oyder dan de voormalige oeverban-

ken der tegenwoordige rivieren, die op vele plaatsen hare

bedden in het zaiiddiluvium hebben uitgegroefcl

;

Dat het zanddiluvium grootendeels bezonken schijnt te

zijn in zoetwatermeren, hoewel meestal de oevers dier me-

ren niet meer te vinden zijn
;

Dat, eindelijk, de bestanddeelen van het zanddiluvium

voornamelijk ontleend zijn aan het grinddiluvium, aan de

heuvels en heuvelruggen die raet grind en keijeu uit Scan-

dinavie, en uit de geborgten die Nederland oostwaarts be-

grenzen, uit de Rhijustreken* en uit de Ardennen, ver-

vuld zijn.
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ELEKTRISCHE SPANNING EN POTENTIAAL.

DOOR

B. VAN R B E S.

Het is algeraeen bekend dat het woord spanning (ten-

sion) in de leer der statische elektriciteit niet alleen bij

verschillende schrijvers, maar ook somtijds bij denzelfden

schrijver in verschillende beteekenissen gebruikt wordt, ter-

wijl bij geen hunner eene algemeene methode aangegeven

is, om de grootte dier spanning numerisch te bepalen. Als

voorbeeld möge het algemeen verspreide Traiti dementaire

de Physique van ganot dienen, waarvan in 1864< de elfde

uitgaaf v^rscheen en dat de eer eener Duitsche, Engelsche

en Hollandsche vertaling genoten heeft. Op p. 583 wordt

de spanning aldus gedefinieerd: // L’effort que fait l’Hectri-

// citd pour se d%ager des corps se nomme tension," en

p. 584) hierbij gevoegd : ,/
Quelle que soit la forme d’un

// corps Hectrise, l’analyse fait voir qu’en chaque point de

1/ la surface la tension est proportionnelle au carre de l’^pais-

// seur de la couche electrique.” Ganot maakt echter later

van deze definitie niet het minste gebruik. Reeds twee

bladzijden verder, waar hij van het verlies van elektriciteit

in de lucht sprecht, wijkt bij er van af. Coulomb had ge-

vonden *), dat dit verlies evenredig is aan de diglheid der

*) M^in. de l’Acad. 1785, p, 618. Pour un meine etat de l’air, la

erte de l’eJcctnciie cit toujoura proporiiouuelle a la densite electrique.
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elektriciteit, welk woord bij hem hetzelfde beteekent als

de door vele Fransche schrijvers en ook door ganot ge-

bruikte uitdrukking: //epaisseur de la couche dlectrique.”

Ganot forrauleert deze wet aldus
: ,/ la ddperditiou daus

// un temps tres court est proportionnelle k la tension.”

Hier wordt dus spanniug als synouiem met digtheid ge-

nomen, terwijl zij vroeger gezegd was evenredig te zijn

aan het kwadraat der digtheid.

In het overigens verdienstelijke werk van gavarret,

Traitd de l’electricite, Paris 1857, vindt men, p. 38, eene

andere definitie : // On appelle tension d’une portion de

H la surface d’un corps electrise l’action attractive ou re-

//
pulsive que cette portion de surface exerce sur un corps

// ^lectrise situ^ en dehors d’elle.” Hij laat echter dadelijk

hierop volgen, dat deze werking evenredig is aan de dikte

der elektrische laag op dat gedeelte der oppervlakte, en

vervolgt nu : u Ges deux expressions temion üectrique et

// dpaisaeur de la couche electrique representent donc deux

//
quantit^s exactement proportionnelles Nous nous en ser-

// virons indistinctement pour caracteriser l’dtat electrique

n de la surface entiere ou d’une partie d^terminee de la

// surface d’un conducteur quelcoifque.”

Het zal niet noodig zijn ineer voorbeelden aan te halen

ten bewijze, dat het begrip van elektrische spanning in de

leerboeken steeds zeer onbestemd gebleven is. Het kan

daarorn ook niet bevreemden, dat vele schrijvers het ge-

bruik van dat woord hebben afgekeurd. Eeeds biot waar-

schuwde er tegen *). Later heeft riess er zieh bepaald te-

gen verklaard en beweerd, dat het voldoende is, de hoe-

veelheid en digtheid der elektriciteit te kennen, om alle

elektrische werkingen en hare afhankelijkheid van elkander

*) Traite d& Phyniqe, 1816. II. 356.
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met juistheid op le vatten *). Tntusschen is er eene elek-

trische werking, die niet zoo onmiddellijk uit de hoeveel-

heid en digtheid kan afgeleid worden, dat het niet wen-

schelijk en voor de wetenschap bevorderlijk zijn zoude,

haar door een eigen naam te ken merken, te raeer daar

hare grootte steeds op eene eenvoudige wijze door proefne-

ming kan gevonden worden.

Eeeds voor elf jaren werd door bourboozb eene proef

medegedeeld, die meer opmerkzaamheid schijnt te verdie-

nen dan haar door de uatuurkundigen geschonken is f).

Boueboüze verbond door metaaldraden twee gelijke elek-

troskopen, den eenen met de buitenzijde, den anderen met

de binnenzijde van een geelektriseerdeu vollen bol. Beide

elektroskopen gaven dezelfde aanwijzing. Hij besloot hieruit,

dat de aan een hollen bol medegedeelde elektriciteit zieh

gelijkelijk over de binnen- en buiten-oppervlakte uitbreidt.

Men ziet dadelijk in, dat deze gevolgtrekkiug geheel onge-

grond is. Intusschen is er eene bijzoiiderheid, die een nader

onderzoek verdient, namelijk de gelijkheid van aanwijzing

der beide elektroskopen.

De volgende proeven kunnen ter bevestiging en uitbrei-

ding van die van boüebouze dienen. Men elektrisere een

geisoleerden geleider van geheel willekeurigen vorm, plaatse

een elektroskoop op zoodanigen afstand, dat hij door de

elektriciteit des geleiders niet merkbaar geinfluenceerd wordt,

verbinde met den elektroskoop een dünnen draad en brenge

nu het andere uiteiude des draads op verschillende plaatsen

met den geleider in aanraking of voere het glijdend längs

denzelveii heen. De goudblaadjes des elektroskoops vertoonen

eene bepaalde afwijking, die onveranderd blijft, in welk

*) Die. Lehre von der Reibungs-Eleklricität. I. 52.

t) Comptes rendus, 36, 616.
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punt de aanraldng ook plaats heeft, en zelfs nadat de

draad van den geleider verwijderd is.

Men verkrijgt dezelfde uitkomst, Indien men onderschei-

den geleiders van verscbillende vormen met elkander* ver-

bindl en nu den draad, die van den elektroskoop uitgaat,

längs die geleiders voert. De afwijking der blaadjes blijft

constant, hoe groot ook bet verscbil van digtbeid der elek-

triciteit op verscbillende punten dier geleiders zijn möge.

Zelfs wanneer de geleider, wiens elektrischen toestand

men met den elektroskoop onderzoekt, onder den invloed

van een geelektriseerd ligcbaara Staat, is de uitkomst de-

zelfde. In de bekende proef, waarbij een lange cylinder

op isolerenden voet tegenover een geelektriseerden bol ge-

plaatst- vvordt, wijst bet onderzoek met een proefscbijfje de

ongelijknamige elektriciteit op bet naar den bol gekeerde

uiteinde des cylinders, de gelijknamige op bet afgevvende

uiteinde aan. Daarentegen wijken de blaadjes des elektro-

skoops evenveel en met de elektriciteit des bols uiteen,

betzij de draad bet eene of bet andere uiteinde aanraakt.

Uit deze proeven blijkt, dat door den op gemelde wijze

aangewenden elektroskoop eene gebeel andere bijzonderbeid

van den elektriscben toestand der oppervlakte eens gelei-

ders aangeduid wordt, als door een proefscbijfje. Door dit

laatste bepaalt men de digtbeid der elektriciteit op elke

plaats waar bet aangelegd wordt. De vraag ontstaat dus,

wat eigenlijk door den elektroskoop wordt gemeten.

De wiskundige tbeorie der elektriciteit geeft op deze

vraag een volledig antwoord. Zij berust gebeel op de invoe-

ring eener functie, poientiaal genaarad, waarvan de defi-

nitie zeer eenvoudig is. Zij M een willekeurig punt in eene

ruimte, waarin zicb geelektriseerde ligebaraen bevinden.

Men verdeele die ligebaraen, of indien zij geleiders zijn

en de elektriciteit zicb dus op bunne oppervlakten bevindt,

die oppervlakten in oneindig kleine elementen ds. Zij kds
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de hoeveelheid elektriciteit in eenig element ds, zoodat k

de elektrische digtheid is, positief of negatief te nemen

naarmate de elektriciteit zelve positief of negatief is.

Deel^ men dan elke elementaire hoeveelheid kds door den

afstand r van M en ds, zoo is de algebraische som der quo-

tienten de potentiaal der aanwezige elektriciteit in het punt

M.
,
Zij is eene functie der coördinaten van M. Duidt men

haar door V aan, zoo is;

f kds

/v ;•••<')

Tevens heeft men, als Q de geheele hoeveelheid aanwezige

elektriciteit is,

Beide integralen strekkeu zieh over al de geelektriseerde

ligehamen uit.

De vergelijkingen ( l ) en (2) leiden tot eene belangrijke

gevolgtrekking ten aanzien van een op zieh zelf staanden

(niet door andere ligehamen geinftuenceerdeu) geleider, waar-

aan elektriciteit is medegedeeld. Want daar de verhoiiding,

in welke de elektriciteit tusschen de eleinenten der opper-

vlakte verdeeld wordt, alleen door den vorm des geleiders

bepaald is en niet van Q afhangt, is het uit (2) duide-

lijk, dat w'anneer Q toe- of afneemt, ook k in dezelfde

reden verändert, hetgeen dus ook volgens ( 1 )
met V het

geval zal zijn. Derhalve is de potentiaal der elektriciteit

van een op zieh zelf staanden geleider steeds aan hare

hoeveelheid en tevens aan hare digtheid in een bepaald

punt evenredig. Deze evenredigheid bestaat niet meer, wan-

neer men twee geleiders van versclnlleudeu vorm of grootte

met elkander vergelijkt.

De wiskundige theorie bewijst vorder, dat, hetzij een ge-
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leider al of niet door andere ligchamen geinfluenceerd wordt,

er bij den evenwigtstoestand steeds eene zoodanige verdee-

ling der elektriciteit over zijne oppervlakte plaats heeft,

dal de potentiaal van al de aanwezige elektriciteit in elk

punt des geleiders en dus ook aan zijne oppervlakte eene

constante waarde verkrijgt. Deze en de vorige Stelling zijn

ook toepasselijk op elk stelsel van onderling verbondene

geleiders, daar zulk een stelsel steeds als een geleider van

meer zamengestelden vorm beschouwd kan worden. Is de

geleider tevens met den grond verbondeu, zoo is de poten-

tiaal = 0.

Hieruit volgt, dat wanneer men een elektroskoop door

een metaaldraad met een geelektriseerden geleider verbindt,

de potentiaal in den elektroskoop dezelfde waarde zal aan-

nemen als in den geleider. Is de elektroskoop zoover van

den geleider verwijderd, dat bij daardoor niet geinfluen-

ceerd woidt, ZOO zal daartoe zooveel elektriciteit op den

elektroskoop moeten overvloeijen, dat de potentiaal dier

elektriciteit in den elektroskoop de gemelde waarde bereikt.

De geringe influentie, door den verbindenden draad, diezeer

dun kan genomen worden, op den elektroskoop uitgeoefend,

wordt hier buiten rekening gelaten.

Het blijkt nu duidelijk, waarora de plaats, waar de

geleider door den draad wordt aangeraakt, geen invloed

heeft op de aanwijzing des elektroskoops. Want dewijl de

potentiaal over de geheele oppervlakte des geleiders con

slant is, zal, welk ook het aanrakingspunt zij, de elektros-

koop in denzelfden toestand gebragt worden.

Terwijl wij dus hierin de verklaring der vroeger ver-

melde proeven vinden, is tevens het bewijs geleverd, dat

de potentiaal aan de oppervlakte der geleiders eene voor

meting vatbare grootheid is. Zij houdt daardoor op, een

abslract wiskuudig begrip te zijn; zij komt onder het

bereik der waarneming, en daarmede vervallen de zwarig-
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heden, die tot dusverre bare, invoering bij de behaudeling

der proefondervindelijke elektriciteilsleer verhinderd hebbeu.

Zoover raij bekend is, was von bezold de eerste, die deze

opmerking gemaakt heeft *).

Wanneer eene naauwkeurige meting vereischt wordt, is

de gewone goudblad-elektroskoop onvoldoende. Men zal dan

een der vele elektroineters kunnen bezigen, in de laatste

jaren door dellmann, kohlrausch, riess en anderen voor

geslagen.

Men kan nog de bedenking maken dat, welk instru-

ment ook tot meting gebruikt worde, een gedeelte van de

elektriciteit des aan bet onderzoek onderworpeu ligcbaains

daarop overgaat, en de geinetene potentiaal dus kleiner

zijn zal, dan zij vodr de verbinding met den elektrometer

was. De bedenking is gegrond, raaar zii komt ook bij vele

andere metingen voor. Wanneer bijv. eene stroomsterkte

zal geineten worden en men daartoe een galvanometer in

de keten breugt, verzwakt men evenzeer den te meten

stroom en verkrijgt zijne door invoeging des galvanomelers

gewijzigde sterkte. In ons geval zal de vermindering der

potentiaal des te geringer zijn, boe kleiner de oppervlakte

des elektrometers is in vergelijking van die des onderzocb-

ten geleider-s, en boe dünner de draad waardoor de ver-

binding tot stand gebragt wordt.

Vergelijkt men nn de bij ganot en gavarret voorko-

mende definitien van elektrische spanning met bet bierboven

ontwikkelde begrip van potentiaal, zoo bemerkt men da-

delijk, dat zij tot gebeel verscbillende grootbeden betrek-

kelijk zijn. De definitie van ganot, naauwkeurig geformu-

leerd, duidt de tot de eenbeid van oppervlakte berleide

kracbt aan, waarmede de elektriciteit, op een element ds

•) Von bezold, Ueber die physikalische Bedeutung der Potential-

furiction’in der Elektncitätslekre. München 1861 .
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der oppervlakte aaiiwezig, tegen de isolerende omgeving

gedrukt wordt. De iheorie leert, dat deze kracht is =
dus evenredig aan het kwadraat der digtheid. Door

de definitie van gavarret wordt de kracht bedoeld, waar-

mede eene eenheid elektriciteit, in de onmiddellijke nabij-

heid des geleiders geplaatst, aangetrokken of afgestooten

wordt. Deze kracht is volgeus de theorie ~ ^ n k, dus

evenredig aan de eerste inagt der digtheid.

Wij merkten intusschen reeds vroeger op, dat noch

GANOT noch GAVARRET aan hunne definitien getrouw ge-

bleven zijn. Let men dus alleen op het gewone gebruik,

door deze en andere schrijvers over elektriciteit van het

woord spanning gemaakt, zoo overtuigt men zieh spoedig,

dat het op de meeste plaatsen gevoegelijk door potentiaal

kan vervangen worden. Eeeds voor twaalf jaren heeft Clau-

sius, die evenzeer met de wiskundige als raet de proefon-

dervindelijke elektriciteitsleer bekend is, op de overeenkomst

dier beide woorden gewezen. In zijne verhandeling over de

theorie der I'rankliusche ruit zegt hij, van de potentiaal

sprekende : // welche Grosse hier, wie in vielen Fallen, als

n das geeignetste Maass dessen zu betrachten ist, was man

//gewöhnlich mit dem etwas unbestimmten Ausdrucke Span-

// nung bezeichnet” *). Zonder hier in verdere bijzonder-

heden te treden, wil ik slechts e^n voorbeeld aanvoeren,

waarin de overeenstemming volkomen is. Bij de ongeslo-

tene Voltasche zuil of galvanische batterij wordt de elek-

trische toesland der polen algemeen door het w’oord span-

ning aangeduid; maar tevens wordt die toestand geraeten,

door de pool met een eleklroskoop in verband te stellen,

lletgeen men hier meet is dus werkelijk de waarde der

potentiaal aan de pooL

Daar nu ter verklaring van sommige elektrische ver-

') Fooo. Arm. 86, 197.
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schijnselen het begrip van potentiaal noodwendig in de

experimentele elektriciteitleer moet opgenomen worden,

kan het raadzaain schijnen, daarvoor den reeds gangbaren

term spanning te behouden en er alle dubbelzinnigheid

aan te ontnemen door spanning te noemen dien toestand

eens geelektriseerden geleiders, welke door een op afstand

geplaatsteu en door een duTinen draad' met den elektrometer

verbonden elektrometer geraeten wordt *). Hierdoor zoude

echter het voorgestelde doel uiet bereikt zijn. Het begrip

van potentiaal heeft eenen wijderen omvang dan in de ge-

geven definitie uitgesproken is. Immers heeft de potentiaal

eene bepaalde waarde, niet alleen aan de oppervlakte der

geleiders, maar ook in elk punt der uitwendige ruimte.

De ketinis dier «aarde buiten de geelektriseerde ligchamen,

waar zij van punt tot punt veranderlijk is, levert buiten-

dien, gelijk wij spoedig zien zullen, belangrijke toepassin-

gen op en kan door meting even goed verkregen worden

als aan de oppervlakte der geleiders. Daar dit onderwerp,

zoover mij bekend is, nog niet opzettelijk is behandeld,

zal ik mij hier eene körte wiskundige ontwikkeling ver-

oorloven.

Hoewel de potentiaal der op de oppervlakte eens ge-

leiders verdeelde elektriciteit door dezelfde formule

wordt aangeduid, hetzij het punt, waartoe zij betrekkelijk

is, binnen of buiteu de oppervlakte ligt, leidt de integra-

tie echter in die twee gevallen tot twee verschillende func-

tien der coördinaten van het punt, die alleen voor punten,

in de oppervlakte gelegen, zamenvallen. Ik zal die func-

tien door de namen inwendige en uitwendige potentiaal en

door de teekens V,- en V« onderscheiden.

Bij eene bolvormige oppervlakte bestaat er eene een-

') Von bezold. S. 18, noot.



voudige betrekking tusschen beide functien, waardoor de

eene bekend zijnde, de andere dadelijk gevonden wordt.

Zij a de radius des bols, welks middelpunt als oorsprong

van coördinaten genoinen wordt
;

u, 0, cf> de polaire coör-

dinaten van bet punt M, waartoe de potentiaal betrekkelijk

is; a, 0' q> die van een willekeurig element ds der opper-

vlakte; k de digtheid in ds, die eene functie .van 0' en qi'

is, ZOO is

ds — ka^ Sin.d' dö' dcp'

r — |/a^

—

2au[Cos.eCos.O' -\-Sin.QSin.6’ Cos.{^i^—

+

derhalve

k Sin. o' do' dcp'

2au[ Cos.OCos.O' Sin.6üin.6' Cos.{if—(p ') }-)-«'

De integratie strekt zieh uit over de geheele opper-

vlakte, dus van 0' = 0 tot 6' = n en van = 0 tot

qp' = 2 TT. De coördinaten u, 0, qj van M worden daarbij

als constanten behandeld.

Nu kan de factor - ^ ,
die symmetrisch is ten

y — enz.

opzigte van a en u, ontwikkeld worden in eene reeks, ge-

u
ordend volgens de opklimmende magten hetzij van — of

a

van Daar echter de reeks convergent moet zijn, zal men

de eerste ontwikkeling kiezen, indien het punt M inwen-

dig en dus u a, de tweede, indien M uitwendig en dus

u'^ a is. De vorm der reeks is in het eerste geval

1

\/ a‘- — enz.

en in het tweede

- + M, — -1-enz i

a a-*
j
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euz.

1 f a a‘- )= - 1
f- enz [

,

De functien M,
,

enz., die alleen 6, (j, 6', <jp' be-

vatten, zijn in beide reeksen identisch. Wij vinden dus

:

V/ — a

j
k Sin. ö' dO' dq,' |l-j-M, —l-M^ —

-f- enz.j

,

v„ = — 1 +M, - + M, — + enz. .

u
j (

u )

Stelt men nu

I
kM^Sin.B'dO'dcp' =

j
k M. Sin O' d$' d(f'

= Nj
,

''

euz. enz.,

ZOO wordt

V,- =a |n,+N,
j
+ N,^+eDz.|,

V. (n. + N, 2 + N. ^ + enzl
M

[
u

J

Uit den vorm van de tweede leden dezer vergelijkingen

erkent men uu dadelijk, dat de eene functie uit de andere

kan worden afgeleid. Stelt men namelijk

Yi=f{u), V„ = F(«),

ZOO is

F(w)
( 3 )
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Beschouwt men iiu een gelei-

denden bol, door een dünnen draad

inet den grond verbonden en waarop

eene in een uitwendig punt P ge-

concentreerde hoeveelheid elektrici-

teit — u door influentie werkt, zoo

kan vooreerst de inwendige potentiaal Vj der op de opper-

vlakte des bols opgewekte influentie-elektriciteit dadelijk

gevonden worden. Zij C het middelpunt, M een willekeurig

punt binnen den bol. Men stelle den straal — a,

CP = p, CM = u, MP = r, MCP = 9.

Zij voorts q de hoeveelheid der influentie elektriciteit op

den bol. Wegens zijne verbinding raet den grond is de

potentiaal van al de aanwezige elektriciteit in het punt

M = 0. Deze potentiaal is de som van de potentiaal der

influentie-elektriciteit of V/ en van die der influencerende

elektriciteit welke = - is; zoodat
r

!*

V.'-f L=0,
r

en daar

r = p/ — 2pu Cos. 9

wordt

\/ p^ — 2 pu Cos. 6
-f"

De vergelijking (3) geeft nu dadelijk voor de potentiaal

der influentie-elektriciteit van den bol in eenig uitwendig

punt, gelegen in de rigting CM en welks afstand van C= « is,

= ,u u

U[/
'lpa'‘

Cos. ö
—

VEBSL. E>. MEDED. AFD. KATÜEEK. 2de REEKS. DEEL I. 14
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Nu is volgens eene bekencle Stelling de limiet van het

product bij oneindige toeneining van u gelijk. aan

de boeveelheid eieklriciteit, wier potentiaal V„ is. Wij

hebben dus

Lim. (uV„) = q,

waaruit volgt, voor V„ bare waarde stellende,

u a

Het teeken — duidt aan, hetgeen trouwens van zelf

spreekt, dat de influentie-elektriciteit q op den bol tegen-

gesteld is aan de influeucerende elektriciteit ,u. De vorige

vergelijkiug geeft

^ _ 9

p a

,u
.

Maar — is de potentiaal van /.i in het middelpunt C des

bols, Wij verkrijgen dan de volgende Stelling, waarin, kort-

heidshalve, de in het punt P opgehoopte hoeveelheid elek-

triciteit ji, een elektrisch punt genoemd is, —
De potentiaal van een elektrisch punt in het middel-

punt eens met den grond verbunden geleideuden bols is

gelijk aan de influentie-elektriciteit des bols, gedeeld door

zijn radius.

De uitbreiding dezer Stelling voor het geval dat de bol

niet door een elektrisch punt, maar door een of meer ge-

eleklriseerde ligchamen, die al of niet geleidend zijn kun-

nen, geinfluenceerd wordt, is eenvoudig. Meu verdeele die

ligchamen weder in oneindig kleine eleraenteu. Zij dp de

hoeveelheid elektriciteit in een dier elementen bevat, rfV

hare potentiaal in het middelpunt des bols, dq de hoeveel-

heid der door d p op den bol te voorschijn geroepen in-

fluentie-elektriciteit, ZOO is krachtens de vorige Stelling
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waaruit door integratie volgt, als V de potentiaal van de

buiten den bol aanwezige elektriciteit in het middelpunt

des bols, eu q de influentie-elektriciteit op den bol is,

V = - 2 (4)
a

Het bijvoegen eener constante is onnoodig, omdat wan-

neer de elektriciteit der influencerende ligchamen oneindig

afneemt, V en ^ beide tot de limiet nul naderen. Der-

halve:

De potentiaal van willekeurig geelektriseerde ligphamen

in het middelpunt eens met den groud verbonden en ge-

leidenden bols is gelijk aan de influentie-elektriciteit des

bols gedeeld door zijn ladius.

Veronderstelt men nu dat, tervvijl de bol aan de influ-

entie onderworpen is, de draad die de verbinding met de

aarde maakt verwijderd, en de bol daarna buiten den in-

vloed der influencerende ligchamen gebragt wordt, zoo be-

houdt hij dezelfde boeveelheid elektriciteit, die zieh nu

echter gelijkinatig over zijne oppervlakte uitbreidt. Is dan

hare digtheid = k, zoo is

q = 4> n a"^ k,

dus

V = — 4< n ak (5)

volgens welke vergelijking de potentiaal der influencerende

ligchamen in het punt, dat gedurende de influentie door

het middelpunt des bols werd ingenomen, gelijk is aan het

product van drie factoren, welke zijn de digtheid der in-

flueutie- elektriciteit op den bol, *zijn radius en het ge-

tal 4 n.

De in de vergelijkingeii (
i) en (5) bevatte stellingeji

14 *



(
208

)

geven het middel aan de hand om de potentiaal van een

of meer geelektriseerde ligchanien ook in uitwendige pun-

ten te ineten. Indien ^ raen daarbij steeds denzelfden bol

gebruikt, is de potentiaal regtstreeks evenredig zoowel aan

de hoeveelheid als aan de digtheid der elektriciteit, die de

bol door influentie verkregen heeft.

Het is opmerkelijk, dat deze methode reeds in twee

bijzondere gevallen is toegepast geworden, zonder dat de

natuurkundigen, die haar aanwendderi, steeds duidelijk schij-

nen ingezien te hebben, wat eigenlijk längs dien weg ge-

meten werd.

In de eerste plaats moet hiertoe gebragt worden de

wijze van proefneming, door fauaday bij zijn onderzoek

omtreut* de voortplanting der inductie (influentie) in kromme

lijiien gevolgd. Het zal voldoende zijn, hier de eerste zijner

proeven te vermelden *). Een van boven uitgeholde en

door wrijving geelektriseerde schellakcylinder werd vertikaal

opgesteld, daarop een koperen bol gelegd, en de zoogenaamde

vrije elektriciteit van dezen door aanraking weggenomen.

Om nu den elektrischen toestand op verschillende plaatsen

naast en boven den bol te meten, bragt faraday het over-

dragend bolletje (carrierball) zijner wringingsbalaus op de

te onderzoeken plaats, raakte het aan, isoleerde het weder

en onderzocht nu zijne door de influentie verkregene elek-

triciteit in de wringingsbalans. Earaday zegt, dat hij op

deze wijze de inductive kracht (inductive force) van het

schellak meet. Ik treed hier niet in eene beschouwing van

de gevolgtrekkingen, die hij uit zijne proeven afleidt, maar

wil alleen opmerken, dat de methode dezelfde is, die hier-

boven theoretisch is ontwikkeld, en dat hier dus niet eene

kracht in de mechanische beteekeuis des woords, maar de

*) Faradat, Experimental Researches, llth Series, § 1218. Pooo.
Ann., 46, 538,
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gezamenliike potentiaal van ,de elektriciteit des schellaks

en des daarop rüstenden bols gemeten is.

Op grootere schaal is de methode toegepast bij het nie-

ten van de sterkte der atmosförische elektriciteit, Quetelet

is de eerste, die hierbij systeinatiscK- te werk gegaan is.

Sedert 1822 worden te Brussel dagelijks waarnemingen

gedaan met eenen elektrometer van peltier, opwelksstang

een koperen bol van e^n palm raiddellijn geplaatst is. Bij

elke wäarneming wordt de elektrometer op een terras ge-

bragt, dat boven de omringende voorwerpen uitsteekt. Men

raakt de stang een oogenblik met een afleidenden draad

aan, brengt daarna den elektrometer naar beneden en neemt

zijne aanwijziug binuenshuis waar.

Deze wijze van waarnernen voldoet intusschen niet ge-

heel aan de vooronderstelling, waarop de vergelijkingen (4)

en (5) berusten. Imraers zijn niet alleen de bol, maar ook

de verdere daarmede verbundene metallische deelen van den

elektrometer aan de influentie der luchtelektriciteit blootge-

steld en vormen een zeer zamengestelden geleider, waarop

die vergelijkingen niet onniiddellijk toegepast mögen wor-

den. Daarentegen wordt die vooronderstelling verwezenlijkt

door eene latere, het eerst door dellmann ingevoerde waar-

nemingsraethode, welke ook sedert vele jaren aan het me-

teorologisch Observatorium te Utrecht gevolgd wordt. Eeii

geisoleerde bol van 1 palrn raiddellijn wordt längs een

hoogen paal naar boven geheschen, daar met een metaal-

draad aangeraakt en dan neergelaten, waarna de verkregene

lading aan een elektrometer van peltier onderzocht wordt.

Ook uit deze voorbeelden blijkt, hoe belangrijk de the-

orie der potentialen voor het proefondervindelijk gedeelte

der elektriciteitsleer worden kan. Het is dus zeer te wen-

sehen, dat zij spoedig in de leerboeken wurde opgenomen

en de onbesteinde uitdrukking spanning daaruit geheel ver-

dringe.



MEDEDEELING
OMTRENT DE

TOEZENDINGEN, IN DE LAATSTE JAKEN AAN ’s RIJKS MUSEUM

VOOR NATUURLIJKE HISTORIE GEDAAN, IN BETREKKING

TOT DE ENTOMOLOGIE.

DOOR

S. €. «NELLEN VAN VOLLENHOVEN.

’sEijks Museum van natuurlijke historie te Leyden be-

zit geen orgaan, waardoor onder het wetenschappelijke pu-

bliek bekend gemaakt wordt, hetgeen aldaar wordt verrigt

en ontvaugen, of welke nieuwe diervorineu in de verzame-

lingen worden opgenomen. Sedert de met roem bekende

Verhandeliugen over de natuurlijke historie der Nederland-

sche Oost-Indische bezittingeu, welk werk zieh, in zijne af-

deeling Dierkunde, het laatstgenoemde punt bepaaldelijk

ten doel stelde, is van de uitgave van jaarboeken of ver-

handelingen van het Leidsche museum geene spraak meer

geweest. Alleen ontvangt de regering van den Directeur

der instelling jaarlijks een rapport omtrent den toestand

daarvan en leest men in zeer zeldzame gevallen eene kleine,

natuurlijk oppervlakkige mededeeling in de dagbladen om-

trent deze of gene meer belangrijke toezending. — Een

gevolg van dit alles is dat er eene algemeene onbekend-

heid heerscht omtrent de zeer merkwaardige aanwinsteu,

die ’sRijks Museum in de laatste jaren heeft mögen ver-
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krijgen, en zoo inen al de gewervelde klieren of, eigeiilijk

juister gezegd, de vogels en visschen van die onbekeiidheid

eenigermate kan uitzonderen, dank zij den Catalogus, welke

van de eersten door den Directeur Prof, schlegel wordt

uitgegeven en de publicatien van l)r, bleeker voor de

visschen, zoo verkeeren toch alle ongewervelde dieren, be-

nevens de mineralogie, in een Staat van onbesprokenheid,

waarop slechts enkele soorten eene uitzondering maken.

De overweging van dezen toestand gaf mij aanleiding

om een enkel woord te spreken over de toezendingen in

de laatste jaren aan ^sRijks Museum ontvangen, voor zoo

ver zij betrekking hebben op entomologie, Ik bepaal mij

tot dit onderdeel der dierkunde, als zijnde het voorwerp

mijner gewone Studie, en bovendien omdat het overvloedig

aanleiding geeft tot een overzigt, als ik in deze bladzijden

wensch te leveren.

Gedurende de laatste jaren van het leven van den voor-

gaanden Directeur werden geene toezendingen ontvangen;

tegenwoordig zijn de sluizen, waardoor ons de schatten van

Oost en West moeten toev'loeijen, weder geopend en is die

stroom werkelijk met bijzondere snelheid vloeijende. Deze

günstige wijziging moet geweten worden, zoowel aan de

ijverige bernoeijingen van den tegenwoordigen Directeur,

als aan eene veranderde zienswijze der regering en voorna-

melijk ook aan de belangstelling van den tegenwoordigen

Gouverneur-Generaal onzer Oost-Indische bezittingen in al

wat tot wetenschap in het algemeen en natuurlijke geschie-

denis in het bijzonder betrekking heeft. Van daar dan ook,

dat terwijl wij enkele bezendingen ontvingen uit West-Indie

en de Goudkust, onze kolonien in Oost-Indie ons een tal

van toezendingen hebben opgeleverd,

Door ruilhandel Staat het Museum in betrekking tot

zeer verschillende, nagenoeg alle landen van den aardbo-

dem; daardoor- verkrijgen wij echter, op weinige uitzonde-
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ringen na, slechts^ die vormen, welke aan andere natuur-

kundigen reeds bekend en meestal ook reeds beschreven

zijn. Toezendingen uit onze eigene kolonien evenwel leveren

ons geheel onbekende, onverwachte, en soms zeer grillige

dierenvormen, waardoor alzoo niet slechts het getal der

voorwerpen of soorten in de verzameling vermeerderd, maar

in het algemeen onze kennis aan den schakel der gescha-

pen wezens vergroot en de grens der entomologie uitge-

breid wordt. Dit laatste is evenwel tot nog toe schier niet

toepasselijk geweest op de bezendingen uit West-Indie. TJit

Suriname ontving ’sEijks Museum een paar kleine verza-

melingen van 'iemand, omtrent wiens.naam wij tot heden

in het onzekere verheeren, en eene dergelijke van den Heer

STEENBBRGHE, Of&cier der Artillerie, terwijl de Heer emaus

DE MiCAULT te Gouda ons eenige Ärachniden van het eiland

Aruba ten geschenke gaf. Van onze Africaansche kolonie zond

ons voor eenige jaren de Gouverneur nagtglas eenige kleine

toezendingen, waarbij er eene was uitmuntende doordien

zij het Museum met eenige zeldzarae en prächtige Golia-

thiden, waaronder Ceratorhina frontalis en Cer, Nireus

verrijkte. Doch uit eene andere streek van Africa, de Oranje-

Vrijstaat, ontvingen wij, door de goedheid van den tegen-

woordigen Secrelaris der republiek, den Heer van olden,

toezendingen, die vooral niet minder merkwaardig waren.

In een van deze bevond zieh o. a. eene Bomhijx-nacht-

vlinder met haar spinsei, ’t geen ons eene wijziging van

rupsenvorm en vooral van zamenstelling van cocon scheen

aan te duiden, welke, voor zoo verre mij bekend is, nog

bij geen geslacht van nachtvlinders is waargenomen Men

weet dat de harige rupsen van Uombyces, de hären bij het

spinnen bf afbijten en in het spinsei weven, bf wel dat

de uit de huid loslatende hären door het ronddraaijen van

het rupsenligchaam in het spinsei worden vastgehecht ; bij

deze Africaansche Uouibijx nu vindt men in bet spinsei
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eene overgroote menigte harde stekelige borstels of werke-

lijke huiddoornen, doch terwijl bij de ons lang bekende

harige Bombyees, Arctia Caja, b. v., de baren onregelma-

tig door bet spinsel verstrooid en kennelijk door wrij-

ving en drukking daarin opgenomeii zljn, zoo schijnt bij

de Africaansche soort de rups binnen bet spinsei de ste-

kelfjes van bare huid te hebben afgebeten en een voor een

zoodanig door bet cocon gestoke'n te hebben, dat de scherpe

punten 1 ä 2 millim. uit bet spinsei uitkoraen en regt-

hoekig staan op de lengte-as van bet cocon. Wij vinden

hier dus als afvviiking 1°: eene met stekels voorziene i?om-

hjx-rups en 2°. die stekels instinctmatig tot verdediging

der pop in haar hulsel aangewend.

Doch laat ons tot de veel talrijker en rijker toezendin-

gen uit onze Oost*Indische kolonien overgaan.

De rij werd geopend door eene zeer kostbare en präch-

tige verzameling, ons ten gescbenke gezonden door den

Officier van Gezondbeid E. w. a. ludeking. Deze verzame-

ling was bijeengebragt in de betrekkelijk uog weinig be-

kende bergachtige streken der Padangsche bovenlanden, (Ads.-

Residentie Agam) op Sumatra. Later heeft ’s Rijks Museum

van denzelfden welwillenden natuuronderzoeker nog andere

belangrijke verzamelingen ontvangen, doch geene daaronder

ZOO merkwaardig als deze. Dat zij zoo uitstekend was,

moet vooreerst toegeschreven worden aan den voorbeeldi-

gen ijver waarmede de verzameling was bijeengebragt, aan

de bijzondere zorg, waarmede de voorfrerpen waren be-.

handeld, maar ten anderen en voornamelijk aan de zoo bij-

zonder günstige streek, welke tot dien tijd nog schaars

gtexploreerd was. Het is bekund dat de Pauna van Su-

matra in vele opzigten afwijkt van die van Java en dat

zij, groote overeenkomst hebbende met de Fauna van Bor-

neo, nader Staat bij die van Malacca en het Indische vaste-

land dan bij de Javaansche. Dit werd hier op verschil-
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lende wijze bewaarheid gevonden, maar door niets zoo zeer

dan door de soorten van Lucaniden, welke die collectie

bevatte. Daaronder toch kwarnen eeuige nieuwe soorten

voor, welke weinig .analogie hadden met de Javaansche en

zeer groote met Lucanen uit Malacca en Ilindostan Van

de twee merkwaardigsten daaronder heb ik de eene naar

den ontdekker genaamd en onder den naam van Luca-

nus Ludekingii beschreven in het Tijdschrift voor Ento-

mologie. Omtrent de andere soort, die mede onbeschreven

was, werd mij door den Oxfordschen Hoogleeraar westwood

medegedeeld, dal zekere majoor sidney parry (die de rijk-

ste verzameling van Lucaniden bezit) voornemens was deze

soort, die hij uit Borneo ontvangen meende te hebben, onder

den naam van Lacordairii te beschrijven. Ik behield dus

dien naam bij de uitgave rnijner beschrijving. Beide soor-

ten moeten tot het door hope voorgestelde Subgenus Odon-

tolabis gebragt worden en behooren tot de zeer groote soor-

ten met zwarten kop, borststuk en pooten en gele dekschil-

den. Het eigenaardige kenmerk der eerstgenoemde soort is

een enkelvoudige groote en vrij breede bijna verticaal naar

beneden gerigte tand, gevolgd van een dubbeleü tand, die

dezelfde rigtiug heeft aan de bovenkaken van het man-

netje; terwijl het karakter der tweede soort gelegen is

in eene luifelachtig opgerigte, geelgekleurde verheffing van

den schedel, welke nog bij geene andere soort waargeno-

men werd.

• Ook onder de farailien der Buprestiden, der Curculioniden

en Longicornia bevatte deze verzameling allermerkwaar-

digste nieuwe soorten, waarvan sedert eenigen beschreven

zijn. Onder de orde der Lepidoptera, welke zeer voldoende

was vertegenwoordigd, niet alleen door groote en sterk ge-

kleurde dagvlinders, maar ook door zeer eenvoudige en

weinig tot de oogen sprekende nachtvlinders, muntte bij-

zonder uit eene soort van Papilio aan welke ik wegens
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eenige overeenkorast in de verdeeling der kleuren op de

vleugels met die van Trogon resplendens, den naam van

Pap. Trogon gegeven heb en die, het karakter van het

geslacht Ornithoptera slechts ten deele vertoonende, een

bewijs oplevert dat deze onderverdeeling van het groote

geslacht Papilio niet in den rang van genus optreden

mag en alleen in stand kan gehenden worden, wanneer

ook nog verschillende andere groepen daarvan in gelijken

rang, dat is als subgenera, afgescheiden worden.

Ook onder andere orden b. v. die der Ilemiptera en

Diptera kwamen merkwaardige soorten in die collectie voor,

maar het meest belangwekkende insect behoorde tot de

orde der Orthoplera. Het was eene soort, welke bij naauw-

keurig onderzoek gebragt moest worden tot de familie der

Blattiua of Kakkerlakken, ofschoon zij in een kenmerk

daarvan geheel en in den habitus zoo zeer afweek, dat meu

het dier op den eersten aanblik stellig eene plaats onder de

Grgllodea of Krekels zou aangewezen hebben. De vijf leed-

jes, welke men in de tarsen bij dit dier aantreft, toonen

ten duidelijkste dat het insect niet tot de familie der Kre-

kels moest gebragt worden, als welke slechts drie leedjes

in de tarsen bezitten. Overigens stemmen de kenmerkeji

van dit insect met die der Blatten in de meeste opzigten

overeen; het verschil bestaat 1° in het niet geheel bedekt

zijn van den kop door den vooruitspringenden rand van

den prothorax en 2'’ in het niet zamen gedrukt zijn der

dijen; de overdwarsche diameter van den boven- naar den

ouderkant is wel eeuigzins grooter dan die van de binnen-

naar de buitenzijde, maar op verre na niet zoo als wij dat

bij andere Blatten gewoon zijn te zien. Ook zijn zij lan-

ger naar evenredigheid der breedie van het ligehaam dan

bij andere soorten dier familie. Eindelijk zijn ook de ste-

kels der scheenen kort en gering in aantal, terwijl wij bij

de typische soorten juist een overvloed van scherpe stekels
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waarnemen. Het spreekt van zelf dat een zoo afwijkend

insect een afzonderlijk geslacht nioest uitmaken en ik heb

het als zoodanig onder den naam van Archiblatta Hoeve-

nii beschreven.

Sedert door die toezending van den Heer ludeking het

ijs gebroken was, zijn verscheidene andere toezendingen uit

Oost-Indie gevolgd, welke het Museum gedeeltelijk len ge-

schenke, gedeeltelijk als resultaat der reizen van daarmede

speciaal belaste rijksambtenaren ontving — en wel van de

Heeren van den bossche, Resident van Banca, tegenwoordig

van Sumatra’s westkust, bernelot moens, groen, wienecke,

SEMMELINK, Kapiteill BENSCHOP, HOEDT, RIEDEL, VON RO-

SENBERG, TEYSMAN en BERNSTEIN.

De onderzocbte streken, waaruit deze insecten zijn over-

gezonden, strekken zieh over nagenoeg al onze bezittingen

in Oost-Indie uit. Zoo zond de Heer van den bossche

voorwerpen uit Banca en Billiton, de Heeren moens, meijer

en groen van Java, de Heer benschop uit Pengalong op

Borneo, wienecke en ludeking uit Timor, de laatste en

MOENS uit Ceram, semmelingk van Flores, de Solor-eilan-

den en Adonara, hoedt en ludeking van Amboina, Boeroe,

Nieuw-Guiuea, riedel en von rosenberg van Celebes en

eindelijk Bernstein, die eene wäre exploratie-reis op kosten

van bet Gouvernement gemaakt heeft, van het door hem

naauwkeurig onderzocbte Halmaheira, van Morotai, Ternate,

Tidore, de Obi-eilanden, Waigeoe en Gebeh.

Men weet dat deze in verscbillende groote en kleine

eilanden verdeelde oppervlakte eene zeer groote uitgebreid-

heid beslaat van het westen en oosten
;

het mag en kan

ons dan niet vervvonderen, dat er tusschen de Faunen der

twee uiterste grenzen vrij groot verscbil bestaat, maar men

zou zieh vergissen indien men zieh ergens eene scherp af-

gebakende grenslijn, eene lijn van afscheiding tusschen de

iwee of meer verscbillende Faunen denken wilde en die
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op de kaart ook werkelijk meende te kunnen afteekenen.

Neen ! wel is het waar, dat men eene afzonderlijke Fauna

van Sumatra en Borneo, met Banca en Billlton zou kun-

nen aannemen, eene andere van Java met Bali en missohien

met de verder oostelijk liggende kleinere eilanden, eene van

Celebes, eene andere van de wäre Molukken, eene vijfde

van Ternate, Halmaheira, Batjan en Morotai en eindelijk

eene zesde van Nieuw-Guinea met de Papoua-eilanden
;

maar men zal zoo vele overgangen vinden van de eene

dier Faunen in de andere en zoo groote overeenkomst, in

we^rwil van het verschil, tusschen alle, dat men beter doet

met al de gelede dieren van onze Oost*Indische kolonien

te brengen tot eene Fauna.

Nu rijst natuurlijk de vraag: rust niet op oiis, bij

het telkens en onophoudelijk aangroeijen van den schat

van kennis aan diervormen, in die uitgestrekte bezittingen

voorhanden, rust nie! op ons de verpligting om deze ken-

nis door uitgave van beschrijvingen ook aan anderen, aan

alle beschaafde Volkeren mede te deelen of mögen wij ons

daarop verlaten, dat ondernemende vreemdelingen, zoo als de

Engelsche reiziger wallace en de Fransche coiisul Comte

DE CASTELNAU, zulks wel zullen doen en de wetenschap

daarmede door hen gebaat zal wordfen? Naar mijne meening

rust op ons wel degelijk de verpligting om zelf te bande-

len, en vorder! de eer van ons vaderland dat ook in en-

tomologisch opzigt de voortbrengselen onzer kolonien door

Nederlanders worden bekend gemaakt. Zoo dachten vroeger

PIETER GRAMER, CA3PER STOLU, JOHANNES EUSEBIUS VOET

en in 1835 ook onze eerste koning, aan wiens beschik-

kingen wij de uitgave te danken hebben der twee be-

roemde monograpbien van Dr. willem de haan over de

Papilioniden en de Orlhopiera onzer Oost Indien, te vin-

den in de vroeger reeds vermelde Verhandelingen. Ofschoon

nu door het staken van dit werk de gelegenheid tot uit-
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gave van beschrijvingen grootelijks verminderd is, heb ik

toch getracht doör het uitgeven van afzonderlijke tnono-

graphien daaraan te gemoet te komen en aan raijne zede-

lijke verpligting te voldoen. Zoo heb ik mij voorgenomen in

dit jaar eene raonographie der Nederlandsch Oost-Indische

Pieriden te bewerken. Men weet dat onder dien naam

verstaan wordt die familie van dagvlinders, waarvan de

soorten zes volkomen pooten bezitten, bij wie de achter-

rand der achtervleugels niet hol uitgesneden is, de klaauwtjes

der tarsen gekloofd zijn en wier rupsen op den halsring

geene iutrekbare vleezige uitsteeksels bezitten.

Vau deze Pieriden nu heb ik bevonden, dat ongeveer

112 soorten in onze Oost-Indische kolonien voorkomen,

welke op weinige uitzonderingen na in ’s Rijks Museum

voorhanden zijn, en dat van die 112 soorten, 25 nog on-

beschreven, dat is onbekeiid zijn, terwijl van vele soorten

alleen de mannetj es zijn beschreven, ofschoon het Museum

nu beide sexen aanwijzen kan.

Wanneer wij nu deze verhouding van 25 onbeschreve-

nen op 112 soorten aantreffen bij eene familie van diereh,

welke op helderen dag zieh bewegen, door grootte en kleur

de aaiidacht van iedereen tot zieh trekken en behooren tot

de meest gezöchte voorwerpen in verzamelingen, hoe moet

dau wel de verhouding van het onbekende tot het bekende

zijn in familien, die zieh niet zoo als deze door günstige

omstandigheden aan de aandacht der natuuronderzoekers

als aanbevelen? En deze vraag brengt mij weder tot het

onderwerp der in de laatste jaren ontvangen toezendingen

terug. Indien het mij veroorloofd is mijne meening over

deze toezendingen in het algemeen uit te drukken en alzoo

de geschenken eenigermate op dezelfde lijn te scharen als

de voorwerpen door ’s Eijks aangestelde reizigers verzameld,

ZOO zoude ik als mijne opinie formuleeren, dat al die ver-

zaraelingen niet rnet de onpartijdigheid gemaakt zijn, welke
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den natuuronderzoeker, die voor een openbaar Museum

werkzaam is, eigen zijn moet, opdat hij niet alleen zende

wat door grootte, fraaiheid, glans uitmunt of hetgeen ieder-

een als voor de voeten ligt, maar ook de onaanzienlijke,

kleine, kleurlooze voorwerpen en vooral die, welke in ver-

borgen schuilboeken leven en die men dus nimmer kan

magtig worden, dan alleen wanneer men zieh de moeite

getroost in die schuilboeken hunne gangen na te gaan en

hen daar op te zoeken. Eene andere aanmerking is le ma-

ken op het volslagen gemis aan mededeeling van waarne-

ining. op het vak der ontwikkelingsgeschiedenis, welke

waarnemingen waarschijulijk wel geheel en al ontbreken.

Wat ik overigeus ter beoordeeling dezer toezendingeii

mede te deelen heb, strekt niet anders dan tot lof. Wat

gedroogd wordt overgezonden, inunt gewoonlijk uit door

frischheid en reinheid der voorwerpen, zoodat zelfs zeer

breckbare voorwerpen in volkomen onbeschadigden toestand

zijn tot ons gekomen.

Wel zijn enkele soorten dergenen, die in Spiritus over-

gezouden werden, verkleurd in vergelijking van voorwerpen

derzelfde soort, die gedroogd en in watten zijn ingepakt

geweest, doch daarentegen heb ik juist door het bewareu

in alcohol de wäre kleur leeren kennen van soorten, die

naar gedroogde voorwerpen beschreven en daarom toevallig

onjuist beschreven zijn. Dit heeft b. v. plaats gegrepen

bij verschillende Cassididen, die met gouden en zilveren

plekken pronken zoolang zij vochtig blijven, doch eenmaal

gedroogd al die versierselen verliezen om ze nimmer terug

te erlangen; dit greep plaats bij verschillende soorten van

Scutelleriden en wel voornamelijk die welke behooren tot

het geslacht CaUidea, welke, in Spiritus bewaard, goudgroen

zijn en gedroogd in plaats van die groene kleur een in-

digoblaauw of paarsachtig blaauw aannemen. Zoo heeft

FABRiciL'S in zijn Systema Rhtjngotormn eene TectocorU
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der nieuweren (voor hetn eene Tetyra) beschreven, onder

den naam van Cyanipes, welke hij, Indien hij van die kleurs-

verandering bij het gedroogde voorwerp had kennis gedra-

gen, voorzeker Viridipes zou genoemd hebben, want alle

voorwerpen, die ik in Spiritus gezien heb, en dit getal

zal wel ver over de honderd gaan, hadden allen goudgroene

pooten. De wet der prioriteit in naamgeving waaraan tnen

tegenwoordig zoo bijzonder gebecht is, verbiedt echter de

feil in dien naam te verbeteren en zoo moet het dier door

ZOO vele eeuwen heen, als de Zoologie gebruik zal maken

van het klassiek Latijn voor hare naamgeving, een' on-

juisten naam blijven dragen.

Een voornaam voordeel, dat wij uit de veelvuldige toe-

zendingen getrokken hebben, is de kennis van het wäre

habitat en dikwijls ook van den tijd van voorkomen, de

maand van uitkomen der insecten. Het eerste vooral, de

kennis van het wäre vaderland, is van groote waarde voor

het juiste onderscheid der verschillende Faunulae en is

raeer bijzonder eigen aan onze eeuw. Ik zal hier niet

behoeven op te halen, dat men bij linnaeus, fabkicius,

OLiviER eeuvoudig vindt //in India Orientali” of nog on-

bestemder //in Indiis”; raaar ik ben wel verpligt mede te

deelen, hetgeen velen uwer waarschijnlijk zonderling zal

voorkomen, dat de etiquetering //Java” bij de bezendin-

gen, die wij aan de Professoren reinwardt en blume te

danken hebben, niet beteekent dat het voorwerp op het

eiland Java gevonden, maar alleen dat het van daar naar

Europa overgevoerd geworden is *). Hetzelfde treft men

aan in den zoo lang als standaard gebruikteu Catalogus der

*) Het is verre van mij hier te willen te kennen geven, dat deze

groote geleerden zelven de voorwerpen verkeerd hebben geetiqueteerd;

ik bedoel alleen dat zij geen habitat hebben opgegeven, len gevolge

van welk verzuim al de voorwerpen werden besehouwd als van Java
afkonistig te zijn.
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coilectie vaii den Generaal Graaf dejean, alsmede in de

werken van vele Pransche en Duitsche schrijvers. Java is

eene onbestemde uitdrukking, in vele gevallen synoniem

inet Nederlandsch Oost-Indie. — Door onze nieuwere

toezendingen wordt deze onbestemdheid gebroken en het

wäre vaderland, soms een enkel eiland of wel eene be-

paalde streek op een eiland, bekend gemaakt.

Het zou ons te ver leiden, indien ik van de verscliil-

lende vroeger opgenoemde toezendii.'gen u het merkwaar-

digste beschrijveu wilde; ik zou dau niet mögen zwijgen

van verschilleude nieuwe Buprestiden, als een CatoxantAa

en een Calodema uit Waigeoe, van de Lomapteren uit Ter-

nate en Morotai, van eene menigte Curculioniden waaron-

der nieuwe Calandra- en ^’a/i/m/Ms-soorteu, van de vleer-

muisachtig groote Ornithoptera Croesus uit Morotai en

Zuid-Halmaheira, welks mannetje vleugelen heeft, die uit

zwart fluweel en goudlaken schijnen zamengesteld, terwijl

het zooveel grootere wijfje uit zwart- en wit-bont linnen

gekleed schijnt te zijn; ik zou u de beschrijving verschul-

digd zijn van het verbazend groote tympanuin van een’

mannelijken Zocusiide-Sprinkhaan uit Borneo, hetgeen hem

stellig in Staat stelt om een geluid voort te brengen dat

op een groot kwartier afstands gehoord kan worden (in-

dien men ten minste een vermoeden mag uiten, gegrond op

analogie met het geluid van onzen behenden grooten groenen

sprinkhaan); ik zou niet mögen zwijgen van de eerst nu

ontdekte wijfjes der £’rom‘a-soorten, welke vroeger, voor

ZOO ver zij bekend waren, onder het geslacht Vanais eene

plaats hadden verkregen, noch van zoo vele nieuwe soorten

van Nenroptera, Hymenoptera en Diptera, dat de optel-

ling alleen eenige veilen druks vullen zou. Doch ik ver-

lang niet ZOO ver uitteweiden en besluit met eene körte

raededeeling, betreffende de familie der Lucaniden, welke

eene der kleineren is in de orde der schildvleugelige insec-
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teu en juist daaroin misschien bijzonder geschikt oui tot

maatstaf te strekkeii, wanneer men den vooruitgang der en-

tomologische verzameling gedurende de laatste jaren juist

wil berekenen.

In 1837 toonde de derde uitgaaf van den Catalogus

der verzameling van den Graaf dejean, dat daarin 64 soor-

ten van Lucaniden aauwezig waren; in 1845 de Catalogus

der verzameling van den Eeverend f. w. hope, dat hij 165

soorten bezat; het is echter later gebleken, dat daarvan

als de andere sexe van reeds opgetelde soorten of enkele

verscheidenheden 37 moeten afgetrokken worden, ^tgeen al-

zoo het totaal op 128 reduceert. Nu bezat 'sRijks Mu-

seum in 1858 siech ts 82 soorten van Lucaniden, terwijl

het aantal nu juist 140 bedraagt. Deze vermeerdering is

niet toe te schrijven aan aankoop, maar aan de toezendin-

gen uit onze kolonien en daaruit voortgevloeiden ruil met

andere kabinetten. Wanneer men met den Catalogue of

Lucanoid Coleoptera van den Majoor parey het getal be-

hende soorten op 332 stelt en daarbij zes rekent, op ’s

Rijks Museum aanwezig, welke hij in zijn Catalogus niet

heeft vermeld, zoo körnen wij tot het resultaat dat het Mu-

seum 41 ten honderd van de bestaande soorten bezit.

Kenschetsender evenwel is dit. In Augustus 1863 be-

zocht de Majoor paeey ten behoeve van den zoo even ge-

noemden Catalogus het Leidsch Museum, vergeleek en on-

derzocht al de Lucaniden aldaar aanwezig, en sedert dien

tijd zijn, behalve eene menigte voorwerpen van reeds be-

hende soorten, aldaar weder zes nieuwe soorten ontvaiigen.

Eene daarvan is zoo merkwaardig dat ik mij niet weer-

houden kan om met een enkel woord van ’tgeen haar bij-

zonder onderscheidt te gewagen. Men weet dat de Luca-

niden zieh in het mannelijke geslacht onderscheiden door

verbazend groote, meestal als hertenhoornen getakte boven-

kaken, van waar de ineest behende inlandsche soort ook
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hareii uaam van Vliegend Bert heeft onlvaiigen; tevens

weet men dat geene der tot heden bekeride soorten op het

voorhoofd eenig uitsteeksel vertoont, dat eenigermate ver-

gelijkbaar zou zijn bij de hoornige uitsteeksels, die men bij

de Scarahaeiden zoo veelvuldig waanieemt; alleeu vertoont

Aegus acurninatus eene wratachtige verhevenheid op het

voorhoofd. De nieuwe soort uu, waarvau ik melding maakte,

vertoont op het midden van het voorhoofd een vrij sterk

verlengd kegelvormig, eenigzins naar beueden gebogen uit-

steeksel, dat de loodlijn van den eersten tand der boven-

kaken bereikt. Deze conformatie vernieti_gt das alle denk-

beeid aan een zeker antagonisinus van overmatige ontwik-

keling van de kaken en het voorhoofd, vvaartoe anders de

vergelijking der beide genoemde familien van LarneUicor-

nia ZOO gereedelijk aanleiding geeft.

En hiermede meen ik voldaan te hebben aan de op-

gave, om de verbazende ontwikkeling der entomologische

verzameling op 'sRijks Museum te Leiden in körte woor-

den te schetsen.

15 *



DE NIEUWE MERWEDE.

DOOU

F. W. rONKAD.

Er is iu de gescliiedenis der Nederlandsche rivieren een

iijdvak geweest, dat zieh bij uitnemendheid kenmerkte door

stelselloosheid en verwarring.

Eerst toen christiaan brünings (met regt door de wa-

terbouwkundigen de heroemde brünings genoemd) in 1804,

met de hem eigene duidelijkheid, de regte oorzaak van

het kwaad aanwees eii eene meerdere eenheid in oogmerk

en middelen dringend aanbeval, begon men in te zien, dat

de rivieren- niet langer aan zieh zelve, of liever aan den

bedervenden invloed van het proviueialismus en van bij-

zondere belangen moesten worden overgelaten, en dat' er

onophoudelijke, tot hetzelfde doel strekkende, maatregelen

noodig waren om de Nederlandsehe rivieren in eenen be-

teren staat te brengen.

De door hem verkondigde beginselen eener meer even-

redige waterverdeeling tussehen de versehillende riviertak-

ken, en eene opvolgende verbetering der bedorven rivieren

zelve, waren, gelijk de ondervinding heeft geleerd, de wäre

beginselen, tot welker toepassing men dan ook in het la-

tere tijdperk met goeden uitslag is tcruggekeerd.

Mijn hooggeachte Vader, de trouwe luilp van brünings,
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en later zijii opvolger, liulrUgde dezelfde begiiiseleu, eu bleef

die, ZOO veel van hem afliing, volgeu.

Na zijn overlijden, dat in 1808 voorviel, werden de ri-

vieren weder bijna geheel aan haar lot overgelaten.

De verschillende inundatien, die over een tijdvak van

nagenoeg eene eeuw voorvielen, zijn behend.

Noodlottige gebeurtenissen, zoo als die van 1809 en

1820, waren er noodig om de aandacht op nieuw op den

Staat der rivieren te doen vestigen.

Toen trad men een tijdperk in van commissien
;
van

schrijven; van ontwerpen maken; en vooral van hevige

twisten, zieh lucht gevende door tallooze geschritten, ge-

voed door de verloren eenheid van inzigten.

Een en veertig jaren werden daarmede doorgebragt. Bijna

niets werd er in dat tijdperk aan de rivieren gedaan. Op
de waarschuwingen der ingenieurs werd weinig acht ge-

slagen
; de regeringloosheid won meer en meer veld, en

daarmede de verachtering der rivieren, die op een volko-

raen bederf zou zijn uitgeloopen, indien men in en na

1850 niet een tijdperk van handelen was iugetreden, dat*

hoe zwak de financiele middelen dan ook waren die men

jaarlijks mögt aanwenden, de heilrijkste gevolgen heeft

gehad.

Het afscheiden der rivieren en het geregeld normalise-

ren waren de twee voorname beginselen waarvan men uit-

ging; dit werd ernstig onderuomen en met eenheid van

inzigten door de waterbouwkundigen van dezen tijd voort-

gezet.

Aan de evenredige waterverdeeling der bovenrivieren, aan

het punt van separatie te Pannerden, werd standvastig de

hand gehenden
;

dit beginsel werd overgebragt op de beneden-

rivieren, en hierdoor ontstond een tweede punt van separatie

te IVerkendarn, aan den Ouden Wiel, waar de Menoede

zieh in verschillende takken verdeelde, waarvan de oude
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lak iiaar Dordrecid strooinde, terwijl de overige, in een

onnoetnelijk aantal killen en stroompjes verdeeld, het Hol-

landsch diep bereikten.

Even als Pannerden het punt van separatie voor de bo-

venrivieren is, zoo werd Werkendam het punt van sepa-

ratie voor de benedenrivieren.

Hierdoor werd langzamerhand de Nieuwe Merwede voor-

bereid, en het is over het vormen van deze nieuwe rivier,

dat ik ZOO kort raogelijk eenige oogenblikken wensch te

spreken.

Terwijl Nederland met spoorwegen overdekt wordt, ha-

vens en kanalen worden aangelegd, meren en plassen droog-

gemaakt, is dat grootsche werk sedert 1850 aangevangen

:

een werk, dat, door betrekkelijk geringe, jaarlijks daarvoor

aangewezen middelen gesteund, langzaam doch met vasten

tred voortgaat; dat door velen als nadeelig uitgekreten,

soms met talent is bestreden, door anderen is verguisd, maar

niettegenstaande de tegenkantingen met standvastigheid ver-

dedigd en voortgezet, wanneer het eenmaal gereed, een der

grootste werken zijn zal waarop de waterbouwkunde in

Nederland mag bogen.

Wanneer men de verwarde delta besehenwt, die de ver-

dronken Zuid-Hollandsche Waard uitinaakt, dan was het

eene grootsche gedachte, die verwarde killen te vervormen

tot eene nieuwe rivier, magtig genoeg om het afstrooraeude

water längs den kortsten weg naar zee te voeren.

Men weet hoe in 1421 de Zuid-Hollandsche Waard in-

brak *). De daardoor veroorzaakte verwoesting is uit de

geschiedenis bekend.

Weinige der rarapen op onze rivieren voorgevallen, brag-

*) Van den Zuid-Hollandschen Waard, zoo als hij was vddr de ge-

weldige inbraak van 1421, kan men zieh eenig begrip maken door het

kaartjo van den Landmeter n. diert, dat in 1565 werd opgemaakt.
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ten zulk eene verbazende verandering te wecg. Eerst in

eene onafzienbare watervlakte vervormd, begou zij vervol-

gens langzamerhaud door aansHbbing weder te verlanden.

Eerst langzaam, later al sneller en sneller.

In 1461, dus 40 jaren na de inbraak, sloot het bo-

vendeel van den Zuid-Hollandschen Waard, bestaande uit

de landen van Beusden en Altena, zieh door eene afzon-

derlijke bedijking van het verdronken deel af.

Het afgezonderde gedeelte was hooger; het bleef dus na

den vloed niet onder water bedolven, zoo als het overige,

dat voor verreweg het grootste deel was uitgeveend.

De geregelde getijen, van beneden af inkomende, bevor-

derden de landwording van den uitgestrekten boezein, die

van het noorden naar het zuiden voortging. Er ontston-

den plaleu en eilanden, door kreken afgescheiden. Zc

werden onder den naam van killen bekend.

De Groote Hel of Westkil was de voornaamste; haar

boveninond was aan de Oude Wiel, waardoor zij het water

ontving van de Boven-Jilerwede.

Aan den regteroever ontving zij een gedeelte van het

water van de Ifeneden-Merwede (ook genaarad het Noor-

derdiep) door de Hoogkil en Bassekil.

Aan den linkeroever werd het water weder afgeleid door

de Bakkerskil, het Steurgat (met de Bruine kil en Bevert),

het Galeigat, den Braspenning, 't Gat van 't Steenenhuisje,

’< Gat van den Ilardenhoek en eenige kleinere killen.

Aan den kop van ’t eiland van Dordrecht had de West-

kil eene meer zuidelijke rigting. . Zij had daar eene zeer

groote breedte, en werd in de vorige eeuw nog de Groote

opening genaamd.

De kaartjes van 1699, 1730, 1833 en 1856, bij het

Verslag der Openbare Werken in de jaren 1855—1856

uilgegeven, können die voortgaande verlanding aanschou-

welijk raaken.
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Wanneer men deze kaartjes beziet en onderling vergc-

lijkt, dan springt het in het oog, hoe de natuur sedert

meer dan anderhalve eeuw werkzaam was den grooten boe-

zem van den Zuid-Hollandschen Waard weder digt te

makeu.

Eindelijk werd de in 1421 door inbraak gevormde plas

veranderd in eene delta vol eilanden met platen, met kil-

len en stroompjes, die op zieh zelve onvermogend waren

het af körnende water af te voeren. Door de afzuiging der

killen werd de Beneden-Merwede verlamd en de scheep-

vaart belemmerd.

De verbetering daarvan meende men te moeten zoeken

in eene beteugeling der killen en de sluiting van den Ouden

Wiel door paalwerk, ten einde door een en ander het wa-

ter meer op de Betieden-3Ierwede te brengen.

Die afsluitiug vond echter tegenstand in Altena en te

Gorinchem, doch het Hof van Holland handhaafde in 1581

het verlof daartoe gegeven. Niettemin werd de uitvoering

van het werk op gewelddadige wijze belet.

Weinige jareu daarna kwam intusschen de digting der

killen op nieuw ter spraak. De steden Dordrecht en Rot-

terdam namelijk verzechten en verkregen in 1592 verlof,

om de Bassekil te digten, onder voorwaarde dat, aau de

westzijde van Stededijk, in de bestaande bekramming een

gat zou gemaakt en opengehouden worden van 18 voet.

Vermoedelijk is het deze opening, die later onder den

naam van Pleunlauwer- en Helsloot bekend is.

De digting van de Bassekil werd wel ondernomen, doch

bleef niet bestaan, en alles bleef aanhangig tot in het be-

gin van de 18® eeuw, namelijk tot in 1726, toen de zaak

met ernst werd hervat; de beteugeling van den Ouden

Wiel echter werd uitgesteld tot 1728.

In 1730 stelden gravesande, wittichius en CRUQuros

voor, dien Ouden Wiel en al de vordere openingen af te
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dämmen, tot de hoogte van den zomerstand, en ze na de

diepschurinig van de Beneden-Merwede te verhoogen.O O
/

In 1736 werden de daartoe strekkende werken door de

Staten bevolen. Ze werden in 1737 en 1738 werkelijk

uitgevoerd en in April 1738 nagenoeg voltooid.

Op bet kaartje van abel de vkies, worden de toen

gemaakte afdaramingen inet de letters A tot L aangewezen.

Ze waren de volgende

:

A. Dam ßakkerskil.

B. Bruine kil.

C. Steurgat.

D. Bevert.

E. Drooge Bevert.

F. Galeigat.

G. Boeregat.

H. *t Gat van *t Steenenhuisje.

I. ’t Gat van de Witboomen.

K. Gat beneden ’t gat van de Witboomen, onbe-

kend gat.

LL. Dam van den Kop naar den Kievitswaard.

Op dit kaartje zijn voorts nog aangewezen

:

MM. Inlaagdijk van Hardinxveld.

N. Sluis te Werkendam.

O. Oude Wiel.

P. Nieuwe Wiel of groote hei.

Q. Nieuw Schephoofd bij Dordreclit.

Met weinig voorzigtigheid waren intusschen de hiervoren

genoemde werken in 1737—1738 ondernoraen
;
gevaarlijke

verschijnselen bleven niet achter, en nog vddr dat de alge-

meene sluiting der killen was volbragt, bespeurde men eene

zeer aanzienlijke verhooging van den waterspiegel op de
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Mertoede, die zoo veel schrik verspreidde, dat men er toe

overgiug, de gemaakte belemmeringen, voor zoover moge-

lijk, weder op te ruiraen.

Na dien tijd werd er gedurende eenige jaren over de

sluiting der killen en de verbetering der Merwede veel

geschreven en getwist, maar weinig of niets gedaan.

Dit duurde tot in 1769, toen biiünings en bolstea.

een belangrijk rapport omtrent deze aangelegenheid uit-

bragten en daarbij eene lavgzame beteugeling der killen

voorstelden.

Bij een staatsbesluit van den 25 Januarij 1770, werd

aan dit voorstel in zoover gevolg gegeven, dat de uitvoe-

ring van voorloopige hulpmiddclen daarbij werd vastge-

steld.

Onder den indruk der vorige mislukking, ten gevolge

van overhaasting in de afsluiting, ging men deze keer,

naar bet schijnt, weder te traag met bet beteugelingswerk

voort, Itnmers de klagten van den bandel van Dordrecht

bleven aanbouden, en weinig baat scbeen men van de in

17 70 bevolen werken te oudcrviuden. Eene verdere be-

teugeling van den Ouden Wiel, door beunings in 1777

voorgesteld, bleef zonder gevolg,

Toen er echter, in bet begiii dezer eeuw, meer eenbeid

en klem in bet algeraeen bestiiur was ontstaan, werd, bij

een besluit der Coinmissie van Superintendentie voor

’s Lands rivieren van 2 Mei 1801, andermaal bepaald, dat

liet denkbeeid van de beteugeling der killen, als grondslag

voor de verbetering der Beneden-Merwede, raet spoed zou

worden onderzocbt. Keaijenhobf werd met die taak belast.

In 1804 en 1805 deed bij naauwkeurige waarnemingen

en in zijn rapport van 2 April 1805, waarin men die

waarnemingen bijeenverzameld vindt, werd bet beginsel der

beteugeling volgebouden ;
de f'Feslkil werd er toen van

uitgezonderd.
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Men naderde meer en meer tot liet denkbeeid eener

behoorlijke verdeeling der riviertakken, de door kraijen-

HOFF aanbevolen werken werden in 1805 en 1806 uit-

gevoerd.

In 1819 kwam blanken niet het deukbeeld eener Niemoe

Merwede het eerst voor den dag. f

Zijn plan, dat echter zeer verschilde met hetgeen later

werd uitgevoerd, werd in dat jaar door de 1® klasse van

het Koninklijk Nederlandsch Instituut onderzocht.

Volgens het plan van blanken, moesten de Merwede

en Killen bij Hardinxveld, dwars door de Oude Merwede,

door een hoogen rivierdijk afgesloten worden, doorloopende

tot den kop van het eiland van Dordrecht.

Van daar ging de dijk naar de Tongplaat en verder

uaar den mond van de Dordsche KU.

Van Werkendam ging een tweede dijk in eene even-

wijdige strekking door de killen tot aan den uitloop van

het Gat van Kielen in het Hollandsch diep.

De afstand tusschen deze dijken wa,s 1130 el; de

eigenlijke riviergeul 377 el.

De Zuider Nieuwe Merwede-dijk moest voorts gaan

längs den Ämer en de westzijde van de Bakkerskil, en

aan de in 1815 gestiebte sluis van het Land van Altena

aan den Ouden dijk aansluiten.

Ilet kanaal van Steenenhoek werd daardoor verlengd tot

Papendrecht in het bed der Oude Merwede, en verkreeg door

eene sluis gemeenschap met de Oude Maas en den Noord.

De verdronken Zuid-Hollandsche Waard werd in twee

waarden verdeeld, aan weerszijden der nienwe rivier ge-

legen.

De rivier-commissie van 1821 ondersteunde het denk-

beeid van BLANKEN, om de killen tot hoofdrivier te ma-

ken, en de Beneden-Merwede af te sluiten.

Tegen die afsluiting werden intusschen, zoowel van de
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zijde vaii Dordrecht als van elders, gewigtige bedenkin-

gen ingebragt.

Eene tweede rivier-comraissie werd in 1828 benoemd.

Haar rapport werd echter eerst in 1840 uitgebragt.

Deze commissie had verschillende bezwaren tegen bet

voorstel der eerste rivier-commissie. Zij verklaarde zieh

voor het vormen van eene Nieuwe Merwede, maar

meende, dat het doel zonder afdamming van de Oude Mer-

wede kon bereikt worden. Zij beoogde eene geregelde wa-

terverdeeling tusschen de twee riviertakken, en een nieuw

punt van separatie bij den Ouden Wiel. De meest mogelijke

omzigtigheid in de uitvoering werd door haar aangeraden.

Een nieuw tijdvak voor de verbetering der rivieren werd

in 1850, ten gevolge van het rapport van de Inspecteu-

ren feruand en van der kün, geopend.

Toen kwam men tot de juiste beginselen van christiaan

BRÜNINGS terug, en werd de grond gelegd tot het een-

voudige stelsel van normalisering en afscheiding der rivier-

takken, dat sedert gevolgd is.

De regeling der waterverdeeling van de bovenrivieren

werd in stand gehouden.

De gemeenschap tusschen Waal en Maas werd bij

St. Andries afgesloten.

De normale breedten van de rivieren werden vastgesteld,

en voor die stroomen vaste rigtingen aangenomen tot leid-

draad voor het aanleggen der rivierwerken.

Dijksverbeteringen, afsnijdingen en opruimingen werden

aanbevolen, en de kop van den Ouden Wiel bij Werken-

dam werd tot een nieuw punt van separatie voor de be-

nedenriviereu gemaakt.

Voor het overzigt der algeineene raaatregelen, moet ik

hier vooral verwijzen naar de rapporten der drie Inspec-

(eurs (vAN DER KÜN, FiJNJE eil CONRAD), van 27 Septem-

ber 1861, 27 April 1863 en 1 Februarij 1864, alle van



( 238 )

Staatswege door den druk openbaar gemaakt. Hierover

meer uit te weiden, zou ons te ver afleiden, dewijl ik inij

heb voorgesteld, hier alleen over de Nieuwe~ Menoede te

spreken.

Toen men daaraan begon, vereischten de verschillende

belangen het behoud van de Oude Merwede, met de toen-

malige hoeveelheid water als minimum, of met ongeveer

de helft van de hoeveelheid water van de onverdeelde Mer^

wede als maximum, en het vormen van eene Nieuwe Mer-

wede van Werkendam naar het Hollandsch diep, met on-

geveer de helft van het water van de onverdeelde Merwede

als minimum, alles gerekend op M. E. (Middelbare Ei-

vierstand).

Bij lagere standen moest de Oude Merwede, en bij hoo-

gere standen de Nieuwe Merwede een ruiraer aandeel hebben.

Langzame stroomleiding en eene voorzigtige beteugeling

der zijdelingsche killen waren de middelen, die men aan-

wendde, en het denkbeeid, om de gezamenlijke killen tot

e6ü krachtigen stroom te vereenigen, kwam meer en meer

tot rijpheid.

In dien zin werden sedert 1851 de in de killen aan-

gelegde werken uitgevoerd, en op die wijze werd de Nieuwe

Merwede kunstmatig tot eene vermögende riyier gevormd.

Ik bied hierbij eene kaart aan, waarop de Nieuwe Mer-

^ wede ZOO beknopt mogelijk is afgebeeld, met de werken,

die sedert 1851 zijn gemaakt.

De gronden en platen, die binnen het rivierbed door

eene donkere tint zijn aangegeven, zijn 6f weggegraven bf

weggestroomd.

De overige werken zijn door de jaartallen der uitvoering

aangewezen.

De Eomeinsche cijfers wijzen de vaste peilraaijen aan,

waarin jaarlijks gepeild wordt.

In 1851, 1852 en 1853 werden in de killen verschil-
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lende beteugeliugswerken uitgevoerd, geuleu gegraveu, eilan-

den verlaagd eii reeds in laatstgenoeind jaar had de Nieuwe

Merwede eene belangrijke schrede voorwaarts gedaan.

De beteugelingswerken werden loen met behoedzaamheid

voortgezet.

De werken, welke in 1854 werden uitgevoerd, slrekten

om, in verband met die van de drie vorige jaren, al de

killen te beteugelen die, van den Oadeu Wiel tot aan

den kop van het eiland van Dordrecht, onmiddellijk of

zijdelings op de vorming der rivier invloed hadden.

Omzigtig maar krachtig vi'as die vorming voorbereid,

en de uitscluiring van het bed der Nieuwe Merwede be-

gon sedert dat tijdstip op gewenschte wijze plaats te

hebben.

De tabellen die bij het Verslag over de Openbare Wer-

ken in 1855 en 1856 zijn gevoegd, toonen door cijfers

aan, hoeveel reeds tegen het einde van 1856 in wateraf-

voer door de Merwede en Killen gewonnen was.

De waarnemingen nopens dien afvoer werden sedert dien

tijd voortgezet en tot en met 1861 wordt daarvan een

overzigt gegeven in ' de tabellen van olivier, Bijlage 3

bij het .Verslag der drie Inspecteurs, en Bijlage 2 bij het

Verslag over de Openbare Werken in 1863, (Zie Bijlage),

Belangrijk zijn de werken, die in 1856, 1857 en 1858

tot verbetering van de Merwede werden uitgevoerd.

In 1858 vooral, werden vele platen en gronden opge-

ruimd, en van dat tijdstip af, werd de verdieping niet

alleen aan stroomleiding overgelaten, maar insgelijks door

de werking van stoorabaggermolens bevorderd.

Intusschen was ook op de Deeneplaat eene breedte van

400 el aangekocht en door die plaat heen eene geul ge-

graven, breed 50 el in den bodem en diep 1,50 el — AB,

Ten gevolge hiervan, werd er eene regt doorgaande ge-

nieenschap van de nieuwe rivier met het Hollandsch diep
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geopend, die weldra belaugrijk verbreedde en verdiepte eii

zieh zeer spoedig tot een uieuwen riviermond vormde.

In 1860 en verder tot heden werden de werken in den-

zelfden zin voortgezet; verbetering der zijdelingsche afslui-

tingen, verdiepiug van den stroom door baggering en uit*

strooming, bleven de grondslagen der verdere werkzaam-

heden.

In 1863 en 1864 waren inzonderheid de stoombagger-

vaartuigen krachtig tot verdieping der rivier werkzaam.

Het laatste verslag over de openbare werken geeft daarvan

verschillende d^tails.

Opmerkelijk is de staat van verdieping die in bijlage

I van dat Verslag, bl. 118, wordt gegeven. De voort-

gaande verbetering wordt daarin onwedersprekelijk door

cijfers aangetoond.

De schutsluizen, die men aanvankelijk behoeft, werden

voltooid en de werken tot bekading
, beteugeling en af-

damming- ook benedenwaarts voortgezet, zoodat er in 1864

over de volle lengte van de Nieuwe Merwede nog slechts

een, sedert 1861 bezonken, kil, ter wijdte van 60 el, in

het belang der scheepvaart tijdelijk open was, iiamelijk

de eerste kil beneden den kop van het eiland Bordrecht.

. De normale breedte, die voor de Nieuwe Merwede is

aangenomen, is

:

Voor het Stroombed 400 el.

Voor de Uiterwaarden aan iedere zijde, 300

el, dus 600 el.

Tusschen de bedijkingen dus 1000 el.

Zij heeft tegenwoordig een vermögen van 1100 cub, el

per secunde.

De Oude Merwede heeft een vermögen van 670 cub.

el per secunde.
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Ue leagte van de Oude Merwede van Wer-

kendam tot Dordreclit en verder tot in liet

Ilollandscli diep is 2770J) el.

De lengte van de Nieuwe Merwede van Wer-

kendam tot in het Hollandscli diep is 17000 el.

Verschil in lengte 10700 eL

Tusschen deze punten bestaat bij niiddelbaren rivierstand

gemiddeld het volgende verhäng:

Bij Hoogwater.

Werkendain 1,57 -}- A.P.

Moerdijk 1,29 A.P.

Verhäng. . . 0,28.

Bij Laagwater.

Werkendain 1,15 -}*

Moerdijk 0,72 — A.P.

Verhäng. . . 1,87.

Men begrijpt welk eene uitwerking eene verkorting van

ruim 10 Nederl. mijl op dit verhäng hebben moet.

De Nieuioe Rivier nadert meer en meer bare voltooijing.^

Wat van haar geworden is, kunnen kaarten en tabellen

aanschouwelijk inaken, maar wanneer men op de plaats

zelve komt, en de prächtige rivier ziet, die daar längs de

eilanden van den ßiesbosch in jeugdige kracht heenstroomt,

dan mag men dankbaar terugzien op de standvastigheid

en de volharding, die sedert 14 jaren hebben doorgezet,

wat in het algemeen belang moest doorgezet worden, en

zieh Verheugen, dat men zieh niet door steeds herrijzende

tegenkanting heeft laten ontmoedigen, maar langzaam doch

zeker heeft voortgestreefd naar het doel, dat men zieh

voorstelde te bereikeu.
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Dat dit doel bereikt is, mag met bijna genoegzame ze-

kerheid worden gezegd. De gebeurlenissen van den afge-

loopen Winter hebben het op nieuw bewezen. Nog slechts

weinig tijd verder, en de l^ieuwe Merwede is een rivier-

tak bij uitnemendheid, volkomen geschikt voor zijne be-

steraming, — geregelde afstrooming en bevaarbaarheid.

Möge ze lang daartoe strekkeu, en ons Vaderland daar-

door bewaard worden voor de herhaling van de rampen,

waaraan zij baren oorsprong verschuldigd is.

VRR9L. KK MKDEII, AFi). MATUURK. 2^* RBEKS. DEEI, I. , 16



Merwcde,

boven

den

Ouden

Wiel

Merwede,

licneden

den

üudea

Wiel

Bakkerskii

Nieuwe

ßruine

Xil

Sieurgat
Westkil

(thans

Nieuwe

Merwede)

SncepkilHoogkil
Merwede,

beneden

de

IJoogkil

PleunLauwersloot

llelsloot

Merwede,

beneden

de

Helsloot

Gat

van

Baanhoek

Merw'ede,

beneden

hetGat

van

Baan-

hoek

Merwede

te

Dor-

drecht

KIVTERVAKKEN.

BULAGE.

OVERZIGT

VAN

DEN

WATERAEVOER

DOOR

DE

MERWEDE

EN

DE

KILLEN,

IN

ONDERSCHEIDENE

JAREN.

'"o oo o
II II 1 1 1 1 g S sis §

®
o o o o o

Snelheid

per secunde.

1729.II 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1
Afvoer.

1
.

|i 1)1 1
w bl-^coo [Betrekkelijke

1 I 11 Ml
1 g ocoo afvoer

El0.4ÖÜ5

0
4916

0
4545

0.5853
;0.4818

0
6541

0.61480.7510
Snelheid

per secunde.

h-»

OO0
1^

kub.

ei

1767.2
475.9179.0500.0610.4197.9301.0

34.484.9

227

7
307

0
Afvoer.

1.000

0
270

,0.101
0.2820,345

0.1121
1.000

,0114

0
282

Betrekkelijke

afvoer.

El0.6892'
0.5834L0.7497

)o
6495

i
Snelheid

per secunde.

1822.

kub.

el

1716.0
670.0

1046.0
218.0475.0125.0396.0

10.0419.3465.3
Afvoer.

II ooioö^—

'

bi öoo Betrtkkelijke
1 ) ioooiOto —• «OO afvoproo c oo divuer.

p pp ^PP oopo o
1 1

—'» b^cci oob«c:. o K
1 1 cn! ^ Ol • cnciio «C3500CO o ^

oo C7T--5 OCOOO »P^QOO—

'

O oo 0^*<l 00 0-05 05

Snelheid

per secunde.

1850.

i—
' w

05 05 K)»—'05 05*—'050H-i»<J*<}ffO ^ CC «C 0c«00 Ci c*
I-J ^ o*—* ptoo tCQOtf^Ci
io io bib^ icooo» oebTH-« c»io*<»b5 S-

Afvoer.

i.oooj
0
423

0.0600.0270.370

0
209

0.1091

0
.

219:

'1
.

000

'

0
.

027

'

0.3501.0000.033

1
Betrekkelijke

afvoer.

El0.63240.4516

)l,3965

0.7882

}
0.4744

0.5600^

Snelheid

per secunde.

1856.
kub.

el

1913

3
613.3

9I8
.9!

549.5636.3
170

4
511.9

51.3
493.9591.2

Afvoer.

1.0000.3200.4800.2871.0000.2681.0000.100
Betrekkelijke

afvoer.

El

0
6114

0.51651.61660.80190.4252
0.3689'

Snelheid

per secunde.

1857.

kub.

el

1760.0
670.4696.0568.4688.4

97.5
626.9

39.5614.2695.3 Afvoer.

0'qj

1.0000.3810.3950.3231.000

b
142

1.000

,0

063 001
.io CH <c ,.rt

Snelheid

1 1 II II 112 1125 ®'“ per secunde.
«0 QO

1859.0«t:

kub.

el

3043,2
923.4806.2

1313.6

ji.ooo0.3030.2650.432
Betrekkelijke

afvoer.

El0.47000.35430.70410.26430.4092
Snelheid

per secunde.

1861.

kub.

ül

1202.3
370.0207.2625.1414.0

28.8
468.021.3520.0549.1 Afvoer.

1.0000.3080.1720.5201.0000.070

1
000

0.045
Betrekkelijke

afvoer.

1

)

I
i
/.

I

4



MEDEDEELING

OVER

TOXODEB A DENTICULATA Aud. Serv.
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Voor vele jaren heeft audinEt de serville het genoenule

iusekt beschreven eu afgebeeld, eerst in de Ann. de La

Sog. entomol. de France, Tom. 6, p. 25 (Paris 1837),

later in zijue Hist. Nat. des Insectes Orthopteres, p. 139,

PI. 5. (Paris 1839). De generische naam ontleende hij aan

het Grieksche t6?ov, arc, een boog en cou, hals,

oradat de lange voorborst, achter den oorsprong van het

eerste paar pooten, als een boog rugwaarls gekromd is.

Of die naam gelukkig gekozen zij, laat ik thans in het

rnidden, doch zeker is het dat hij berust op het onderzoek

van slechts e^n enkel, gedroogd, maiinelijk voorwerp, toeu

aanwezig in het Museum Royal. Men had het te danken

aan den heer marc, geacht koopman en entomoloog te

Havre. Het was herkomstig van Java. Het wijfje was

onbekend.

Tn latere entomologische werken vind ik bf geene rael-

ding van dit insekt gemaakt, bf de opgaven van serville

eenvoudig herhaald. Zelfs wijlen ons medelid w. de haan,

Wien de schatten van ’s Rijks Museum te Leiden len diensfe

IC*
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stonden, neemt het genus wel in zijne analytische tafe

op, doch zegt er in zijn lekst niets bijzonders van [Orlho

ptera, p. 05), waaruit blijkt, dat hij zelf geen voorwerp heeft

waargenomen. Buhmf.ister maakl er in zijn uitvoerig IJandb.

der Entomologie, Bd. II. <S. 1012, slechts zeer kort gewag

van. Op inijne vragen, tot nu toe aan verschillende ento-

niologen gerigt, kreeg ik steeds ten antwoord, dat zij geene

specimina van T. denticulata hadden gezien. Deze zeldzaain-

heid van het insekt strekke ter verontschuldiging, dat ik

er nu reeds over handele, hoewel ik slechts een en dal

nog een onvolledig individu bezit,

Mijn voorwerp is eveneens herkomstig van Java. Ik

hen het verschuldigd aan mijn vriend, den Heer s. binnen-

niJK, op Buitenzorg, die het mij voor drie of vier jaren

zond, fnet een nienigte andere insekten, in arak. Bij geen

van zijne latere bezendingen komt het diertje weer voor,

niettegenstaande zijne herhaalde pogingen, ora het zieh te

verschaffen. Hij wist mij met zekerheid niet te zeggen,

vanwaar hij het verkregen had, maar houdt het voor waar-

schijnlijk, dat het uit het geborgte Gedeh, door een opzigter

te Sjipamas, was gezonden. Ik koester de hoop, dat de door

mij aan binnendijk gezonden teekening van het dier aanlei-

ding zal geven om meer individuen op het spoor te komen.

Aan mijn voorwerp ontbreken de laatste achterlijfsrin-

gen, /oodat ik over de armure genitale of de folioles ab-

dominales van SEiiviLLE niet kan oordeelen. Desniettemin

geeft mij deze verminkiug de zekerheid, dat ik een wijfje

voor oogen had. Eene kleine massa, die uit de buikwonde

stak, werd voorzigtig met hetgeeu er aan grensde naar

buiten gehaald. Ik vond, behalve sterke spierbundeis en

lucht buizen, eijereii. In een tak van het eijernest zat onder-

aan emi ei van 5 m.m., een van 2 m.m.. dan zes, die

te zamen 2 m.m. lang zijn, terwijl nog een aantal van

oinslreeks 20 korre.ls volgden en de top als een draad-
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vormige staart eincligtle Deze iurigting koint volkonien

overeen met die van andere orthoptera en bepaald met

die van Mantidea. In twee min volledige takken van het

eijernest vertoonen zieh nog ongeveer twintig eitjes, alle

van geringe ontwikkeling. Al wordt ons insekt zelden ge-

vangen, leert ons toch het zoo even medegedeelde, dat

het zeer vruchtbaar moet zijn. Wij behooren ons alzoo te

wachten voor de meeniug, dat een in Musea zeldzaam

voorkomend dier altoos in de natuur schaarscli zou zim.

Verschillende oorzaken zijn in ons geval aanwezig, die het

diertje weinig in het oog doen vallen, zoo als de vorm, de

kleur, welligt het outbreken van geluid.

Rij eene vergelijking tusschen slechts twee individuell,

waarvan het een mannelijk en het ander vroiiwelijk, kan

men niet met zekerheid weten of men met individueele of

met sexueele verschillen te doen heeft. Dit zal eerst kun-

nen worden uitgemaakt, als wij in het bezit mögen kö-

rnen van een grooter getal specitnina van beide sexen.

Dat raijn voorwerp, even als dat van sbrville, verkleurd

was, behoeft naauwlijks gezegd te worden. Ik merk slechts

op, dat noch de kop en sprieten, noch eenig gedeelte van

de pooten bij mij geel gekleurd zijn, maar bijua alles don-

kerbruin is. Alleen tusschen de bases der oogen en op de

voorborst zijn geelbruine tinten te zien. Serville vermoedt

dal het levend dier groen is, waarschijnlijk omdat deze kleur

de heerschende is bij de Mantides. Hetgeeu van de sprie

teil van het wijfje is overgebleven is fijner dan in de

teekening van het mannetje, een verschil, dat bij evenge-

noemde familie gemeenzaam voorkomt.

Als SERViLLE de lengte van het dier noemt 4 pouces

el
I

au moins, geeft hij zeker te kennen, dat het levend

langer zal zijn geweest. Mijn voorwerp zou een naauw'-

keuriger maat kunnen geven, zoo niet de laatste ringen

ontbraken. Nu bedraagt de lengte regt door gemeten bl
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rn.m. Het geheele voorkomen van serville’s inannetje is

krachtiger dan dat van het wijfje.

Serville hecht aan de rigling van de oogen bijzonder

veel waarde, als een verschilskenmerk met andere genera.

Hij zegt, u Les Hymenopes, les Acanthrops, les Schizoce-

phales et les Harpax, ont les yeux eleves en cone et termi-

nis par wne epine, mais ils s’Mevent verticalement." [Ann.

p. 25 suiv.) Dat de oogen van Toxodera volkornen in de

dvvarsche rigting staan noeint hij une conformation saus

exemple. Ik aarzel om aan deze rigting zdö veel gewigt

te hechten, omdat in mijn voorwerp de oogen noch zdd

horizontaal, of dwarsch staan, als hij het raannetje van ser-

ville, noch verticaal, als hij Hymenopes, enz. Zij houden

het niidden tusschen die twee rigtingen. Raadpleeg ik de

afbeelding van Acanthops erosa (serv. PL 4 fig. 1.) en

die van A. morluifolia (ib. PI. ß fig. 1.), d.an drukt de

eerste de verticale rigting sterker uit, en nadert de laat-

ste zeer tot inijne Toxodera Meermalen treedt genoemdc

schrijver in geen ddtails van de inrigting van de slekel-

dragende oogen; ik vind ze bok elders van geen der op-

gegeven geslachten volledig beschreven. Wat Tojodera aan-

gaat, elk oog heeft een breede basis, die zoo met den kop

verbonden is, dat ik als waarschijnlijk durf stellen, dat de

rigting der oogen veranderd kan worden. Deze verrnoedelijke

beweging wordt bovenwaarts beperkt doordien het voorhoofd

eenigzins verhreed is, zoodat de stand niet geheel en al

verticaal kan worden. Het grondstuk is glad, dan volgt

het raiddelste en grootste gedeelte, waarop een groot aan-

tal van zeer kleine facetten zigtbaar zijn en wel aan alle

kanten. Dit deel loopt conisch toe en wordt op den ge-

knotten top gekroond met een spitsen stekel die glad is.

Alleen het middelste gedeelte is dus het eigenlijk gezegde

oog. Het zal zeer belangrijk zijn deze en andere stekeldra-

gende oogen anatomisch te onderzoekeu.
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De voorborst is voorzeker een allerbelangrijkst ligchaains-

(leel voor de karakteristiek
;
de naam van bet genas is er

aan ontleend. Zij is bij serville korter, dan de vleugels,

in mijn voorwerp is bet verschil zeer gering. De boog,

dien zij, achter de inplanting van de voorpooten, vormt, is

bij mij ZOO veel flaauwer, dan in flg. b. van serville, dat

ik er niet aan gedacht zou hebben, hein in eene beschrijving

op te nemen, veelmin om het dier daarom Toxodera te

noemen. Öf de wijfjes bezitten het bedoelde karakter in

zeer geringe mate, 6f er is individueel verschil, df de krom-

ining is door het droogen vergroot ; er heerscht hier nog

onzekerheid. Zoo als bij andere Mantides is het kleinere

gedeelte van de voorborst, vöör de inplanting van het

eerste paar pooten, op den rüg door een dwarsche lijn van

het achterste gescheiden, zoo als serville ook aanduidt,

flg. h. Ilij geeft ons echter geene voorstelling van het verband

dezer deelen. De rugvlakte van de voorborst vormt een wel-

begrensde dakvormige, gebogen schub. Het kortste deel is

aan den voorrand vrij en een weinig opgewipt, waaronder een

naakte, körte, zoogenaainde hals schuilt. Het längste deel is

eveneens, doch aan den achterrand vrij en bedekt de zachte

deelen van de articulatie met de midden borst. De zoo even

bedoelde achterste grens van de voorborst draagt in de lengte-

as een vrij aanzienlijken, vliezigen, kleurloozen tand of haak.

Sonrtgelijke doch kleinere en bruine tand, met twee punten,

Staat 1 1 m.m. meer voorwaarts : dan volgt nog een, die weer

wat grooter is, 9 m.m. voor de middelste. Overigens is de

geheele vlakte met korrelige verhevenhedeu bezaaid en de

rand tijn getand. Serville schijnt deze tanden niet te heb-

ben waargenotnen : hij zegt ; La partie anguleuse du protho-

rax portant en dessus, surlout anttjrieurerneut, des petits

tuhercules ou dentelures epineuses. De kop kan veel meer

naar beneden dan naar boven worden bewogen, doordien

de buikvlakte korter is dan het rugvlak. Het buikvlak
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v6(5r de voorpooten is bezaaid met kleine tandjes, waar-

van twee lengte-rijen iets verhevener. Vlak voor het ge-

wricht van de pooten is wederzijds een vrij slevige tand,

die een deel uitmaakt van den articulatierand. Het gedeelte

van den buik achter de voorpooten is vlak, met een eenig-

zins verheven middenstreep en een menigte kleine tandjes.

Van meer details onthoud ik raij thans.

De midden- en achterborst verschillen weinig of niets

in lengte. Dat in mijn voorwerp de linker dekvleugel en

vleugel boven lag, is misschien toevallig. Echter komt deze

schikking ook bij Oxipila annulala voor. De articulatie

tusschen de voor- en middenborst is van dien aard, dat de

Toxodera zeer zeker het eerstgenoemde deel zeer sterk voor-

over buigen kan. Bij eene naauwkeurige beschouwing van

dit gewricht mag niet verzuimd worden op die van de dek-

vleugels te letten, die er in naauw verband mede staan.

De twee oogjes door sbrville afgebeeld op de worteis

van de dekvleugels zijn inderdaad verhevene, chitineuse

randen van de articulatieplooi of het spanvliesje. De dek-

vleugels zijn gevlekt, met bruinen voorrand. De vleugels

zijn zeer dun, kleurloos en doorzigtig, de nerven tijn.

De stekels aan de voorpooten zijn door meergenoemden

sc^rijver onnaauwkeurig teruggegeven, en de vorm van

de voetgeledingen onduidelijk. Onder anderen is de knop-

vormige verdikking van het vierde gelid noch beschreven

noch afgebeeld. Hetzelfde geldt van de onderdeelen der

vier achterpooten. Aan de dijen van de vier achterpooten

zijn getande plaatjes, nabij het scheengewricht, en een

zwarte wratachtige stip. De bladvormige aanhangsels {lo-

bes foliaces) van de scheenen, waardoor het insekt ver-

want is aan het geslacht Empusa, zijn in ons voor-

werp niet geel gestreept, maar geheel bruin; de vorm

komt ook niet volkomen overeen. De blaadjes aan den be-

nedenkant van de dij zijn kleiner, dan de beide bovenste.
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De stekels aan het benedeneinde van de scheen drageii

slechts twee doornen, een dünneren en een dikkeren, terwijl

er bij bet mannetje vier meer ontwikkelde zijn, dit kan zeer

wel een sexueel verschil zijn. Ik vermoed dat te eerder,

omdat aan de basis van onze doornen, daidelijkst aan de

achterpooten, twee knobbeltjes .voorkornen, die als abortive

stekels können worden beschouwd. Daarentegen spreekt

SERviLLB van twee lange stekels of sporen boven de voet-

geleding, terwijl mijn wijfje vier doorntjes heeft, twee kleine,

een grooter en dan het grootste, w'aarschijnlijk het eenige

van zijn figuur. De verbreedingen of kussentjes van de voet-

geledingen zijn door hem noch beschreven noch afgebeeld.

Het onderzoek van dit merkwaardig insekt heeft mij op

nieuw geleerd, dat, zoo men geen versehe voorwerpen on-

der de oogen kan krijgen, het allezins w^enschelijk is, om

behalve opgezette voorwerpen ook nog in spiritus bewaarde

le kunnen onderzoeken. Menig orgaan wordt door het droo-

gen misvormd, menig deel wordt allengs zeer broos en

gaat verloren
;

in het vocht, boe verkleurd ook, blijft de

vorm meestal beter bewaard en is verminkiug minder te

vreezen.

Grotdfigen, Maart 1865.



BESCHRIJVING VAN SCHEDELS

VAN

INBOORLINGEN DER CAROLINA-EIL.\NDEN.

nooR

J. VAW DER HOEVEW.

In 1858 kwamen op den 6*^®“ Dec. aan boord van het

fregatschip Amifterdam, kapitein d. herderschee, twaalf

eilanders der Stille Znidzee te Batavia aan, die door gemelden

gezagvoerder op den 80®*®" Oclober, in een kano rond-

zwalkende, aangetroffen waren, en groot gebrek hadden ge-

leden. Medelijden niet deze ongelukkige menschen had den

kapitein bewogen hen in zijn schip op te nemen. In Bata-

via aangekomen, werden de meeste dezer eilanders weldra

ziek, en binnen 3 weken waren er reeds acht overleden. Van

de vier overigen zijn er later nog drie gestorven, zoodat

er van allen siech ts een over is gebleven. Of deze naar zijne

geboorteplaats ternggezonden is, ’tgeen inen zieh voorgesteld

had met allen te doen *), is mij niet bekend.

De geboorteplaats dezer menschen is, volgens waarschijn-

lijkheid, het eiland Olee of Olea, gelijk de Heer swaving

schrijft, of Wolia, gelijk in den Javabode gemeld wordt.

Dat eiland zou, even als Tamatan, ten zuiden van de Ho-

gülou’s eilanden liggen, welke kleine eilandgroep, volgens

") Bijvoegael bij den Javabode van 22 December 1858, N“. 102.
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de opgaaf van lesson (
Voyage aulour du Monde, Corvette

la Coquille, 1822— 1825), op 7°,25' N. B. en 149°, 35'

0. L. gelegen is.

Van deze eilanders deelt de Heer swaving raede, dat zij

gelatoueerd waren, bijkans geheel naakt gingen, en zwart

liaar hadden, ’tgeen slechts bij eene vrouw eenigzins ge-

kroesd, maar bij de andere personen glad was. In de ooren

droegen zij rollen van schildpad; de oorlel was daardoor

buitengeraeen uitgerekt.

Van de op Java gestorvene elf menschen zijn 8 sche-

dels door Dr. swaving medegebragt. Een liegende schedel

van Soejoer (of Saenjoer *) is van een der drie personen

afkomstig, die te Meester Cornelis bij Batavia overleden is,

en bevindt zieh thans in het Anatomisch Kabinet der Leid-

sche Hoogeschool.

Ik heb deze liegen schedels onderzocht en gemeten; van

de inetingen geeft de achter mijn opstel geplaatste tabel

een naauwkeurig berigt. De hoofduitkomsten daarvan nemen

wij in onze beschrijving op.

Onder de negen schedels zijn zeven van mannen afkom-

stig, waarbij wij in de eerste plaats onze aandacht bepalen,

en welke wij vooral beschrijven zullen, terwijl omtrent de

twee vrouwelijke schedels daarna eenige opmerkingen zullen

volgen.

De schedels hebben alle eenen langwerpigen vorm
;

zij

behooren tot een volk, dat in de terminologie van retzius

dolichocephalisch moet worden genoemd. De gemiddelde

omvang van den schedel is ü,515 t)- Deze afmeting is

•) Zoo geeft Dr. zaauer mij den naam op.

t) Ik heb reden om te denken, dat deze opgave voor den geheelen

volkestain, waartoe deze personen behooren, vrij juist zal zijn. Van
de zeven mannelijke schedels zijn er vijf, bij welke deze tnaat valt binnen

0,509 en 0,522; €e'n scbedel geeft 0,502 en de zevende, die bijzonder

grooi is, geeft 0,535. Het gemiddelde van deze twee uitersten zou 0,5185

z\jn.
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grooter dan die bij Javanen gemiddeld wordt aangetroffen

(0,499), geringer daarentegen dan ik die bij de schedels

der Germaaiische volken gevonden heb (0,52iS). De gemid-

delde omvang vau den schedel steuit bij deze schedels over-

een inet de gemiddelde maat, die ik over den omvang der

Chinesche schedels vroeger gevonden heb.

Schedel van Taralipa, van boven gezien

;

De lengte van den schedel verschilt tusschen 0,171 en

0,191. Als gemiddeld getal heb ik hier 0,182 gevonden;

doch het is mogelijk, dat bij het onderzoek vau ineer

schedels deze maat gemiddeld 1 of 2 m.m. grooter zou
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zijn

*

). De gemiddelde breedte tusschen de wandbeeuderen

is 0,126 t)- Deze breedte verschilt tusschen 0,117 en

0,133. Onder de zeven schedels zijn er twee, die 0,129

breed zijn, een die 0,127 breed is.

De boog van den schedel of de maat van de welving

van den schedel, genoraen van den grond der neusbeende-

rcn tot den voorrand van het groote achterhoofdsgat, ver-

schilt van 0,364 tot 0,399. IJit de berekening der zeven

inaten volgt als gemiddelde 0,382. Ik vermeen echter, dat

rnen uader bij de waarheid komt als men die afmeting ge-

niiddeld iets geringer stelt, b. v. 0,379, omdat twee zeer

groote afmetingen (0,394 en 0,399) eenen störenden in-

vloed uitoefenen en de meeste beneden 0,381 vallen. Van

deze gemiddelde maat wordt de grootste lengte door de

wandbeenderen ingenomen
;

kleiner is het voorhoofdsbeen

(omtrent 14 millimeters), en het kleinste gedeelte van die

lengte (omtrent 18 m m. minder dan het voorhoofdsbeen)

blijfl voor het achterhoofdsbeen over §).

De hoogte van den schedel, regtstandig gemeten van

den achterrand van het groote achterhoofdsgat tot de kruin

van den schedel, verschilt van 0,134 tot 0,149, en be-

draagt gemiddeld 0,142 of 0,143 **).

*) Daar er slechts drie schedels zijn, die onder 0,182 blijven, zijn er

daarentegen drie, welke van 0,186 tot 0,191 lang zijn.

Bij zes Chinesche schedels heb ik als gemiddelde lengte gevondcn

0,180.

t) Bij zes Chinesche schedels had ik deze gemiddelde maat 0,137

of iets meer gevonden.

§) Het voorhoofdsheen is van de neusbeenderen tot de sutura coro-

nalis gemiddeld 0,125 lang; de gemiddelde lengte der wandbeenderen

of der sutura sagittalis is 0,139; de gemiddelde lengte van het achter-

hoofdsbeen tot aan het foramen magnum is 117 ;
en deze drie geraid-

delde maten geven, bij elkander opgeteld, weder nagenoeg de vroeger

gevondcn gemiddelde lengte van de welving van den schedel 0,381.

*•) Bij Chinesche schedels heb ik als gemiddelde voor deze afmeting

gevonden 0,145.
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Uit, de opgegeven afmetingeii blijkt, dat deze sehedel?

laugwerpig, smal en vrij hoog zijn. Het voorhüofdsbeen is

tamelijk lang, en de zamenkomst van den kroonnaad en

den pijlnaad ligt in vijf schedels loodregt boven den voor-

rand van het groote achterhoofdsgat, bij twee schedels ech-

ter daarvoör. Bij alle is de pijlnaad langer dan het voor-

houfdsbeen. Zulks is ook bij Germaansche schedels gewoonlijk

het geval, hoezeer er echter gevonden worden, bij welke

de lengte van het voorhoofdsbeen die der vvandbeenderen

overtreft, hetgeen, volgens mijne vroegere onderzoekingen,

bij Slavoniscbe en Tschadische schedels daarentegen als re-

gel schijnt te moeten worden aangemerkt

Het achterhoofdsbeen heeft een middelmatige lengte. Bij

eenen schedel *) is het echter zeer lang, namelijk van de

punt van den lambdanaad tot aan den achterrand van het

forarnen 7nagnum 0,129; maar bij dezen schedel wordt het

bovenstnk van de squama occipitis door een symmetrisch

geplaatst, rmtvormig wormiaansch been gevormd, een os

hiterparietale, dat zieh van onderen tot digt bij de linea nu-

chae iuperior uitstrekt.

Het groote achterhoofdsgat is bij de ineeste schedels lang-

werpig t)j lengte staat tot de breedte omtrent als 6 : 7.

Het voorhoofdsbeen is gelijkmatig gewelfd, het meest

uitpuilend in het midden en zacht ter zijde glooijend, zon-

der duidelijk ontwikkelde tubera fron^alia ; äe glahella

bij de ineeste schedels sterk uit. De wandbeenknobbels lig-

gen naar achteren ;
de halfcirkelvormige lijn voor de slaap-

spier klirat hoog naar het bovenste gedeelte van den schedel

op. Een forarnen parietale komt slechts bij eenen schedel

*) Dien van Taraloni, uit de Verzameling van vkolik, 2G3.

t) Bij eenen schedel (dien van Kateboa, in vroliks Verzaineling,

261) is het groote achterhoofdsgat ongewoon kort (0,031 lang) en naar

aclitercn betrekkelijk breed (0,028).
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aan beide zijden voor; bij de ineeste ontbreekt het aaii

de liukerzijde of is in ’t geheel niet aanwezig. Het ach-

terhoofdsbeeu vertoont eene sterke ontwikkeling van de

uitwendige buil

*

)
eu ook gewooulijk eenen scherpen kam

[crista occipitalis externa), die naar den grond van den

schedel, in de nabijheid van het achterhoofdsgat, als eene

opstaande beenplaat bij sommige voorwerpen zigtbaar is,

terwijl de boogvorinige strepen, vooral de bovenste {linea

arcuata superior), sterk uitspringen. De ondervlakte van

den schedel vertoont diepe sporen van de inhechting der

nekspieren. De buitenste plaat van de vleugelwijze uitsteek-

sels des wiggebeens is bij de meeste schedels zeer breed en

naar buiten gekeerd t)»

De aangezigtsbeenderen bieden weinig bijzouderheden aan,

die afzüiiderlijke vernielding behoeven. De oogkassen zijn

ruiin 54 tot 36 m m. hoog, en gemiddeld 40 of 41 m.m

breed. De ueusbeenderen zijn niet plat, maar vorinen met

elkander eenen ineer of min scherpen hoek
;

zij zijn smal

en onder de glaheLla eenigzins minder vooruitspringend dan

naar hun benedengedeelte. In hunne verbinding met het

voorhüofdsbeen klimmen zij altijd eenigzins hooger op dan

de naast hen liggende processus nasales van het boven-

kaaksbeen. Het doornachtig uitsteeksel [spina nasalis infe-

rior) is bij de meeste schedels sterk ontwikkeld en naar

voren verlengd. Het uitsteeksel voor de tandkassen is van

voren smal of, met andere woorden, de afstand tusschen

den onderrand der neusholte en den voorsten rand der bo-

veukaaksbeeuderen is kort. De jukbogen springen niet sterk

naar buiten §).

*) Tuberantia externa.

t) Zulks is ook bij verschillende Chiuesche schedels door L)r. swa-
viNO eu door luij waargenomen.

§) liij eeu der schedels (dien van Soenjoer) is het jukbeenuitwas van

het slaapbeen door eenen naad in een voorste en achterste gedeelte ge-
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De onderkaak is iiiet hoog, maar grof eu slerk; zij

heefl eenen dikken onderrand, en vertoont aan de biunen-

vlakte eene sterke groef voor den musculus mylohyoideus.

De takkeu der onderkaak zijn breed, eu toonen aan de

buitenvlakte gevvoonlijk sterke sporen van de aanhechting

van den musculus masseter.

De landen zijn gezond, en ik zag geen enkeleii tand,

die sporen van caries aaubood. De snijtanden in de boven-

kaak staan niet ordelijk naast elkander geschaard, maar

min of meer onregelmatig, naar achteren of naar voren

verdrongen, terwijl de twee hoektanden, op geringen afstand

van elkander geplaatst, slechts weinig ruimte voor de snij-

tauden overlieten.

Behalve de zeven mannelijke schedels zijn er nog twee

van vrouwen afkomstig, die wij hebben kunneu onderzoe-

ken *). Geslachtsverschil bieden deze schedels naauwelijks

aan. De omvang van deze schedels is geringer dan gemid-

deld bij de mannelijke schedels t). De lengte van den

eenen schedel bedraagt 0,181, van den anderen 0,1S2.

Dit verschilt weinig van de gemiddelde afmeting bij de

mannelijke schedels. De breedte van den schedel bedraagt

bij den eenen 0,123, bij den anderen 0,126, hetgeen, wan-

neer wij deze maat met de gemiddelde maat der maune-

lijke schedels vergelijken, daarmede geen noemenswaardig

verschil oplevert.

scheiden. Deze naad bevond zieh een weinig vöör den voorrand der

gewrichtsholte voor het hoofd der onderkaak.

*) Een daarvan bevond zieh eerst in de Verzameling van den Hoog-

leeraar VROI.IK en is thans met den anderen, die reeds van den be-

ginne naar het Museum, anatomicum derLeidsche Hoogeschool gekomen

was, in dat Museum geplaatst.

t) Ey den eenen 0,505, bij den anderen 0,514; het laatste blijft nog

beneden het gemiddelde der zeven mannelijke schedels, namelijk 0,515.
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De boog van den schedel bedraagt bij den eenen scbe-

del 0,379, bij den anderen 0,365. Het middelgetal (0,372)

is 9 millimeters beneden het middelgetal der raannelijke

schedels. De lengte der wandbeenderen is vooral geringer;

minder verschil schijnt het voorhoofdsbeen en nog minder

het achterhoofdsbeen aan te bieden. Maar een algemeen

besluit omtrent een geslachtsverschil te dezen aanzien uit

tvvee schedels op te maken, zou eene groote vermetelheid

ziju.

De hoogte van den schedel (0,144 en 0,139) biedt geen

verschil aan, maar komt met de gemiddelde hoogte, die

bij de zeven mannelijke schedels gevonden is, overeen.

De ylabella steckt minder uit dan bij de mannelijke

schedels. Ook aan het achterhoofdsbeen is de oppervlakte

gladder; de schub van het achterhoofdsbeen is boven, bij

de punt van den lambda-naad, rond gewelfd.

Het aangezigtsgedeelte levert weinig merkwaardigs op.

De spinn nasi springt niet vooruit, zoo als bij de man-

nelijke schedels het geval is. De bovenkaaksbeenderen hel-

len meer naar voren, zoodat de gelaatshoek scherper wordt *).

De snijtanden staan regelmatiger dan bij de mannelijke

schedels; die der bovenkaak springen meer boven de rij

der onderkaaks-snijtanden vooruit. De onde.rkaak is minder

dik dan bij de mannelijke schedels, en vertoont slechts

flaauwe sporen van de inhechting van den musculus mas-

aeter.

Wij moeten nog met een enkel woord vermelden, dat

een dezer vrouwelijke schedels aan beide zijden en een der

*) De afstand van den voorrand van het groote achterhoofdsgat tot

aan den rand der bovenkaak tusschen de snijtanden bedraagt bij den

eenen schedel 0,098, bij den anderen 0,104.

Het alveolaire gedeelte van het bovenkaaksbeen is dun, zoodat de

lange taiidwortels, daar de zeer dünne beenplaat bij het toebereiden

der schedels verloren ging of gedeeltelijk oorspronkelijk reeds ont-

brak, zieh hier en daar onbedekt vertoouen

VEBSL. KB MEDED. AFO. NATUURK. REEK8. DEEL I. 17
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zeven vroeger vermelde mannelijke schedels aan de regter-

zijde een afwijking vertoont, welke hyrtl in zijn Leerboek •

der Onüeedkunde eene groote zeldzaamheid noemt *). Het

is namelijk eene verlenging der buitenste plaat van den

processus pterygoideus en eene vergroeijiug met het doorn-

uitsteeksel [processus spinosus of spina angularis) van den

grooten wiggebeensvleugel
;
boven deze verbindiug blijft er

een langwerpig rond gat over, hetwelk onder het foramen

ovale geplaatst is. Wij hebben vroeger reeds gemeld, dat

bij de meeste schedels deze buitenste plaat van het vleu-

gelwijzige uitwas zeer breed en buiten gekeerd is.

Gelijk boven gezegd is werden deze' eilanders door den

scheepsgezagvoerder heiideeschee voor afkomstig van het

eiland Wolia aangezien. In de berigten, die in het Javaan-

sche dagblad voorkomen, is de reden van deze gissing niet

o])gegeven. Ook wäre het wenschelijk geweest, dat de plaats-

bepaling, waar deze op zee zwervende personen aan boord van

het fregatschip opgenomen zijn, in het berigt naauwkeuriger

was aangeteekend f)< Wat het eiland lI oKa betreff, zoo wij

het voor geen nieuw eiland te houden hebben, is het wel

) „Die aeussere Lamelle [des Proc. pterygoideus] ist als grosse Sel-

tenheit mit der spina angularis durch eine knoecherne Spange verbunden,

welche Anomalie als Verknoecherung des von Civinini beschriebenen Ban-

des — i-ig. pterygo-spinosum — zu deuten ist,” Lehrbuch der Anatomie

des Menschen, Prag, 1846. 8°. S. 177.

Bij dezen vrouwelijken scliedel (dien van Natioli) biedt het foramen

ovale eenen af’wijkenden vorm aan. Het is aan de linkerzijde bijkans

volkomen rond, aan de regterzijde bijkans driehoekig, van achteren

breeder. Het is naauwelijks der vermelding waardig, dat het bij den

anderen vrouwelijken schedel aan de regterzijde met het foramen spi-

nosurn zamenvloeit, waardoor eene opening ontstaat, die bijkans eene

Svormige gedaante heef't.

t) „Op 90 duitsche mijlen afstand van de Pellen- (Pelew?) eilan-

den.” Javabode, 28 Dec. 1858.
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waarschijnlijk hetzelfde, dat de torres Guliai, anderen Oelee

of Oellie noemen ^). Dat eiland ligt in het westelijke ge-

deelte van de groote groep der Carolina-eilanden, omstreeks

op 7° N. B, en 144° 0. L. van Greenwich. Van eenen

inboorling van dat eiland, Kadoe genaamd, bezitten wij

twee afbeeidingen, beide in profiel, waarvan de eene voor

het derde deel van het Eeis-verhaal van von kotzebde, de

andere in de Voyage pittoresgue, welke de teekenaar der

expeditie, choris, heeft uitgegeven, geplaatst is f)-

Tn het westelijk gedeelte van den grooten Oceaan be-

vinden zieh tusschen den

5*

^®" en graad N. B.

onderscheidene eiland-groepen, die raen onder den naam

van Carolina-eilanden zamenvat. Eeeds in den aanvang

der zestiende eeuw waren er enkele van gezien, doch de

ontdekkingen dier tijden waren weder in vergetelheid ge

raakt en voor onze geographische kennis verloren §). Men

kan daaroiD lazeano raet meerdere zekerheid bij deze eilan-

den aanhalen, die in 1086 een der westelijke eilandeii

van deze groeji ontdekte **). In het laatst der vorige

*) Het zou dan hetzelfde eiland zijn waarvan Ä'adoe afkomstig was,

die door o. von kotzebde op het eiland Aour in de liadack-keten

aangetrofFen, op zijn verzoek aan boord van het schip Rurick werd
opgenoraen, en de Russische reizigers gedurende een langen tijd ver-

gezelde.

De Franschen schrijven Oulea (cnonis, Voyagepiltnresque, Va.r\s,\^22,

fol.), de Duitschers UIU; v. kotzebde, Entdeckungs-Reise auf dem

Schiffe Rurick, 1815-1818. Weimar, 1821. 4,\ II, p. 84, 85.

t) lies Radak, Fl. XVII. Kadou, natif de l'ile (T Oulea, une des Ca-

rolines.

§) Saavedka 1528, tillalobos 1542, legaspi 1565. Op eene door

vuiLT.EHiN in 1851 in het licht gegeven mappemondc in mekcators
projectie, waarop de ontdekkingen zijn aangeteekend {Flanisphire il-

luslre..,. indiqüant l’epuque des grandes däcouverles et les noins des no-

vigateurs) wordt villalobos als ontdekker der Carolina-eilanden op-

gegoven.

•*; Waarschijnlijk Eap of Yap volgens ciiamisso’s opgave in zijne

bewerking der berigten over deze provincie van den grooten Oceaan.
Von kutzebde’s Entdeckungs-Reise, III, p. 85.

17*
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eeuw werden wij nader bekend met de n)eest westwaarts

gelegen groep, door de Spaansehe zeevaarders Palaos ge-

npemd of de Pelew-eilanden, tuen een paketboot in dienst

van de Eugelsche Oost Indische Maatschappij daar schip-

breuk leed

*

). In onze eeuw werd een geheel oostelijk ge-

'egen arcbipel nader bekend, welke tot dezelfde eilandgroep

behoort, de Eadack-eilanden t). Eigenlijk vormen al deze

eilanden minder eene zamenhangende groep dan wel eene

reeks van door min of meer bijeenliggende eilanden ge-

vormde groepen en deze reeks strekt zieh ongeveer veertig

graden lengte uit (van 134° tot 173° 0. L. van Green-

wich).

De bevolking dezer eilanden is veel onvolkomener be-

hend dan die van de meer oostwaarts gelegene eilanden

van de Stille Zuidzee, van de Sandwichs-eilanden b. v. en

van de in het zuidelijk lialfrond gelegene Gezelscliaps-

eilanden, Tahiti enz. Behalve berigten van Jesuiten, vooral

van pater cantova §), heeft men tot in deze eeuw geene

nadere inlichtingen omtrent deze volken verkregeu dan die

door WILSON van de Pelew- eilanders bij zijue scliipbreuk

*) Het dagverhaal van kapitein wilson, gezagvoerder van de Ante-

lope, is uitgegeven door g. keate en ook in onze taal overgebragt:

Beschrijving van de Pelew -Eilanden. Rotterdam, 1789. 4°.

t) Het is van deze eilanden dat Rarick afkomstig was, wiens af-

beelding voor het tweede deel van kotzebüe’s Entdechmgs-Reise ge-

plaatst is. Vergelijk over deze nieuw ontdekte eilanden krüsenstern

in kotzebüe’s Entdeckungs- Reise, II, p. 157, 158.

§) ,J. u. FORSTEU heeft in zijne Bemerkungen über Gegenstände der

phgsischtn Erdbeschreibung u. s. w. auf seiner Reise um die Welt (ueber-

setzt von G. forsteii), Wien 1787, p. 491—502, uit des brosses, Hist,

des Navigaiiuns aux Terres australes, Tom. 11, p. 445— 511, een uitlreksel

gegeven omtrent de bewoners der Carolina-eilanden. Van cantova’s

berigten en sehriftelijke mededeelingen van Don lodis de torres,

Vice-Gouverneur der Marianen-eilanden, heeft chamisso gebruik ge-

maakt in zijne aanteekeningen, die men in het derde deel van o, v.

kotzebde’s Entdeckungs- Reise vindt, p. 122— 137. Vergeh ook kotzebde

zelven
;
ald. II. p. 130.
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in 1783 waren medegedeeld. In deze eeuw zijn door de

reis van von kotzebue en de reizen van düperrey en

FREYCiNET eenige nadere bijzonderheden bekend gewor-

den

*

).

Over het algemeen stemmen de berigten in de volgende

bijzonderheden overeen. De bewoners der Carolina-eilanden

zijn van middelmatige lengte; zij zijn niet allen van de-

zelfde kleur; zelfs op hetzelfde eiland is hierin verschil

;

de donkerst gekleurde zijn die van geringeren stand. Hunne

tanden zijn wit en niet afgevijld of zwart geverwd, zoo als

bij de Maleiers. De oogen zijn levendig en donker, maar

niet groot. Een bepaalde volkstrek kan men in het gelaat

niet opmerken f)* Zij gaan bijkans geheel naakt §), maar

versieren zieh met donker blaauw getatoueerde strepen op

armen en beenen, in de lengte evenwijdig loopende. Voorts

is het oor doorboord en de oorlel door de voorwerpen,

welke daarin tot sieraad gestokeu worden, somtijds buiten-

gewoon uiigerekt. In die opening dragen ze rollen of rin-

gen vaii schildpad of been, en de vronwen versieren die

ook wel met bloemen. De hoofden wonen in grootere hui-

*) Fkeycinet, Voyagf, de l’UTanie, zag slechts op Guam (Marianen-

oilanden) l)ewoners der Carolina-eilanden. Ddperrby bezocht enkele

eilanden zelve. Lesson heeft daarvan zijne berigten als ooggetuige

ontleend en deze inedegedeeld in zijn reisverhaal Voi/age autour du

^[onde entrepris surla Corveite hi Coquille (nitgave te Brussel, 1839. 8“.

Toni. IV. p 121—191), CompUment des Oeuvres de Buffon. Tome II,

Races humaines. Paris, 1828. 8 ’. p. 372—442 en Voyage medical autour

du Monde. Paris 1829. 8“ p. 18.5-200.

+) Dit is het getuigenis van j. .\rago, teckenaar bij de expeditie

van FREYCINET, 1817—1820. Promenade autour da Monde. Paris, 1822.

II. p. 30 „Les habitants des Carolines n’ont pas un caraclere de physi-

ognomie parliculier: chaque individu a le sien, et tnul varie en eux, mime

la Couleur de la peau.”

§) Zoo ook getuigt swavino.

„Een gordel of band van vczolacbtige stof omgar de leudcneii der

vrouwen, een lapju {to>) droegen de mannen over de genitalia.”
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zingen, de geineene man in kleine hatten. Hunne wapens

zijn lausen en werpspiesen Behalve van voortbrengsels

van het jjlantenrijk voeden zij zieh van visch. Zij bezitten

bijkans allen eene groote geoefendbeid in het besturen bun-

ner, uit holle boomstammen vervaardigde piroguen, waar-

niede zij groote togten durven onderneraen. De Marianen-

eilandeu worden vrij geregeld door sommige van de Caro-

lina-eilanders bezocht; zij brengen er schelpen en eenige

door ben vervaardigde kleiuigheden aan, om daartegen ijzer-

waren, al zijn bet ook siechte spijkers of siechte messen,

in te ruilen.

Met deze berigten stemmen de aanteekeningen, die Dr.

3WAVING bij de door hem naar Nederland overgezonden

scbedels gevoegd heeft, zeer wel overeen. Ook hetgeen bij

bmtrent sommige woorden, die van de schipbreukelingen

opgeteekend zijn, inededeelt, geeft gelijkheid met de woor-

den van de. lijsten, die ons door reizigers zijn medegedeeld,

te kennen. Onder de twaalf personen gaven echter sommige

andere namen aan dezelfde zaken, zoodat zij misschien niet

allen van betzelfde eiland afk'omstig waren *).

Afbeeldingen van scbedels van Carolina-eilanders zijn raij

niet bekend. Wel bezit men afbeeldingen, die naar levende

personen genoraen zijn, maar aan welke niet altijd volko-

uien vertrouwen gegeven kan worden. Het best is mogelijk

*) Lesson heeft een woordeulijst gegeven van de bewoners van

Ualan of Oiialan (het eiland Strang), welk eiland op 5",21' N. B. in

het oostelijk deel der Carolina-eiland-groepen, omtrent op löS’ O. L.

van Greenwich, gelegen is. Voy. autonr du Monde, IV, p. 175—182.

Compl. iiux Oeuvres de Buffon, II, p. 423—429 (v a.n Ilogoleu of Hogolou

geeft liij de namen dev getallen tot 10,000 oph Voy, aut. du Sfonde,

IV, p. 190. Compl. aux oeuvres de Buffon, II, p. 440, 441. HogolouWgt

omtrent in het midden der onderscheidene groepen van de Carolina-

eilanden o]) 7®;25' N. B. en 152“ O. L van Greenwich. Weinig over-

eenkomst lieefi die woordenlijst inet eene andere van de Carolina-

eilanders, welke AK.\GO geeft in zijiie reeds aangehaalde Promenade

autouT du Monde, 11, p, 476—492.
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het portret van Kadou in de pitoreske reis van CHOiiis te

vertrouwen *).

Lesson is geneigd de Carolina- eilanders met Chinezen

eu Japanners te vergelijken, en noemt deze eilanders pela-

gische Mongolen f)- Dat ze van de overige bewoners der

stille Zuidzee, bepaaldelijk van de Otahiters en Nieuw-

Zeelanders verschillen, blijkt uit al wat wij van dezen

weten. Eveneens onderscheiden zieh de bewoners der Caro-

lina-eilanden van de Maleiers. Of echter de vereeniging

met den Mongoolschen stam niet meer als eene hypothese

is te beschouwen, dan wel als eene goed gestaafde, uit er-

varing afgeleide meeniug, zou ik niet durven beslissen.

Lesson laat deze volken van het westen naar het oosten

op deze eiiand-groepen aankomen, en zoekt hunnen oor-

sprong op de Philippijnsche eilanden. Het is mogelijk, dat

dit de wijze is, waarop deze reeks van eilanden hare be-

volking ontving, maar meer dan eene loutere gissing is

het niet
;

over zoodanig eene gissing kan men niet twisten.

Het eenige wat men aan een wetenschappelijk ouderzoek

onderwerpeu kan, is de overeenkomst of het verschil tus-

schen schedelvorm, ligehaamsbouw en taal bij andere volken

•) Men vindt kleine figuren van bewoners der eilanden Penelap en

idounn uit ,de groep der Carolina-eilanden in den Alias kistorique, Voy.

de la Coquille, PI. 57. Weinig vertrouwen verdienen de afbeeldingen

in den Atlas Uist. van fuevcinet, Voyage de l’Uranie, PI. 58 (afbeel-

dingen die ons aan Europesche teeken-akademie-beelden doen denken)

en in den Atlas van araoo, Promenade autour du Monde, PI. 14, 15

(Carolina-eilanders op Tinian gezien, van welke beeiden hetzelfde

geldt). Verdervindtmen afbeeldingen naar pleisterbeelden van Carolina-
eilanders genomen in den Atlas d’anthropologie van de Voyage au pole

sud et dans l’Ocianie sur les Corvelles l'Astrolobe et la ZiUe, 1837—1840,

PI. 8, 9.

t) ^oyoge autour du Monde, IV, p. 144, en vooral CompUment aux
Oeuvres de Buffon, II, p. 372. Zie ook in uoperrev, Voyage autour du
Monde, Zoologie, I. Considärations sur les vari£t£s de l'esphce humaine,
qui hahiteiU les iles du grand Ocian, en i.esson eu ga-k.\ot in de Anna-
les des Sc. natur., X, 1‘827.'
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en bij Carolina-eilanders. Eene bijdrage daartoe kan deze

schedelbeschrijving geven. Daarotn heb ik hier en daar bij

de afmetingen ook eene vergelijking gemaakt met hetgeen

het onderzoek van Chinesche schedels raij heeft doen ken-

nen. Zeker komen deze Carolina-eilanders met Japanners

in hunnen schedelvorm geenszins overeen, en Japan ligt

toch op den weg der veronderstelde verhuizing *}. Wij

gelooven dus dat het gevoelen van lesson nog geheel ou-

bewezen is.

*) Van Japan laat dan ook lesson de bewoners der Carolina-eilan-

den, de Chamorra’s der Marianen- eilanden en ook de Tagallers der

Philippijnen afstammen: la confurmalion phjsique, la langue sans aucune

analogie avec la' langue ocäanienne doivent indubiliiblement porter l’exami-

nateuT impartial que les habitants de Oualan de rneuie que les Carolins et

peut-etre une parlie des Chamoriens, des Mariannes et des Tagais des Phi-

lippines sont originaires de quelques-unes des provinces de l'empire Japo-

nais. Voyage autour du Monde, IV, p. 144. Het is niet genoeg, dat de taal

der Carolina-eilanders verschilt van die der overige Zuidzee-eilanders

om dit gevoelen te staven, maar lesson zou ook hebben moeten aan-

toonen, dat die taal met die der Japanners overeenkwam; dat zij met

de Tagalische taal op de Philippijnsche eilanden overeenstemt, wordt

wel door gobien beweert, maar adelüng kon het uit de weinige woorden

,

die GOBIEN aanhaalt, niet bevestigd zien. Mitliridales, I, 1806, p. 627,

628. Een Engelsch zendeling heeft aan boord van het fregatscbip Am-

sterdam eene woordenlijst van de schipbreukelingen opgemaakt, die

Dr. swAviNG met de schedels aan Prof. w. vrolik heeft gezonden.

Ik heb van die woordenlijst inzage gehad, en de overeenstemraing

met die, welke arago in zijn vroeger aangehaald werk van de Caro-

lina-eilanders geeft, is groot genoeg om omtrent de afkomst der schip-

breukelingen van een of meer eilanden, die tot de groep der Caro-

lina’s behooren, alle twijfeling weg te doen vallen. Volkomen gelijkheid

is er niet, maar sommige van de afwijkingen zijn uit de verschillende

schrijfwijs van den Eranschman en Engelschman te verklären, andere

zullen van den verschillenden oorsprong afhangen, terwijl arago niet

opgeeft, op welk eiland de taal gebezigd werd, waarvan hij de woor-

denlijst mededeelt. Waarschijnlijk verzamelde hij de woorden uii die,

welke hij uit den mond der Carolina-eilanders opgevangen had, die de

Marianen-eilanden bezochten.



TABEL VAN DE SCHEDEL-AEMFriXGEN DER CAROLINA-EILANDERS.
Tegtuorer Uaai. 260.

A. B. C. D. E. F. O $JJ G' II. I. J. K.

N*. 1. Taralipa. 0,381 0,509 0,178 0,140 0,125 0,004
G 0,039
G' 0,031

0,132 0,028 0,071 0,077
N*. OG. Anatom. Miueam a) 0,12ö

van Leiden. b) 0,143

c) 0,113

G 0,031

G’ 0,028
N*. 11. Katehoa (of Ka- 0,394 0,535 0,188 0,145 0,129 0,095 0,136 0,035 0,069 0,088

larelipua.) a) 0,123

N*. 102. A. M. L. B.

Vrolik 261.

N". III. Taraloni.

b) 0,148

c) 0,118

0,390 0,522 0,191 0,143 0,125 0,092
G 0,035

G' 0,026
0,132 0,032 0,075 0,088

X*. 150. A. M. L. B. a) 0,128

Vhouk 200.
b) 0,142
c) 0,12V

G 0,036
G' 0,031

X*. IV. Maramiet. 0,378 0,513 0,186 0,140 0,127 0,080 0,126 0,028 0,071 0,092

N*. 100. A. M. L. B. a) 0,122

Vhoi.ik 202. b) 0,133
c) 0,123

X*. V. Oaraliet (of Ka- 0,370 0,514 0,179 0,140 0,120 0,093
G 0,035
fr 0,031

0,133 0,028 0,005 0,083
rakaliet.) a) 0,125

Mijne vcrzanicl. 118a b) 0,185

c) 0,119

G 0,037

G’ 0,031
X". VI. ICralimo (of A!ra- 0,304 0,502 0,171 0,142 0,117 0,093 0,133 0,020 0,072 0,081

limang.) a) 0,118

Mijne verzaniel. 11 Sb. b) 0,139

CJ 0,107

X*. VII. Saenjoer (of 0,374 0,511 0,183 0,135 0,133 0,094
G 0,034

G' 0,028
0,134 0,029 0,003 0,091

Suanioro.)

X*. 07. A. M. L. B.

a) 0,127
b) 0,134
e, 0,118

Mannen Uchedelt. 0,382 0,515 0,182 0,143 0,120 0,093
G 0,035
ü' 0,029

0,132 0,029
'

0,009 0,080
Gemiddcld.

Lnepat ot Unnpat S 0,378 0,514 0,181 0,141 0,120 0,095
G 0,036

G’ 0,026
0,120 0,027 0,071 0,089

X». 03. A M. L. B. a) 0,121

b) 0,13V

c; 0,118 .

Nalioli of NatuHulu. 2 0,365 0,505 0,180 0,139 0,123 0,093
G 0,034

G' 0,031
0,130 0,032 O,OC0 0,084

X". 101. Auut. Museum. a) 0,128

Vrolik 20-1.
h) 0,130
c) 0.112

1

1

1

Iicnf(tc van de kromiuing; op de borenvlakt« >an den icbedd, rao den ((rond der neus-

U'endcrm af tot aan den aebterrand van bei ßtrumem wuiffmum.

a) IieDg:t« van het voorboofdsbecn.

b) Lrngt« Tan de wandbeenderen uf ean den p^jloaad.

e) l^gte van bet achterhoofdibecn tot bet for^mem mmynum. [Cat. Cno. L. B. 1860, B.)

B. tloiTang: van den tcbedel (ibid. R).

C. Groot^te leDgicafmeting van den tcbedel tan den grond der nen>beend.ren tot den achter*

hoofdtknobbel.

1). Iloogte Ttn den tcbedel ran den aebterrand ran het forümem tot het daar lood*

regt boveu liggcnd grdedte van bet tehedeldak.

R. Breite ran den tcbedel tutteben de wandbernknobbelt.

K. Breedte van het voorbuofdtbecn achter de jnknitrratscn.

G. J^engte en G' Breedte vuo bet foramtm »uignum,

H. Grootste afstand der jnkbugeu.

I. Hoogte der onderkaak van vorco.

J. AGtaod van den gewricbtaknobbcl der onderkaak tut den buck det beent.

K. Leogte der onderkaak vuo den bock tot den vourrand.

Aanieekening omtrent dt oyjaaf der gemiddtlde malen. IKl vIerde dccimoal-eijlcr it iiict

opgegeven. Bij nicer dan 5 i« doarvoor 1 lu.io. gerekeiid, bij minder it ht*! c[jfer nict

mraegerekend .

De eigenoamen der personen worden door den Heer Swaviko co den Eogeltebcn e^ndelinif,

die zieh met deze eilander« aan boord van het Krcgattcliip tevund, nict vulkomeu gclijk-

luidend opgegeven
j
daaromtrent tijo wg derhalvc onze^er.

/
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VERKLARING DER AFßEELDINGEN.

PLAAT I.

Fig. 1. Sch edel van Taralipa van voren.

Fig. 2. Dezelfde schedel van de linkerzijde.

Van dezen schedel is in den tekst (blz. 248) eene af-

teekening van boven gezien gegeven.

PLAAT II.

Fig. 1. Schedel van Taraloni van de linkerzijde.

Fig. 2. Schedel eener vrouvv [Laepat of Saupat) van de

linkerzijde.

Al de afbeeldingen ziju op de helft vau de uatnurlijke

grootte geteekend. •*



OVER

ATOMICITEIT EN AFFINITEIT.

DOOR

P. J. VAN KKRCKHOFF.

§ 1. ATOMICITEIT EN AFFINITEIT.

riet beginsel ‘van de atoiniciteit (hydriciteit) *) der eu-

kelvoudige radicalen, zooals het zieh in de laatste jaren

ontwikkeld heeft, heeft misschien meer dau eenig ander

een nieuw licht doen opgaan over sebeikundige zamenstel-

ling. De theoretische scheikunde niet alleen is er door

gebaat, maar de gevolgtrekkingen, er uit afgeleid, hebben

menigen aanstoot gegeven tot nieuwe onderzoekingen en

tot vermeerdering onzer positive kennis. De feiten, waarop

dit beginsel steunt, zijn niet slechts talrijker geworden,

maar ze hebben het al meer en meer duidelijk op den

voorgrond doen treden, terwijl omgekeerd de uit het be-

ginsel afgeleide gevolgtrekkingen door de uitkomsten der

proeven zijn bevestigd.

Het is dan ook geen wonder, dat tegenwoordig verreweg

de meeste scheikundigen dat beginsel huldigen en, de

*) Ofschoon het woord hydriciteit raij juister voorkomt, heb ik het

woord atoiniciteit gebezigd, omdat het meer algemeen in gebruik is.
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voordeelen er van tot het vormen van algemeene begrip-

pen omtrent scheikundige werkingen inziende, het zoowel

voor anorganische als organische stoffen aanneinen en uit

de scheikunde zoodoende de kunstmatige indeeling in anor-

ganische en organische doen vervalleu.

Maar hoe hoog men de waarde van het beginsel der

atomiciteit ook möge aanslaan, het is niet vrij te pleiten

van zekere eenzijdigheid. Het is mijn voornemen hierop

opmerkzaam te maken en eenige beschouwingen mede te

deeleu, die, naar ik meen, zonder die wet zelve aan te

tasten, haar de noodige aanvulling geven.

Ik begin met in herinnering te breiigen, dat er, in de

opvatting van het woord atomiciteit, verschil bestaat tns-

schen verschillende scheikundigen. Kekule *) bijv., die

de triatomiciteit van de stikstof aanneemt, houdt het er

voor, dat elke grondstof slechts e^n onveranderlijke atomi-

citeit bezit en noemt de verbindingen, in welke die grond-

stof met een geringer aantal atomiciteiten verbonden is,

onvolledig. Wüetz daarentegen neemt aan, dat elk radi-

caal een rnaxiinum van atomiciteit bezit, maar dat dit

maxiinum niet in alle verbindingen aanwezig is, zoodat

het soms met eene geringere atomiciteit optreedt f). Zooais

ik later zal mededeelen, vereenig ik mij op bepaalde als-

dan te ontwikkelen gronden, ipet de zienswijze van würtz.

Voorloopig merk ik slechts op, dat, als men de atomiciteit

omschrijft als de verbindingswaarde van een radicaal, uit-

sedrukt in het aantal atomen eener monatomische stof

(of stoffen), waarmede het zieh verbindt, men alsdan de

zienswijze van würtz deelt. Daaruit volgt nainelijk, dat

eene stof, wanneer zij zieh in meer dan eene verhouding

•) Lehrbuch der organischen Chemie.

t) Würtz, Sur quelques points de philosophie chemiqiie. p. 154.
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met eene andere monatomische verbindt, met verschillende

atoraiciteit in die verschillende verbindingen optreedt. De

atomiciteit is dan niet eene onveranderlijk'e, maar eene ver-

anderlijke grootheid. Men möge die verbindingen, in welke

de atomiciteit nog geen maximum bereikt heeft, onverza-

digde uoemen al of niet, zooveel is zeker, dat in die zelfde

verbindingen het eleraent dat men beschouwt, met geene

grootere atomiciteit (verbindingswaarde) aanwezig is, zoo-

lang die verbinding bestaat, en alleen dan eene hoogere

aanneemt, wanneer het in de gelegenheid gesteld wordt

meer atomen van het tweede op te ne men.

Onverschillig of men met kektii.e de atomiciteit om-

schrijve, als het maximum van het aantal monatomische

atomen, dat een element opneemt, en dus de atomiciteit

als onverauderlijk beschouwt, of wel dat men met wüetz

de atomiciteit aanneme als bepaald door het aantal mona-

tomische atomen, waarmede het element zieh in eene ge-

gevene verbinding bevindt en dus die atomiciteit als ver-

anderlijk beschouwt, — onverschillig, zeg ik, welke van

beide zienswijzen men aanneemt, de opvatting van het be-

grip van atomiciteit, in het algemeen, is op zieh zelf on-

voldoende om van alle scheikundige verschijnselen reken-

schap te geven. De belangrijkheid van het beginsel in

zijne verschillende toepassingen is misschien de oorzaak,

dat men in de eenzijdigheid is vervallen van alleen op

het aantal monatomische atomen acht te geven, zonder te

letten op de meerdere of mindere kracht, waarmede deze

bij verschil van hun aard gebojiden worden. Men heeft

bij de geheele discussie over atomiciteit te zeer over het

hoofd gezien, dat de kracht door welke een atoom van

een element met een of meer atomen verbonden is, ver-

schillend is naar gelang van den aard der toetredende

atomen, ook dan wanneer de grootte van de atomiciteit

dezer laatste dezelfde blijft
;
met andere woorden ; het is



( 265
)

bijna in vergetelheid geraakt, dat de afBniteit (verbindings-

kracht) niet door de atomiciteit gemeten wordt.

Het komt mij voor, dat men niet alleen een onderscheid

moet maken lusschen atomiciteit en affiniteit, iets wat

trouwens nooit bepaald ontkend is, maar ook dat men de

atomiciteit en affiniteit raet elkaar in verband behoort te

breiigen. De eerste alleen kan geen gesloten geheel eener

theorie vormen
;

zij geeft alleen acht op verbindingshoe-

veelheden, niet op verbindingskracht.

Daar het van belang is, dat men het eens zij omtrent

de juiste beteekenis der woorden, herinner ik nog eens,

wat men uaar mijne meening door de woorden atomiciteit

en affiniteit te verstaan heeft.

De atomiciteit heeft betrekking op de hoeveelheid der

stoffen, die zieh mel elkaar verbinden; zij wordt uitgedrukt

in atomen eener stof, welker verbindingswaarde de kleinste

is en als ^enheid wordt aangenomen; de atomiciteit duidt

dus aan, hoeveel atomen dier (tot gemeenschappelijke maat

genomen) monatomische stoffen zieh met een atoom der

gegevene verbinden.

De affiniteit daarentegen duidt niet de hoeveelheid eener

stof aan, waarmede eene gegevene zieh verbindt, maar de

kracht, die ze te zamen vereenigt.

De duidelijkheid zou er zeker bij winnen, zoo men in

plaats van atomiciteit sprak van atoomwaarde en in plaats

van affiniteit van verbindingskracht.

Ten opzigte onzer kennis omtrent atomiciteit en affini-

teit heerscht een in het oog loopend verschil. Terwijl

men in staat is geweest de atomiciteit der elementen en

der zamengestelde radicalen te meten en dus in getallen

uit te drukken, is men in de kennis der affiniteit niet

verder gekomen, dan dat men weet, dat ze verschilt naar

gelang van den aard der enkelvoudige of zamengestelde

radicalen, die met elkaar in verbinding treden, en dat ze
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afhankelijk is van velerlei orastandighedeii. Eene gemeen-

schappelijke maat, waarmede zij in elk geval kan worden

bepaaldj is te vergeefs gezöcht. Wel heeft men gemeeud,

dat bijv. de warrateontvvikkeling, die in de meeste geval-

len van verbinding wordt waargenoraen, daartoe zou kun-

nen dienen, raaar sedert bet vast Staat, dat soins verbin-

dingen tot stand komen met warmteverbruik in plaats van

warmteontwikkeling, en dat ontledingeu daarentegen sorns

met voortbrenging van wärmte gepaard gaan, is het meten

der voortgebragte wärmte niet genoegzaam ter bepaling

van de grootte der affiniteit. Het uitzigt blijft open, dat

op dit gebied het beginsel van behoud van arbeidsvermo-

gen even rijke vruchten zal dragen als het reeds bij an-

dere natuurwerkingen heeft opgeleverd.

Maar al is het dan ook, dat men, ten minste voor het

oogenblik, de affiniteit niet kan meten, dat is: in verge-

lijkbare cijfers uitdrukken, toch mögen wij haar bij de

geringe kennis, die wij omtrent haar bezitten, niet ver-

waarloozen bij de beschouwing van scheikundige werkiiigen.

In geeu geval kan de affiniteit door de atomiciteit wor-

den gemeten. Dit zou alleen dan mogelijk zijn, wanneer

l". in eene verbinding de affiniteit van het eene radicaal

door het toetredend aantal atomen van een monatoiuisch

radicaal geheel en absoluut werd voldaau (absolute verza-

diging) en 2“. wanneer het vaststond, dat de toetredende

atomen dier raonatomische stof alle met gelijke kracht (of

met onder elkauder vergelijkbare krachten) werden gebon-

den. Voorloopig merk ik omtrent het eerste punt aan, dat

uit geen enkel feit blijkt, dat ooit deze absolute verzadi-

ging plaats heeft, en omtrent het tweede, dat de ohderstel-

ling, als zoudeu verscheidene atomen eener monatomische stof

alle met gelijke kracht door een polyatomisch atoom ge-

benden zijn, ZOO al niet onwaar althans zeer onwaarschijn-

lijk is. Toegegeven evenwel, dat beide onderstellingen be-
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waarheid waren, dan nog zou de atomiciteit slechts voor

die bepaalde radicalen tot maatstaf der afßniteit kunnen

strekken, en niet voor verbindingen gevormd uit een der

beide radicalen met een derde radicaal, want de ondervin-

ding leert, dat de affiniteit van een radicaal ten opzigte

van twee andere, die dezelfde atomiciteit bezitten, niet de-

zelfde is. Atomiciteit en affiniteit zijn dus niet aan elkaar

evenredig.

Al neemt men bij de atomiciteit aan, dat zij voor een

en hetzelfde radicaal verschillen kan in de verscliillende

verbindingen die bet aangaat, toch wordt zij in elk geval

door een bepaald cijfer uitgedrukt. Geheei anders is bet

met de affiniteit gelegen, daar de grootte van deze in de

verschillende verbindingen nog niet numeriek is vastge-

steld. Er is dus een belangrijk onderscheid in de betee-

kenis van bet woord // veranderlijk,” naar gelang men bet

bezigt ten opzigte van de atomiciteit of van de affiniteit.

De atomiciteit, die wij op den voet kunnen volgen en in

cijfers uitdrukken, wisselt met sprongen af ten opzigte van

een en hetzelfde radicaal, dat zieh met bet gegevene ver-

bindt. ln * boofdzaaak is zij afhankelijk van dit laatste

zelf, en nagenoeg onafhankelijk van bet monatomische,
/

dat toetreedt. De affiniteit daarentegen wisselt in grootte

naar ons nog onbekende wetten af; zij is wel afhankelijk

van bet radicaal zelf, maar evenzeer van den aard van

bet andere radicaal, of de ondersebeiden andere radicalen

die er zieh mede verbinden, en verder van bet verscbil

der omstandigheden onder welke de verbinding df tot

stand komt df, gevormd zijnde, wordt geplaatst.

In de verbindingen H.H., H.Cl., H.Br., H.I., is tel-

kens ddn atoom waterstof met een ander atoom van dezelfde

atomiciteit verbunden; de atomiciteit van de waterstof is

dus overal dezelfde. De affiniteit echter, door welke deze

verbindingen tot stand körnen, is bij alle zeer verschillend.
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Wij weten met zekerheid, dat op de gewoiie ternperatuur

die van het atoom CI. voor het atoom H. grooler is dan

die van Br. voor H., deze weder grooter dan die van I.

voor H., maar eene vergelijking dier affiniteiten in getal-

len is ous nog onbekend.

In de verbindingen Hj-O- en & bezitten zuurstof

en zwavel dezelfde atomiciteit. De affiniteit (verbindiugs-

kracht) der beide radikalen -0- en & ten opzigte der wa-

terstof is evenwel verschillend.

Zoo ook is de affiniteit der stikstof ten opzigte van H.

en CI. belangrijk verschillend, terwijl de atomiciteit van

N in de beide verbindingen dezelfde is.

Geen voorbeeld zou er aan te voeren zijn, dat de affi-

niteit van een radicaal voor tvvee andere juist dezelfde is.

Daaruit dat een gegeven radicaal zieh met een zeker

aantal atomen eener monatomische stof verbindt, besluit

men te regt tot zijne atomiciteit, maar daaruit af te lei-

den, dat zijne affiniteit door die verbinding (zelfs in ma-

ximo) zou uitgeput zijn, dat is dat het radicaal geene

affiniteit hoegenaamd meer zou bezitten ten opzigte van

andere stoffen, zulks komt mij niet alleen ongeoorloofd

voor, maar zelfs in tegenspraak met goed bekende feiten.

Immers het kan zijn, dat de affiniteit van een radicaal ten

aanzien van een zeker ander voldaan is, terwijl het eerste

nog affiniteit ten opzigte van een derde overhoudt.

Zulks zal bijv. plaats hebben als de verbindingskracht

van het eerste jegens het tweede grooter is dan door een

zeker aantal atomiciteiten van dit laatste kan worden be-

vredigd, terwijl het nog onverzadigde gedeelte niet toerei-

kend meer is om op nieuw twee atomiciteiten van het

tweede op te nemen. Komt er dan een derde radicaal bij,

van hetvvelk twee atomiciteiten door het onverzadigde ge-

deelte van het eerste kunnen worden bevredigd, dan kan

eene hoogere verbinding tot stand körnen.
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Bij groot verschil in de affiniteit van een radicaal teu

opzigte van twee andere, wier atomiciteit gelijk Staat, mag

men de raogelijkheid veronderstellen, dat het eerstge-

noemde een grooter aantal atomeii van een der beide

lautste opneemt dan het van het andere doet.

Zoo neemt bijv. een atoom I slechts een atoom Ag op,

maar <5 atomeu CI
;

1 atoom Br slechts 1 atoom Na
maar 5 atomeu CI; en terwijl 1 atoom I uiet meer dan

3 atomeu CI opneemt, verbindt 1 atoom Br zieh raet 5

van datzelfde element.

De stilzwijgend aaiigenomeue Stelling is daaroin niet

jiiist, dat de atomiciteit van een radicaal dezelfde zou ziju

teil opzigte van verschillende radicalen van gelijke ato-

iniciteit.

Het is opmerkenswaardig, dat een atoom van een radi-

caal een des te grooter aantal atomeu van een ander kan

opuemen, naarmate er grooter overeenkomst in hunne

eigenschappen bestaat; men zou ook kunnen zeggen: naar-

mate zij in de electrische spanningsreeks nader bij eikau-

der staan. Als voorbeeldeu mögen dienen

:

Br CI, in tegenstelling van KBr

I CI3 // ft ft Na I

Au CI3 // ff ft Ag CI

CI
3 -e

i

CI 3 Ö3
1

f

K3 0
CI

3
-0-,

1

//

i

// ft

K3

CI
3 0, 1

// n ft B3

K, S, tf ff ft K3 ^3

Het geval, waarin het atoom van een radicaal twee of

meer atomeu heeft opgenomen, alle mouatomisch maar

VERSL. EN MEDED. AFD. MAXUUKK. 2d« BEEKS. DEEL 1. 18
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van verschillendeii aard, levert, wat de affiniteit betreft,

een vrij ingewikkeld problema op, omdat men zonder be-

wijs niet mag aannemen, dat die monatomische radicalen

huniie affiniteit slechts jegens bet eerste radciaal zou-

deu uiten
;

het is zelfs waarschijnlijk, dat de onderlinge

affiniteit dier monatomische radicalen insgelijks in het

spei is.

§ 2 VERZADIGDE EN ONVERZADIGDE VEßBINDINGEN.

Met den naam van onverzadigde verbindingen bestem-

pelt men gewoonlijk dezulke, die in Staat zijn om nog

op nieuw atomen van een monatomisch radicaal op te

nemen (*). Paarbij bemerkt men dan tevens, dat het

aantal dier op nieuw opgenomeu atomen altijd een even

getal is, eene waarneraing, waarop ik later terugkom.

Zoo noemt men -©2H2 en onverzadigde koolwater-

stoffen, omdat men ze kan doen overgaan in ter-

wijl deze laatste verzadigd wordt genoemd, omdat men er

noch waterstof noch eenig ander monatomisch radicaal bij

kan doen opnemen. Met poljatomische radicalen is het

anders gelegen
;

deze kuunen door zulke verzadigd ge-

noemde verbindingen vvel worden opgenomen. G2 Hg kan

worden tot -Gj H^g "Ö" of G2 Hg G of N. De

verklaring hiervan is hoogst eenvoudig en een uitvloeisel

van het tegeuwoordig geldende beginsel der atomiciteit.

Men neemt aan dat het polyatomisch -radicaal door eene

zijner atoraiciteiten een monatomisch atoom der verzadigde

*) Het spreekt van zeit dat die laatste naar mate van hun aantai

door een aequivalent-atoom eener polyatomische stof knnnen worden

vervangen.
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verbiiiding vervangt, en dat dit verplaatste atoora zieh

raet het toegetredeii polyatomisch atoom, dat nog eene

atomiciteit beschikbaar heeft, vereeiiigt.

De uitdrukkingen verzadigd en onverzadigd komen mij

voor niet gelukkig gekozen te zijn en aanleiding te kun-

nen geveu tot inisverstand. Immers valt op te merken,

dat in elke geisoleerd bestaande stof de affiniteiten der

beide bestanddeelen in zekeren zin elkaar steeds verzadi-

gen. Deden zij het niet, dan zou de stof oubestaanbaar

zijn. In de molecule AuCl is de afßniteit van Au,

zooals Au daar aanwezig is, even goed verzadigd te noe-

men als zij het is in de verbinding AuClj, want onder

bepaalde omstandigheden is de molecule AuCl even

bestendig ja zelfs bestendiger dan de molecule AuCl 3.

Terwijl de affiniteiten, als krachten gedacht en aange-

nomen, in eene bestaande stof met elkaar evenwigt makeu,

kan die evenwigtstoestand een onbestendige of onverschil-

lige zijn, dat is : kan door bijkomende affiniteiten (krachten)

worden verbroken of in een bestendiger toestand over-

gaan.

Het spreekt van zelf, dat men, wanneer de zin waarin

een woord genomen w'ordt, slechts behoorlijk bepaald en

omschreveu wordt, geregtigd is, om er eene beteekenis

aan te geven, die er niet rnede in strijd is. En het Staat

dus 00k hier vrij, om het woord verzadigd toe te passen

op zulke stoffen, die het maximum van atomen eener mon-

atomische stof bevatten. Men zou het echter 00k kun-

nen opvatten in den zin van stoffen, die geene verdere

verbinding met andere monatomische radicalen kunnen

aangaan. Die tweede beteekenis is eene geheel andere.

Ik heb er nu niets tegen, dat men bijv. HCl, KI,

AUCI3, H.,-S, H,-a, Hg -0-, H3N . . . enz. verzadigde ver-

bindingen noeme, mits men het begrip van verzadigd zijn

18*
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beperke tot de in die verbindingeu aanwezige radicalen,

want daar die stoffen zieh no» met andere stoffen, zonder

eliininatie van een tweede product, kunnen verbinden,

kan bet begrip van verzadigd zijn niet in een algemeenen

zin op die verbindingeu worden toegepast.

Dat begrip van verzadigd is eigentlijk niet absoluut

maar relatief. Aan de afSniteit van bet eene bestanddeel

voor bet andere in eene verbinding kan volkomen zijn

voldaan, terwijl bet eerste nog affiniteit kan bezitten voor

een ander radicaal, ten gevolge waarvan eene boogere

verbinding kan ontstaan. De eerst ontstaue verbinding

is dus ja verzadigd met bet oog op bet tweede bestand-

deel, dat is relatief, maar niet verzadigd ten aauzien der

totale affiniteit die bet bezit, dat is dus niet absoluut.

In een absoluten zin kan bet woord verzadigd slechts

voor die stoffen gebezigd worden, die boegenaamd geeue

verdere verbindingeu (altbans met monatomisebe radicalen

of met uit monatomisebe radicalen gevormde verbindingen)

kunnen aangaan.

Züoals de woorden onverzadigd en verzadigd tegenwoor-

dig gebruikt worden, is er iets dubbelzinngs in gelegen,

Meestal neemt men bet w oord verzadigd op in den zin

van verbindingen in welke bet eene bestanddeel of radi-

caal bet maximum atomen van een monatomiscb radicaal

beeft opgenomen (kekule, wüktz, naquet, l. meyer.)

W.at men onverzadigd noemt, vloeit daaruit van zelf voort.

Verbindingen zooals : KCl.,'NaI, FeCl.j, Hglj, AuClj,

H3N, AsClj, -e CI 4, -GH^ PtCl^, Sn Cl^, enz. zijn dan

verzadigde.

Als men nu aan een anderen kant vindt, dat de

meeste dezer verbindingen zicb nog met andere kunnen

vereenigen, iets wat immers niet gedacht kan worden

dan als gevolg eener, baar nog aanklevende affiniteit, dan
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is het weer geoorloofd, ze als niet verzadigde te be-

schouwen.

Meu moet wel tot het besluit körnen, 1°. dat elk en-

kelvoudig radicaal ten aanzieii van een of ineer monato-

mische radicalen een maximuTn van atomiciteit bezit, doch

teveiis dat daarmede^ zijne affiniteit niet altijd geheel be-

vredigd is, 2°. dat van de oorspronkelijke affiniteiten in

eene gegevene verbinding uog een gedeelte overig kan

zijn, niet voldoende om nog twee atomiciteiten te binden,

maar wel groot genoeg om als aequivalent te gehlen van

eene hoeveelheid affiniteit, die op soortgelijke wijze in

eene andere verbinding over is gebleven.

Neraen wij zulks aan en bsstempelen wij die nog

overgebleven affiniteit (die voor de opname van twee ato-

iniciteiten te gering is) inet den naam van compleraent,

dan, zeegen wij, kunnen zoogenaainde verzadigde verbin

-

dingen zieh nog onderling verbinden, waimeer hare coin-

plementen len opzigte van elkaar eene zekere waarde

bezitten.

Welke die waarden nu zijn, zal natuurlijk afliangen van

de affiniteiten der oorspronkelijke bestanddeelen ten opzigte

van elkaar in elke der verbindingen, die nu te zamen een

geheel gaan vorinen. Voor het oogenblik weet men daar-

omtrent zoo goed als niets.

Vatten wij het besprokene kortelijk te zamen, dan be-

merken wij, (lat het begrip van verzadigde verbinding in

drieerlei beteekenis kan worden opgevat, namelijk:

1°. Verzadigd in zoo verre in elke bestaande stof de affi-

niteiten der bestanddeelen elkaar opwegen en een

evenwigtstoestand voortbrengen, die naar gelang der

oinstandigheden of invloeden van buiten, of bestendig

of onbestendig kan zijn.
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2 o. Verzadigdj in zooverre een radicaal zieh in verbinding

bevindt met het maximum van monatomisebe atomen,

hetzij deze df alle van denzelfden aard zijn, df wel uit

verschillende radicalen bestaan.

3 °. Verzadigd, in zoo verre de stof onvatbaar is oin zieh

nogmaals hetzij met radiealen of met andere in den

zin der tweede beteekenis verzadigde stoffen te ver-

binden.

Indien men aanneemt, dat volgens de tweede dezer op-

vattingen zulke stoffen als bijv. Au CI; 'SCl^
;
PtCl^;

P CI3
;

-Sn CI 2; enz. niet verzadigd genoerad moeten wor-

den, omdat zij elk onder opname van een molecule (twee

atomen) ehloor hoogere verbindingen geven, dan raoet men

evenzeer de daaruit ontstane stoffen; AuClg; -S-Cl^
;
PtCl^

;

PClg! -S-n CI4 enz. als niet verzadigd beschouwen, want

00k deze kunnen een of meer moleculen van eene uit

monatomische atomen bestaande stof opnemen om te wor-

den tot de hoogere verbindingen bijv.: Na CI, AuCljj

2 KCl, Pt CI 4 ;
2 KCl, SnCl^ enz., of zij kunnen zieh

althans verbinden met moleculen, die, volgens de tweede

der bovenstaande opvattingen, even als zij zelve, verzadigd

zouden heeten; bijv. -Sn CI 4, 2 SCI 4; Sb CI 3, PCL.
Het aangehaalde möge voldoende zijn om te doen zien,

dat de uitdrukking verzadigde verbinding, zooals ik boven

aanmerkte, niet gelukkig gekozen is. Men kan er lang

over twisten zonder het eens te worden. Zou het niet het

doelmatigst zijn, het woord uitsluitend te blijven toepas-

sen op die verbindingen, in welke een radicaal met het

maximum atomen van een gegeven monatomisch radicaal

voorkomt? De mogelijkheid bestaat dan, dat het eerste

radicaal ten opzigte van twee verschillende monatomische

een verschil in verzadiging vertoont, dat het bijv. eene
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verzadigdo! verbinding geeft raet 3 atomen van bet eene

en met 5 atomen van bet andere (Sb CI
5

en Sblj?).

Daar bet verzadigd ziju niet. atleen van de atomiciteit

maar 00k van de afBniteit der radicalen afbankelijk is,

kan de beteekenis uit den aard der zaak slecbts relatief

en niet absoluut zijn Hoe men evenwel, Indien de laatst

vermelde beteekenis geldend is, de verbindingen zou moe-

ten noemen, die een grooter getal van verschillende mona-

tomiscbe atomen bevatten, valt moeijelijk te zeggen.

Het aantal van zulke boogere verbindingen, van welker

bestaan de theorie der atomiciteit alleen geene rekenscbap

kan geven, is zeer groot, Ik laat eenige voorbeelden

volgen

:

2 KCl, HgC4 — KCl, Hg CI, — KCl, 2 Hg CI,

2 KI, Hgl, — KI, Aulj —
K Cy, Au Cy — KCy, Au Cy

,
—

KCy, AgCy — KCy.HgCy, —
3lICy, SbCL —4HCv,Fe, CL— 2HCy, TiCl,

NaCl, AuCl
, + 2H j-a"” 2 KF, Si F^

.

3 AgCl, 2 Ag Br. —
2KC1„ Pt C]^.

Men heeft hier te doen met echte scheikundige verbin-

dingen, en moet dus wel aannemen, dat er affiniteit tus-

schen de bestanddeelen bestaat, en dat er hier geene sprake

kan zijn van eenige andere physische werking als oorzaak

van de verbinding.

Nu zijn er slecbts twee verklaringen moge*lijk, namelijk

1®. dat een der radicalen in zulke verbindingen eene hoo-

gere atomiciteit bezit dan gewoonlijk; zoodat bijv. het

kwik in 2 1\ CI, Hg CI, hexatomisch zou zijn, het goud

pentatomiscli in KCy, AuCy,, het platina octatomisch

in 2 K CI, PtCl^, het zilver triatoinisch in K Cy, Ag Cy.
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Maar lioe dan te verklären zulke verbindingen als 3AgCl,

2Ag Br?

Of 2®. dat die verbindingen daardoor mogelijk zijn, dat

zij uil twee bestanddeelen beslaan, die elk niet geheel van

alfiniteit ontbloot zijn, al is het dat ze tot de (volgeus

de tweede opvatting) verzadigde verbindingen behooren;

dat de affiniteit tusschen die bestanddeelen eene zoodanige

is, dat zij niet in den maatstaf der atomiciteit kau worden

iiitgedrukt, maar dat zij zieh toch volgens bepaalde ver-

houdingen uit.

Zoo kau men bijv. aanuemen, dat in PtCl^ de geheele

afl&niteit van Pt niet door CL is voldaan, doch dat het

complement te gering is om nog CI 2 of zelfs twee andere

monatornische radicalen op te nemen, — dat eveneens

in KCl de affiniteit van het eene radicaal niet door het

andere bevredigd is en er insgelijks eene compleinentaire

affiniteit aanwezig is, — en eindelijk dat het complement

van Pt CI
4

in staat is om tegen tweemaal het complement

van KCl op te wegen, zoodat 2 KCl, PtCl^ ontstaat.

Deze beschonwingswijze komt mij natuurlijker en een-

voudiger voor, dan de hypothese eener tweede soort van

affiniteit, die sommigen aanuemen, en waarmede men de

moeijelijkheid tracht te ontduiken, die ten aanzieii van de

hoogere verbindingen uit de wet van avogeado (Ampere)

ontstaat,

Het is juist omdat men niet behoorlijk heeft onder-

scheiden tusschen grootte der affiniteit en waarde der

atomiciteit, dat men ten onregte deze wet hierbij in bet

spei heeft gebragt. Immer« zij heeft alleen op de atomi-

citeit betrekking, niet op de affiniteit. Als zij vaststelt,

dat gelijke Volumina van gasvormige stoffen een gelijk

aantal moleculen bevatten, dan leert zij het moleculair ge-

wigl keimen en dien ten gevolge het aantal atomen van
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de radicalen, die te zamen de molecule vorrtien. Men heeft

geen het rainste regt uit die wet af te leiden, dat 6f de

affiniteit der radicalen onderling geheel verzadigd is, 6f

dat de molecule van affiniteit ontbloot zou zijn. Zij leert

niets meer noch minder dan dat in de molecule, Vdat is

in de kleinste hoeveelheid eener geisoleerd bestaanbare

gasvormige stof, een zeker getal atomen der radicalen be-

vat is.

Lothar meijer zegt *)
; n Es giebt eine sehr grosse

Zahl von Eälleil, in welchen eine Verbindung zwischen sol-

chen Molekülen stattfindet, welche wir nach den aus avo-

GRADo’s Hypothese gezogenen Folgerungen für in sich ge-

schlossene, ohne disponibele Affinitäten halten müssen.^’

ln die w'oordeu ligt tegenspraak, en zulks is alleen

daaraan toe te schrijven, dat hij geen onderscheid njaakt

tusschen de geheele affiniteit die een radicaal bezit en dat

gedeelte wat een maxiinum van atomen van andere radica-

len opneemt.

Die schrijver ziet daaroin in de vereeniging van zooge-

noeinde verzadigde moleculen tot hoogere verbiudingen

nief de werking der affiniteit (scheikundige verbindings-

kracht), maar het gevolg eener andere met de cohaesie

overeenkomstige kracht, f)

Zoo neemt würtz §), behalve de affiniteit, die volgens

hem de oorzaak is van de vormiug der moleculen, nog

eene andere aantrekkingskracht (attraction) aan, die van de

eerste verschilt en de onderlinge vereeniging der molecu-

*) Dit modernen Theorien der Chemie. S. 115.

t) Ibid. S. 116.

§) Repert. d. Ch. 1864, II, 249. Sur quelques points de Philosophie

chemique. p. 79. 80.

N
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len teweegbrengt. Hij meent zelfs dat bij sotnmige schei-

kundige werkingeu eene van de beide andere verschil-

lende kracht (dus eene derde kracht) moet worden aange-

nomen. Intusschen spreekt hij *) zeer te regt van //cette

attraction qui u’est peut-etre qu’un degr^ de l’atfinite.”

Degenen die zulk, een verschil aannemen in den aard

van de kracht die de atomen, en van de kracht die de

inoleculen verbindt, hebben echter, voor zoo verre mij be-

hend, nooit het werkelijke onderscheid daartusschen vast-

gesteld, of feiten aangehaald, waamit zulks zou blijken. Ze

hebben wel is waar aangetoond, dat in verreweg de meesle

gevallen de verbindingskracht, die de inoleculen veree-

nigt, geringer is, dan die de atomen zamenhoudt, maar

daaruit volgt volstrekt niet, dat de kracht zelve eene an-

dere moet zijn, terwijl er buitendien ook voorbeelden be-

staun van moleculaire verbindingen, die onder zekere om-

standighedeu, bijv. verhoogde temperatuur, bestendiger zijn

dan de moleculen der. afzonderlijke bestaiiddeelen, zoo als

bijv. H3N, HCy.

Ook indieti men, voor zoo verre dit thans reeds doenlijk

is, de scheikundige werkingen in verband beschouwt inet

het beginsel van behoud van arbeidsvermogen, dan moet

men, dunkt mij, tot het besluit körnen, dat de kracht die

maakt dat moleculen zieh vereeiiigen van denzelfden aard

is als de. kracht, die atomen tot moleculen opbouwt.

Gesteld, het zij bewezen, dat alRniteit eigenlijk niets an-

ders is als een potentieel arbeidsvermogen, in de stoffen

aanwezig, hetwelk na bare onderlinge toenadering tot op

den onmeetbaren afstand, dien men contact noemt, in een

actueel arbeidsvermogen overgaat, welk laatste, de schei-

*) Sur quelques points ecl, p. 80.
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kundige verbinding tot stand brengende, als zoodanig ver-

dwijnt en andere krachtsuitingen, zooals wärmte en elec-

triciteit, voortbrengt : — dan is daarmede nog geenszins be-

wezen, dat de ontstane verbinding geen scheikundig arbeids-

vermogen meer zou bezitten. De gevormde molecule kan

wel degelijk van zulk vermögen voorzien zijn, potentieel

zoolang ze oüder bepaalde omstandigheden blijft, maar

evenzeer actueel wordende als deze laatste daartoe günstig

zijn. Het arbeidsvermogen in verbindingen aanwezig, kan

zelfs grooter zijn dan dat, hetwelk in de bestanddeelen

der verbinding oorspronkelijk bestond. De wärmte bij som-

mige scheikundige ontledingen ontwikkeld strekt daarvan

teil bewijze *). Zij woidt voortgebragt ten koste van het

arbeidsvermogen, dat in de verbinding wel, maar in de

ontledingsproducten niet meer aanwezig is. Van daar dat

dergelijke verbindingen ook niet door onmiddellijke veree-

niging der bestanddeelen ontstaan, maar de tusschenkomst

vorderen van arbeidsvermogen van buiten
;

dit laatste möge

dan door wärmte, of door licht, of door electriciteit, of

door mechanische werking geleverd worden.

De producten zijn in het algemeen stoffen, die weinig

beständig, gemakkelijk ontleedbaar zijn. Er ligt iets zeer

natuurlijks in de veronderstelling, dat zulke onbestendige

stoffen, door in verbinding te treden met andere, of an-

ders gezegd, door haar arbeidsvermogen ten opzigte van an-

dere stoffen in eene andere krachtsuiting (bijv. wärmte of

electriciteit) om te zetten, nieuwe verbindingen voortbreu-

gen, die bestendiger zijn, dat is, wier arbeidsvermogen ge-

ringer is.

De ZOO gemakkelijk exploderende chloorstikstof, die bij

*) Zie SCURÖOBK VAN DKR KOLK, pooo. Am, Bci. 122. S. 439.
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haar ontleding veel wärmte of mechanische beweging voort-

brengtj ontstaat cloor eenen galvanischen str.oom. Het mie-

renzuur levert bij verbraiiding meer wannte dan het kool-

oxyde, waaruit het door toetreding van water ontstaän is;

om dat aaneenvoegen van kooloxyde en water te bewer-

ken, is df M’armte df mechanische kracht noodig.

Uit ethyleen en zwavelzuur wordt door mechanische be-

weging etherzwavelzuur gevormd; dit laatste zal dus waar-

schijnlijk bij zijne ontleding wärmte opleveren Niet on-

waarschijnlijk, ofschoon gevvaagd, is de Stelling, dat in alle

ZOO gemakkelijk ontleedbnre organische stoffen het totale

arbeidsvermogen grooter is dan de som der arbeidsvermo-

gens harer elementen.

Wanneer men alzoo de scheikundige verbindingen en

ontledingen in verband beschouwt inet het beginsel van

behoud van arbeidsvermogen, dan is het niet slechts mo-

gelijk dat eene zamengestelde stof, na tot stand te zijn ge-

komen raet ontwikkeling van wärmte of andere verschijn-

selen, nog arbeidsvermogen bezit om met eene andere stof,

alweder onder ontwikkeling van wannte, eene nieuwe ver-

binding aan te gaan, — het is ook denkbaar, dat het arbeids-

vermogen der eerstgevormde verbinding, tot wier vorming

vreemd arbeidsvermogen is verbruikt, grooter is dan dat

harer bestanddeelen, of anders gezegd, dat hetgeen ik

boven als complementaire affiniteit heb aangeduid, de som

der affiniteiten van de bestanddeelen overtreft. In dat

geval zal die verbinding zieh gemakkelijk onder voort-

brenging van wärmte ontleden, en bestaat de waarschijn-

lijkheid, dat zij, als ze zieh met eene andere molecule on-

der ontwikkeling van wannte verbindt, eene hoogere meer

bestendige verbinding zal leveren. Zoo vinden wij sommige

waterhoudende zuren bestendig, terwijl de anhydriden het

veel minder zijn.
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§ 3 . AFFINITEIT ALS AEBEIDSVERMOGEK.

lu den lateren tijd is men er wij algemeen toe geko-

ineii oiü zieh de gei’soleerde eleinenten als . moleculeii voor

te stellen, die in den regel uit twee of meer atomeu be-

staan, ivelker vereeniging eveuzeer op de affiniteit dier

atomen onderling berust als (fe vereeniging van twee

heterogene atomen.

Van dit beginsel uitgaande inoet men als noodzakelijk

gevolg aanneinen, dat er bij de vorniing van eene molecule

van een eleinent sebeikundige arbeid verbruikt wordt en

omgekeertl dat er bij de ontleding van zulk eene molecule

door vreemd arbeidsvermogen weer sebeikundige arbeid in

elk der atomen \^ij wordt.

De verbruikt werdende sebeikundige arbeid zet zieh in

anderen arbeid om, even als de bij de sebeiding der ato-

men vrij wordende arbeid door bet verdwijnen van anderen

arbeid onfstaat.

Welke nu die. andere arbeid is, die 6f als product bij de

vereeniging der atomen 6f als oorzaak bij bunne sebeiding

optreedt, doet voor bet oogenblik minder ter zake. Waar-

schijnlijk is bij niet altijd van denzelfden aard en kan dan

eens deze, dan eens gene zijn, of wel meerderlei tegelijk.

Ten onregte, of althans zonder bewijs, heeft men wel aan-

genomen, dat sebeikundige arbeid, die verdwijnt, steeds

wärmte zou opleveren.

Waar sebeikundige werkingen tusschen verschillende

stoffen plaats grijpen, dat is; waar moleculen op hetero-

gene moleculen \^rkende, nieuwe verbindingen tot stand

brengen, of waar moleculen, uit heterogene atomen be-

staande, zieh ontleden en moleculen voortbrengen, welker

atomen homogeen zijn, behoort men (uit bet bovenstaande

redenerende) niet eukel acht te geven op den scheikun-
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digen arbeid lusschen heterogene atomen, maar wel degelijk

ook op den scheikundigen arbeid tusschen homogene ato-

men. Gesteld, men brenge twee, elk uit homogene atomen

bestaande raoleculen onder de noodige voorwaarden te

zaraen, dan zullen zieh drie gevallen kunnen voordoen

:

1°. de scheikundige arbeid door de vereeniging der hete-

rogene atomen van de beide moleculen verdwijnende,

zal grooter zijn dan de scheikundige arbeid, ^e door

de scheiding van de homogene atomen van elke mole-

cule vrij wordt.

2^. of omgekeerd deze Inatste zal de eerste overtreffen,

3°. of de som van den scheikundigen arbeid, die door

de ontleding der zamengebragte mflieculeu vrij zou

worden, zal gelijk zijn aan die van den scheikundigen

arbeid, welke zou verdwijnen als er andere moleculen

ontstonden.

Tn bet eerste geval zal er scheikundige werking, in de

gewone beteekenis van het woord, ontstaan
;
de verdwij-

nende scheikundige arbeid brengt anderen arbeid voort

waaronder gewoonlijk of steeds wannte.

In het tweede geval zal er geen scheikundige werking

plaats hebben. Om alsdan de vereeniging der heterogene

atomen te bewerben, zal er zooveel arbeid van buiten

moeten aangebragt worden, dat deze, gevoegd bij dien,

welken de heterogene atomen bezitten, een bedrag ople-

vert grooter dan de arbeid, vereischt om de homogene

atomen te scheiden.

Het derde geval zal zieh misschien alleen theoretisch

voordoen, omdat het niet waarschijnlijk is, dat die sominen

van arbeid ooit volmaakt dezelfde zullen zijn. Dan echter

bevinden zieh de moleculen in zulk eene verhouding tegen
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over elkander, dat bij de geringste hoeveelheid arbeid van

buiten ontleend, haar atoraen zieh wederkeerig zullen

uitwisselen, Indien naraelijk daardoor de soin van den

arbeid der heterogene boven die van de homogene stijgt.

In het tweede geval verheeren vele stoffen ten opzigte

van elkander op de gewone temperatuur, terwijl zij zieh

bij verhoogde temperatuur in het eerste geval bevinden.

De onderzoekingen van den laatsten tijd hebben het ver-

der waarsehijnlijk gemaakt, dat bij genoegzaam hooge tem-

peratuur de uit heterogene atomen bestaande moleeulen

veränderen in andere moleeulen, die elke sleehts homogene

atomen bevatten, rnet andere woorden : de sterkste verbin-

dingen worden door groote bitte ontleed.

Mag men uit een en ander niet als gevolg afleiden,

dat seheikundige werking niet sleehts afhankelijk is van

de temperatuur en dat zij in het algemeen bij verhooging

daarvan steeds in waarde toeneemt, raaar ook dat die

toeneraende waarde eerst treft de heterogene atomen, ter-

wijl zij bij verdere stijging voor deze minder klimt of

vermindert, en voor homogene atomen grooter wordt?

In al de besproken gevallen van seheikundige werking

vinden wij dat de zaamgebragte moleeulen ontleed worden

en er andere moleeulen door verbinding der atomen ont-

staan. Dan heeft er, zooals men het sedert lang uitdrukt,

dubbele ontleding plaats. Reeds geehardt heeft die uit-

drukking in deze beteekenis genomeu. Men kan zieh

echter ook voorstelleu, dat er scheikundige werkingen plaats

grijpen tusschen moleeulen zouder dat de primitive mole-

culen daarbij in hare atomen ontleed worden, zooals bijv.

wanneer ethyleen en chloor zieh verbinden. Het is daarbij

niet volstrekt noodzakelijk zieh voor te stellen, dat de

molecule chloor zieh zou spliisen, ten einde zijne beide ato-

men aan de molecule ethyleen af te geven.
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In dat geval heeft men dus raet scheikundigen arbeid

tusschen nioleculen en niet tusschen atomeu te doen. De

werking is dari eene veel eenvoudiger dan bij de dubbele

ontleding, bij welke niet de moleculen als zoodauig raaar

bare atomen in functie treden.

Daar er in deze ornstandigheden geeu arbeid verrigt

belioeft te worden om moleculen in atomen te splitsen,

ZOO hangt het direct tot stand koineu dier verbindingen,

enkel en alleen daarvan af, of de beide moleculen meer

arbeidsvermogen bezitten dan de zamengestelde molecule,

welke uit hunue onderlinge verbindiug ontstaat. Men be-

grijpt, dat b'ij afwezigheid van eene scbeikundige tegen-

werking zulke verbindingen soms vrij gemakkelijk tot

stand körnen.

De ondervinding leert ons, dat die moleculaire verbin-

dingen (al weder in den regel en niet zonder uitzonderin-

gen) op gewone temperatuur tot stand körnen, en dat zij

daarentegen bij verhoogde wannte spoedig ontleed worden.

Die wärmte (arbeid van buiten aangebragt) rukt weder

gemakkelijk die moleculen van elkaar. Yele verscliijnselen

van dissociatie behooreu gewis tot deze moleculaire ver-

bindingen en ontlediugen.

Als algemeeue uitkomst der waarnemingen mag men,

naar ik meen, aannemeu, dat moleculaire verbindingen het

spoedigst bij verhooging van temperatuur uiteen zullen

vallen, dat verbindingen tusschen heterogene atomeu veel

hoogere temperatuur k unneu verdragen en dat eindelijk

bij zeer hooge bitte alleen de verbindingen tusschen ho-

mogene atomen bestendig ziju.

De volgende voorbeelden tot toelichting van hetgeen

voorafgaat.

I. Zij a de arbeid noodig om de beide atomen waterstof

in een molecule van dat element van elkaar los le maken.
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a — de arbeid vereischt om hetzelfde voor het chloor

te bewerkstelligen.

enb = de arbeid, door de vereeniging van een aloom chloor

met een atoom waterstof verrigt.

Dan hebben wij deze voorstelliag

;

Nu kan de waarneming ons leeren, hoeveel de waarde

2 6 grooter is dan a a ' immers men kan bepalen hoe-

veel arbeidsvermogen in het geheel wordt Voortgebragt ten

koste van het scheikundig arbeidsvermogen 2 6 — (a -j- a')

dat verdwijnt. Maar omtrent de afzonderlijke waarde van

6, a en a leeren wij uit de proeven niets.

II. Stellen wij verder

:

a" — den arbeid noodig om twee atomen zuurstof in

een molecule van elkaar los te makeu,

en c = den arbeid door de vereeniging van ^en atoom wa-

terstof met een atoom zuurstof ontstaande,

c' = den overeenkomenden arbeid, voortgebragt wanneer

het tweede atoom waterstof toetredende de mole-

cule water tot stand brengt.

Misschien zijn c en c' gelijk in waarde, maar theore-

tisch is zulks niet met zekerheid vooruit te zieu, terwijl

proefondervindelijk niets daarvan bekend is. Men moet

dus de mugelijkheid van verschil veronderstellen.

Men krijgt dan voor water

:

V£RSL. M£L>£D. APD. HATDURK. B££KS. I>££L I. 19

6

en de ondervinding leert ons, dat

onder verschilleude omstandigheden

2 b a a is.

6
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Onder de orastandigheden waaron-

der de verbinding van waterstof

met zuurstof gescbiedt, heeft men

2 (c -j- c') ^ 2 a -j- a".

a'" gelijk den arbeid noodig om twee atomen stikstof van

elkaar te scheiden, en

d, d! en d" den arbeid, door de vereeniging van achtervol-

gens drie atomen waterstof met een atoom stikstof

vrij wordende, dan heeft men

_j_d' + d")^2a+ a"'

al naarmate bet al of niet moge-

lijk is om de dadelijke verbin-

ding tusschen die beide demen-
ten tot stand te brengen.

Ware bet chloor in plaats van waterstof, dan zou het

tweede lid in den regel grooter zijn dan het eerste.

IV, Voor koolstof stellende

= den arbeid noodig tot de ontleding van een mole-

cule koolstof in bare beide atomen, en

e, e\ e” en e'" — den arbeid door de vereeniging van

achtervolgens vier atomen waterstof met een atoom kool-

stof op 'te leveren, dan volgt:

— j N,

IH—

—

|h

I
H— d"—

j
H— d -

iH— d'— N'

H — d''-

III. Noemt men
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Wij hebben hier, even als boven bij de zuurstof ea

stikstof, de mogelijkheid aangeiiomen van een verschil in

affiniteit tusschen de vier atomen waterstof ten opzigte

van bet andere element.

Toetsen wij de voorgedragene zienswijze ointrent de affi-

niteit aan de feiten die omtrent bet tot stand komen of

bet splitsen der vier als voorbeelden besproken stoffen,

cbloorwaterstof, water, aminoiiiak en moerasgas, bekend

zijn.

Zoolang waterstof en cbloor bij läge temperatu ur en

buiten invloed van licht met elkander in aanraking zijn,

blijven ze geraengd en scheikundige werking blijft uit.

Door toevoer van arbeid van buiten onder den vorm van

wärmte of licht ontstaat verbinding. Men kan dit wel niet

anders duiden dan door aan te nemen dat bet arbeidsver-

mogen tusschen heterogene atomen ten koste van den aan

de gezamenlijke moleculen medegedeelden arbeid, sterker

toegeuomen is dan dat tusschen de homogene atomen. De

waarneming leert ons verder, dat niet al de moleculen van

het mengsei dien vreemden arbeid behoeven op te nemen,

maar dat een klein gedeelte van het inengsel dien ont-

vangen hebbende, het geheel de scheikundige werking on-

19 *
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der ontploffiag ondergaat. Hieruit blijkt, dat door de ver-

eeniging der heterogene atomen meer arbeid is voortge-

bragt dan tot de ontleding der homogene moleculen is

verbruikt, en wel vooreerst zooveel als noodig is otn de

overige moleculen dezelfde scheikundige werking te doen

ondergaan, maar buitendien nog meer, aangezien als uit-

komst nog belangrijk veel arbeid in een anderen vorm,

bijv. wärmte optreedt.

Dezelfde redenering is toepasselijk op de vorming van

water uit waterstof en zuurstof. Verschil wordt er waarge-

nomen in zoo verre deze bijv. geene werking op elkaar

uitoefenen onder den enkelen invloed van licht; er is dus

andere arbeid dan licht toe noodig om de verschijnselen

voort te breiigen. In hoofdzaak staan de gevallen gelijk

;

dat is: bij klimmende temperatuur grootere verhooging

van arbeidsvermogen tusschen de heterogene dan tusschen

de homogene atomen.

Bij zeer hooge temperatuur leert de ondervinding ons

' dat het water weder ontleed kan worden. Dan stijgt dus

het arbeidsvermogen tusschen de homogene atomen meer

dan dat tusschen de heterogene.

Dit laatste heeft bij ammoniak vrij gemakkelijk plaats,

terwijl wij geene omstandigheden kennen onder welke de

stikstof en waterstof zieh onmiddellijk verbinden. Wanneer

deze beide elementen zieh verbinden, dan geschiedt zulks

dus niet ten koste van den arbeid, door wärmte of licht

geleverd, maar door dien, welke door andere scheikundige

werkingen wordt voortgebragt,

Bij het moerasgas moet de oorzaak van zijn outstaan

insgelijks in van buiten aangebragten scheikundigen arbeid

gezöcht worden. Arbeid door wannte geleverd verhoogt

dien der homogene atomen meer dan dien der heterogene,

zoodat moerasgas bij betrekkelijk niet zeer hooge tempera-

tuur reeds ontleding ondergaat.
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Indien het waar is, dat de allotropie der elementen

daarop berust, dat er in een molecule een grooter of klei-

ner getal atomeii met elkaar vereenigd is (eene onderstel-

ling vvaartoe de soortelijke wärmte dier allotropische toe-

standen wel aan leiding geeft), dan moet er in die verschil-

lende toestanden ook een betrekkelijk grooter of kleiner

scheikundig arbeidsvermögen huisvesten, — grooter wan-

neer het aantal der de molecule vormende atomen gerin-

ger, kleiner daarentegen wanneer het grooter is; want voor

de aaneenvoeging der atomen tot een molecule is een ge-

deelte van hun arbeidsvermogen uoodig geweest.

§ 4. VERSPEINGING DER ATOMICITIET.

ln inijne verhandeliug over de rangschikking en onder-

linge betrekking der organische radicalen heb ik opmerk-

zaam gemaakt op de wet der verspringing van de hydri-

citeit (atomiciteit) dier radicalen. Diezelfde wet vindt men

ook bij andere radicalen, hetzij enkelvoudige hetzij zamen-

gestelde, bewaarheid. Steeds neemt men waar, dat zoo

een radicaal zieh in meer verhoudingen met een ander

verbindt, de verhooging of verlaging van atomiciteit met

twee of een veelvoud van twee geschiedt.

Op een paar uitzonderingen na, die misschien slechts

uitzonderingen schijnen, omdat ze iiiet behoorlijk zijn ver-

klaard, leert de ervaring dat het aantal atomiciteiten in

elke molecule altijd even is. Stikstofoxyde, als zijn mole-

cule geschreven wordt NO, is zulk eene uitzondering,

wanneer men, steunende op een aantal andere feiten, aau-

neemt, dat de stikstof of drie-atomisch of vijf-atomisch is.

Eveneens de molecule van stikstofperoxyde (onder salpeter-

zuur) N-Oi en die van chloorperoxyde CIO2.

Deze weinige daargelaten, gaat de regel door. Als niet

geisoleerd radicaal, dat is als groep die uit de eene ver-
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binding in de andere kan worden overgebragt, doch die

‘als rnolecule, als stof op zieh zelve, niet bestaat, kan men

hebben groepeii van een oneven aaiital atomiciteiteii
;

als

geisoleerde stof, als rnolecule bestaan ze niet, tenzij de alo-

miciteit een even getal bedraagt.

Hieruit volgt, dat zoo een eu betzelfde radicaal in ver-

schillende verbindingen verschillende atoiniciteit vertoont,

die verspringing vaii atomiciteit noodzakelijk met een even

getal plaats heeft. Uitzonderingen, die men vroeger meende

waar te nemen, zijn vervallen door eene meer volledige

kennis er van. Zoo bijv. nam men als moleculair-formu-

len der verbindingen van ijzer en chloor aan : TeClj en

FeClg. Dan zou dus de atomiciteit van het ijzer in de

eerste gelijk twee en in de tweede gelijk drie zijn, hetgeen

tegen de wet van de atoraiciteits-verspringing indruischt.

Maar sedert men vveet dat de moleculair-formule der laatste

stof niet Fe CI
3

maar Fe^Clg is, vervalt die strijd en de

aangehaalde verbindingen bevestigen de empirische wet.

Uit het feit, dat de atomiciteit der radicalen telkens

met twee verspringt, blijkt, dat een reeds gevormde mole-

cule zieh nooit enkele monatomische atomen kan toeeigenen

om daarmede een nieuwe rnolecule te vormen
;
wat opge-

nomen wordt, is j5f een rnolecule van radicalen van oneven

atomiciteit, df een atoom hetwelk even atomiciteit bezit en

in vele gevallen als rnolecule kan optreden.

Een radicaal (onverschillig of het enkelvoudig of zamen-

gesteld is) dat in sommige verbindingen met de atomici-

teit edn optreedt, zal dus in andere verbindingen wel met

de verbindingswaarde 3, of 5 of 7 enz, kunnen voorko-

men maar nooit met de waarde 2 of eenig ander even ge-

tal. Stikstof, die bijv. in azonitrobenzoezuur en dergelijke

verbindingen even als in stikstofoxydule monatomisch voor-

komt, is meestal drie-atomisch, zooals in H,N, CljN,

KH 3
N enz. of 00k misschien vijf-atomisch in H^CIN.
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Pbosjjhorus is drie- of vijf-atomisch, lodium of drie-

atomisch, even als goud en thallium. Om van de talrijke

voorbeelden van organische radicalen niet te gevagen.

Op gelijke wijze kunnen de radicalen, die ergens inet

de verbindingsvvaarde twee deel eener stof uitinaken, nimmer

eene andere waarde verkrijgen daii die van een even getal.

Zwavel komt twee-atomisch en vier-atomisch, misschien ook

zes-atomisch voor; ijzer en chroom met de waarden twee

en vierj zoo ook tin en lood en platina, om van een tal

van andere voorbeelden te zwijgeu. Onder de vele orga-

nische radicalen, die aan de wet voldoen, zij bet genoeg

bet acetyleen en bet benzol aan te balen.

Bij de verspringiug der atomiciteit van een radicaal zijn

twee gevallen denkbaar, die wel van elkander onderschei-

den dienen te worden. Vooreerst toch kan bet zijn, dat

bet gegeven radicaal de beide monatomische atomen, die

bij verbooging toetredeu, als afzonderlijke atomen opneemt,

terwijl deze op bet oogenblik dier toetreding uit hunne

onderlinge verbinding los worden. In dit geval heeft er

eigenlijk gezegde verbooging van atomiciteit plaats. Daarbij

blijft dan nog de vraag onaangeroerd, of de toetredende

atomen beide met gelijke kracht gebonden worden, en al

of niet met dezdfde kracht, waarmede soms reeds aanwe-

zige atomen aan bet polyatomiscb radicaal gebonden waren.

Even goed is bet ten tweede mogelijk, dat de beide ato-

raen als molecule worden opgenomen en dus met eene schei-

kundige kracht, die geringer moet zijn dan in bet eerste

geval, omdat nu een deel hunner affiniteit tot onderlinge

aaueenvoeging als molecule verbruikt is.

Mögt de ondervinding leeren, dat bet laatste geval dat-

gene is wat zieh steeds voordoet, dan zou juist daarin de

oorzaak gelegen zijn van de verspringing der atomiciteit

met een even getal.

Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat alleen de
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zoodanige stoffen, bij welke bet eerste geval heeft plaats

gehad, aan de wet van ampJire voldoen, terwijl die stoffen,

die teu aanzien dier wet de anomalie van 4 vol. damp op-

levereu, als moleculaire verbindingen volgens het tweede

geval beschouwd moeten worden; zoo bijv. PClg
;
H^CIN;

HgN'S, enz. Deze laatste worden bij verhooging van tem-

peratuur gemakkelijker gesplitst (gedissocieerdj, terwijl ze

bij opvolgende daling van temperatuur weer tot stand kö-

rnen. Mag men daarin niet een bewijs zien voor de Stel-

ling, dat het moleculaire en niet atoom verbindingen zijn;

in de eerste immers is de scheikundige kracht, die ze doet

ontstaan, geringer dan bij de laatste.

28 April 1865.



NIEUWE BIJDRAGE

TOT

' HET VORMEN DER VERGELIJKINGEN,

§ 1. De bijdrage van ons geacht medelid Prof. r. lo-

BATTO, voorkomende in het 1® deel van de 2® reeks der

Verslagen en Mededeetingen (pag. 33), heeft mijne belang-

stelling opgewekt in een onderwerp, vroeger door ons ge-

acht medelid Prof. c. h. d. buys ballot bearbeid, welke

arbeid opgenomen is in het XVI® deel van de geeindigde

reeks der Verslagen en Mededeelingen (pag. 294). Al spoe-

dig bleek mij, dat het vormen der bedoelde vergelijkingen

eene hoogsteenvoudige zaak is, die slechts op de toepassing

eener behende formule neerkomt. Ik zal eerst blootelijk

opgeven, hoe men die vergelijkingen vormen kan; daarna

de deugdelijkheid der opgegevene handelwijze betoogen, en

verder nog eenige bijzonderheden aanwijzen, die mij toe-

schijnen opmerking te verdienen.

Daar ik hierbij een veelvuldig gebruik van cirkelkoor-

den zal maken, zal ik die koorden geinakshalve door de

VBKSL. EN MEDEU. AFD. NATUURK. 2de REEKS. DEEL 1. 20

DIE DE UIT EEN HOEKPDKT GETROKKENE ZIJDEN EN

DIAGONALEN EENS REGELMATIGEN VEELHOEKS
TOT WORTELS HEBBEN.

DOOB

J. B A D O N G il IJ B E N.
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enkele letter h aanduiden; k{\n) beteekent alzoo de

koorde van een boog die | van den halveii cirkelointrek

is; Tt) beteekent, bet vierkant van die koorde.

§ 2. Uit eene bekende formule, ter berekening van de

koorde van bet n voud eens cirkelboogs (zie J. de gelber,

Beg. der Meetk., 3® dr. Dl. I. p. 175), volgt

rn n—

1

71—2 (n—
1 ^ 1

3)fn— 4) k(na)
— enz.=- ,-(P)

. 2 k(a)'
^ ’

waarin m — k (n—a) is, terwijl de straal van den cirkel,

waartoe de koorden behooren, als eenheid is aangenornen.

Indien bet laatste lid van (P) nul is, beeft men de ver-

gelijking

71— 2 (ti— 3)(n— 4)— — enz. — 0,..(A„)
1 ^1.2 ,

> V

wier termen beurtelings de teekens -|~ en — vddr zieh

hebben, en overigens begrepeu zijn in de algemeene uit.

drukking

[n—

i

— l)(n

—

i—2)(n

—

i—^3). . . tot (n— 2t)
1

1 . 2 . ^ tot i

die den term voorstelt.

De vergelijking (An), die als n even is, door kan

gedeeld worden, bevat slechts evene magten van en

men kan er dus, in ieder bijzonder geval, zonder eenig

bezwaar = 4— in substitueren. De vergelijking

in X, die men daardoor verkrijgt, zal dan mede slechts

evene magten van x bevatten, zoodat slechts de waarden

van x'^

,

die aan de vergelijking kunnen voldoen, in aan-

merking körnen. Deze waarden van nu, zullen de

Vierkanten zijn van de m grootte verschillende zijden en

diagonalen des regelmatigen tt-hoeks, wiens omgeschreveu

cirkel de eenheid tot straal heeft en .bijgevolg zal de ver-
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gehjking, die men verkregeu heeft, de begeerde zijn. Voor

het geval dat de middellijii van den cirkel inede een diago-

naal is des n-hoeks, zal liet vierkant van deze niet inede-

tellen onder de waardeu die x‘- in de verkregeue vergelij-

king hebben kan.

Door den algorithmus van hornee, wordt de genoeinde

substitutie van m} =4 — zeer geinakkelijk geinaakt.

Die substitutie is echter slechts noodig als n oneven is;

want de vergelijking, die zij oplevert als n even is, wordt

ook gevonden wanueer men in (A„) slechts m doot x ver-

vangt.

Nemen wij tot voorbeeld vooreerst n= 14, dan is (A«),

na deeling door m,

— 12m‘®-}- 55m*— 120m‘>-f‘126m^—

=

0;(A(4)

ten einde de waarden van rn^ inet 4 te verminderen, heli

ben wij hier :
'

1 — u + 55 — 120 + 126 — 56 +7
4 _ 32 92 — 112 56 0

23 — 28 l4 Ö
^

7
4 — 16 28 0 56

7 0 14 56

0 28 112

7 28 126

16 92

'23 m
.32

55

en wij verkrijgen dus in — 4 — — x'^ de vergelijking

20 *

4

0

4

4

4

8

4

12
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^.i2_i2a;io_j_55A‘»—120 o;6+1264;^— 56a;2+7 = 0. . (Vh).

Deze vergelijking, wier worteis de zijdeii en diagonalen

zijn, die men in den 14-hoek uit eenzelfde hoekpunt

trekken kau, ontstaat echter ook als men in (Au) m door

X vervangt.

Nemen wij tot een tweede voorbeeld n = 17, dan is

de vergelijking (A«)

j^iß— j 5m'^ -|- 91?«'"— 286m'*’ -|- 4957«"— 462m*' -j-

-j- 2l0m^— 36?7i2-f 1 ^0. (A,7)

en hier hebben wij dan

:

— 15 + 91 —-286 + 495 — 462 + 210 —36
4 —44 188 —392 412 —200 40

— 11 47 —- 98 103 — 50 10 4

4 - 28 76 — 88 60 40 200

— 7 19 — 22 15 10 50 204

4 — 12 28 24 156 664

— 3 7 6 39 166 714

4 4 44 200 956

1 11 50 239 1122

4 20 124 696

5 31 174 935

4 36 268

9 67 442

4 52

13 119

17

4

dus in //<’ — 4 = — ä’ de vergelijking
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a;'« — 17a:'^+ 1 ] _ 442^10 ^ y:i 5a:«— 1 122«« +
+ 714a;^ - 204a;^ + 17 = 0 n)

'Cn van deze vergelijking zijn nu de worteis de zijden eii

diagonalen, die in den 17-hoek aan een genieenschappelijk

lioekpunt zamenkomen.

§ 8. Ten einde de deugdelijkheid der opgegevene han-

delwijze te betoogen, merken wij vooreerst op dat het

laatste lid der vergelijking (P) nul zal worden, indien

men na == 'Zpn stelt en dan voor p een willekeurig ge-

heel getal neemt; mits dit getal noch n, noch een veel-

voud van n zij, opdat niet ook A (a) = 0 zou worden,

waardoor het laatste lid van fP) in ^ zou overgaan, in

plaats van nul te worden. Stellen wij dus onder dit be*

„
Zpn

, ,

ding na = Zpn 01 o = , zoo ontstaat werkelijk de

vergelijking (A«), en in die vergelijking is dan

m («)

zoodat voor alle waarden van het geheele getal p de uit-

drukking {u) een wortel der vergelijking (A„) is.

De uitdrukking (a) laat voor m niet raeer dan n—

1

verschillende waarden toe, en wel die waarden welke men

verkrijgt, als men voor p achtervolgens de getallen 1, 2,

3, enz. tot n— 1 neemt; want neemt men voor p een an-

der getal (met uitzondering altijd van n of eenig veelvoud

van n), zoo komt men altijd op een der reeds verkregene

waarden van m terug. Die n — 1 waarden van m zijn dus

de n— 1 worteis der vergelijking (A„).

Deze waarden van rn zijn echter twee aan twee (dat is:

voor /> = I en /> = H — I ; voor /> = 2 en p ~ n — 2

;

enz.) even groot maar tegeiigesteld van teeken
;

terwijl, als

n even is, m = 0 wordt voor p = -^n. Dit alles stemt
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overeen met de reeds geinaakte opmerking, dat de verge-

lijking (A„) siech ts evene niagten van m bevat, en dat zij,

als n even is, door m kan gedeeld worden. Met verwer-

ping van dien factor, zijn dus de wortels der vergelijking

, I
Zpn\

(A„) begrepen in den vorm m = ± « I tt — 1, en de

Vierkanten dier wortels worden dus uitgedrukt door de

formule

2p7r\

n ]’

waarin nu echter voor p, uit de rij der getallen 1
, 2,

3, enz. tot n— 1, slechts de voorste helft mag genomen

worden; nainelijk de getallen 1, 2, 3, enz. tot —
1)

of tot —
1, naarg'elang n oneven of even is.

Indien men alzoo in de vergelijking (A«) substitueert

rn^ — 4 —
,
zullen aan de daardoor gevormde vergelij-

king voldoen al de waarden van x, die uitgedrukt worden

door de formule

X ± j/(4—m“) = ±

(«')

waarin voor p de getallen 1, 2, enz. tot — 1) of

^ n— 1 gelden. Maar deze waarden van x zijn nu juist

de in grootte verschillende zijde en diagonalen van den

rcgelmatigen n-hoek, eens positief en eens negatief geno-

inen; en wel met verwerping van de middellijn, oindat de

factor m = 0 verworpen is geworden. Derhalve zijn deze

zijden en diagonalen des n-hoeks de wortels der vergelij-

king, die ontstaat door ~ 4 — x"^ in (A«) te sub-

stitueren.
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Is n even, en verwerpt men de waarde m = 0, dan

zijn de reeksen vari waarden, in de uitdrukkingen (a) en

(«') begrepen, volkoinen dezelfde. In dit geval kan men

dus, in plaats van = 4 — te substitueren, bloo-

telijk m door x vervangen.

Daar de bogen, waartöe m en x als koorden behooren,

elkanders Supplementen zijn, blijkt het geoorloofde der ge-

noemde vervanging van m door x ook daaruit, dat, als n

even is, de zijden en diagonalen uit eenig hoekpunt ge-

trokken, bogen onderspannen, wier Supplementen onder-

spannen worden door de zijden en diagonalen uit het over-

staande hoekpunt getrokken.

Hierdoor is dan de deugdelijkheid der in § 2 opgege-

vene handelwijze, zoo ik meen met alle gestrengheid, be-

toogd; terwijl dat betoog tevens opheldert waarom, voor

het geval dat n even is, de middellijn, die dan toch ook

diagonaal is, niet onder de worteis der vergelijkingen in x

voorkomt.

§ 4. De omstandigheid, dat, onder de worteis der ver-

gelijking in ar, de verschillende zijden en diagonalen zoo-

wel negatief als positief voorkomeö, schijnt mij eene meet-

kunstige verklaring toe te laten, die eenigzins helderder

is dan het beweren van den Heer buys ballot, dat men

met evenveel regt links als regts om kan teilen.

Men stelle zieh namelijk voor, dat al de zijden en diago-

nalen, uit eenzelfde hoekpunt P getrokken, allen van

dat punt P af gemeten worden, op eene onbepaaldelijk

verlengde lijn QQ', die om P draait, en waarvan het deel

PQ aanvankelijk längs de middellijn ligt, Bij deze bewe-

ging der lijn QQ' komt Aan eerst het deel PQ längs de

eene helft der te meten lijnen, zooals die in afnemende

grootte op elkander volgen; terwijl daarna het deel PQ'-

der draaijende lijn längs de andere helft der te meten lij-

nen komt, zooals die in toenemende grootte op elkander
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volgeii. Het is dus klaar, dat, zoo raea de eerste der te

meten lijnen als positief beschouwt, ook de overige lijiien

der eerste helft positief, — maar al de te meten lijnen

der tweede helft negatief zullen zijn.

§ 5 Wanneer n een ondeelbaar getal grooter dan 5 is,

schijnt de vergelijking in x voor geene ontbinding in fac-

toren vatbaar te zijn, zonder het invoereu van de gonio-

metrische functien, die men als hare worteis kent. Zoo

zou men b. v. voor de gevondene vergelijking (V 17 )
wel

kunnen schrijven,

{ a? —

k

^
(
jVtt)}X{«^— (tV’^))X enz./ot{a; ^—

k

^ (yyTr) }

=

0
;

maar voor het gedurige product van eeuige dezer acht

facioren, vindt men niet, even als voor het gedurige pro-

duct van allen, eene uitdrukking zonder goniometrische

functien.

Met de vergelijking in m, dat is met de vergelijking

(A„), is het echter anders gelegen. Zij kau Indien n on-

deelbaar, of zelfs indien n siech ts oneven is, altijd in twee

factoren zonder goniometrische functien ontboudeu worden.

Deze factoren zijn dan beide van den graad y(»i — 1), maar

bevatten zoowel onevene als evene magten van m, en men

wint dus door de ontbinding niet veel anders, dan dat

men vergelijkiugen met kleinere getallen-coefficieuten ver-

krijgt Die ontbinding is echter te opmerkelijk, om haar

met stilzwijgen voorbij te gaan.

Maken wij uit de vergelijking (A„), hetgeen alweder

door den algorithmus van hornek kan geschieden, eene

vergelijking in op, eu zij ^ dan kun-

nen wij die nieuwe vergelijking voorstellen door

0; (H)

volgens de in § 3 opgegevene waarde van is nu
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’^pn
rn

'^—2 =k"^ —
1
—2 = 2/Sin.l^m^

.
%pn „ 2p n= 2— 2 Sin. Vers —— —

- 2 Cos.
n n

,
2w7t\ ./ 4p TT= 2 Sin.

1 2
71
—

1 = k \ n

L-^J^ — 2

en de worteis der vergelijking (ß) zijn dus begrepen iu

den vorm

2/
=

Ä
^7t— j iß)

Door in (13) het teeken van ?/ tfe veränderen, verkrijgen

wij eene vergelijking

(C)

wier worteis begrepen zijn in den vorm

/ 4p7r\

y =

en ZOO wij dus (B) met (Cj vermenigvuldigen, ontstaat er

eene vergelijking

± E(y) X F{—
?/)
= 0, (D)

wier worteis begrepen zijn iu den vorm

y = ±Ä ^TT— (d)

waariu nu, even als in den voor m} gesubstitueerden vorm,

voor p de getallen 1, 2, ;3, sm. gelden, en wel tot L(?j —
omdat n ondersteld wordt oneven te zijn.

Voor het eerste lid der vergelijking (D) hebben wij het

dribbele teeken ± geschreven, ten einde het teeken of

— fe gebruiken, naargelang de vergelijkingen (ß) en (C)
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van evenen of onevenen graad zijn
;
en wel opdat de eerste

term der vergelijking (D) het teeken -j- v66r zieh zou

hebben.

De forinule (d) geeft voor p — 1, 2, em.

maar al deze waardeu maken te zamen juist de reeks van

waarden uit, die voor jo = 1, 2, 3, enz. tot n— 1 in

den vroeger genoemden vorm (a) begrepen zijn. De worteis

der vergelijking (D) zijn das dezelfde als de worteis der

vergelijking (A„); die vergelijkingen kunnen das nergens

anders in verschillen, dan dat de letters m en y met elkan-

der verwisseld zijn; en de vergelijking (An) is derhalve

ontbindbaar in

werdende de vorm van P(m) gevonden, door uit (A„) eene

vergelijking in — 2 op te maken.

Nemen wij tot voorbeeld n = 7, dan is de vergelij-

king (An)

teil einde hier de waarden van met 2 te verminderen,

hebben wij de bewerking

:

voor p = i(?j— 1), l(n— 3), em. geeft zij

± F (m) X I' (— ”i) = 0

»n® — 5m*-|-6m^ — 1 =0; (A,)

1 — 5 6 — 12—6 0

3

2

0

2

1

2

2

1

1
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dus in — V de vergelijking

+ y‘" — 1 0
,

zoodat voor (A,) kan geschreven worden

(w * 7/1"^ — 2m— l)(m® — m'^ — 2m-}' 1) = 0.

Door deze factoren ieder in het bijzonder gelijk nul te

stellen, hebben wij vooreerst de vergelijking

m® -j- m® — 2m— 1 =- 0

die volgens (ß) tot wortels heeft

m — — ^ (y 7t), m = -{- Ä: (y 7t) en m — — k(^ n)
;

en ten tweede de vergelijking

m® — m® — 2m -}- 1 = 0,

wier wortels volgens (/) zijn

m — -}- A (1 7i), m — — k[^n) en m = -\- n).

De laatste vergelijking is dezelfde, die door den Heer

LOBATTO (zie pag. 38 der aaugehaalde bijdrage) op eene

geheel andere wijze, en na verwerping van een vreemden

factor, gevonden is.

Nernen wij tot een ander voorbeeld n = 17, dan vin-

den wij, op dezelfde wijze handelende, dat de reeds vroeger

opgegevene vergelijking (A,^) ontbindbaar is in:

m®-}-m’— 7m®— 6m®-}-l5m'*-}-10m* —10m®—4m-{-1=0

en

m®—m’—7m®-|-6m®-}-15m^ —10m®— 10m®-}-4m-|-l = 0 j

van deze beide vergelijkingen heeft de eerste volgens (ß)

tot wortels de acht waarden :
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terwijl deze acht waarden, met tegenprestclde teekens geno

men, de worteis der tweede zijn.

§ 6. Uit de laatstaangewezene onlbinding, kan nu ook

eene ontbinding afgeleid worden, ten aanzien van de ver-

gelijking in a;, voor bet geval dat n bet dubbel van een

oneven getal is.

.De waarden van a, in de formule (a) begrepen, kan

men, door ze om den anderen te neraen, in twee "roepen

afdeelen, te weten :

De vergelijking in x voor den w-hoek, kan men zieh dus

ontbonden voorstellen in qp (a;) X 'f' (^) — 0» zoodanig dat

de vergelijking qp («) = 0 de groep («), en de vergelijking

qp' (a) = 0 de groep (0) tot worteis heeft.

Is nu n even, dan bevat de groep
(
0
)
juist de waarden

van X, die door de formale («') voor den (^7i)-hoek wor-

den aangewezen. Bijgevolg is ip' (x) = 0 de vergelijking

voor den (inj-hoek, die dus, zooals trouwens natuurlijk

is, in de vergelijking voor den w-hoek deelbaar is.

Is bovendien J-n oneven, dan bevat de groep (f) juist

de waarden van m, die in de forinule (a) begrepen zijn

voor den (|n)-hoek. De worteis der vergelijking {x) = 0

zijn dus dezelfde als de worteis der vergelijking (A„) voor

den {^nj-hoek, zoodat men in de laatstgenoemde vergelij-

king slechts m door x behoeft te vervangen, om den factor

(p (a-) te bekomen. En die factor is dan volgens de voor-

gaaude § weder in twee factoren ontbindbaar.
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Nemen wij bij voorbeeld n = 14, dus 171= 7
,

dan is

voor den 7-hoek de vergelijking (A«)

hieruit vinden wij, door den in § 2 gewezen weg te vol-

gen, dat de vergelijking voor den 7-hoek is

en nu hebben wij in (A,) slechts m door a: te vervangen,

om den factor te bekomen, die met (V^) vermenigvuldigd

de vergelijking voor den 14)-hoek zal opleveren. Voor de

vroeger reeds opgegeven vergelijking (V 14)
kan dus ge-

schreven worden

(ar® — 5a;*-l-6a;^ — — 7a;* -j- — 7) = 0;

dat is, ZOO wij nog den eersten factor volgens de voor-

gaande § entbinden,

—ix—\)[x^— x'^—2A'-j-l)(a;®—7a:*+14a:*—7)=0.

Voor de gevallen dat n het viervoud, het achtvoud, enz.

van ee)i oneven getal is, zal men eenige dergelijke bijzon-

derbeden vinden, in hetgeen wij nu nog zullen laten

volgen.

§ 7. Voor de verschillende waarden van x, als zijden

en diagonalen van den /t-hoek, is volgens («') altijd

is nu >i even, dan stelt volgens (a) de laatste uitdrukking

de waarden van rn voor ten aanzien van den
(J ^ij-hoek.

Hieruit volgt dat men, na voor den (tTj)-hoek de verge-

lijkiiig (An) opgemaakt 1e hebben, in die vergelijking slechts

77J® — 5m*-{-677i - — 1=0;. . (A,)

^6 7 a.4 _|_ 14 ^2 _ 7 ^ 0
;

. . . .
(V,)
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m — 2 — zal behoeven te substitueren, om de vergelij-

king in x voor den w-hoek te bekoinen. Hierbij valt ech-

ter Op te merken, dat, als ook ~n even is, onder de

waarden van m — 'i — x"^ er eene zal voorkomen die iiul

is, en dat dus zoo de vergelijking (A«) door m gedeeld

is geworden, de verkregene vergelijking in x weder met

2 — x"^ of met x"^ — 2 zal moeten vermenigvuldigd worden.

Voorts zal men als ~n even is, blijkens hetgeen wij aan

het slot van § 3 aanvoerdeu, in plaats van de vergelijking

in ni de vergelijking in x kunnen gebruiken, zoodat dan

de vergelijking voor den «-hoek zal ontstaan, als men in

die voor den (|n)-hoek x door 2— vervangt, en daarna

de vergelijking met x"^ — 2 vermenigvuldigt.

Tot de substitutie van m = 2 — x^

,

of tot de vervan-

ging van x door 2 — kan weder de algorithmus van

HOKNER gebruikt worden, maar men zal dan onder de rij

der coefficienten de nullen moeten opnemen, die tot de

ontbrekende onevene magten van m oi x behooren.

Nemen wij bij voorbeeld de vergelijking voor den 4-hoek,

welke is

^^-2 = 0, (VJ

dan vinden wij, x door 2— vervangende, en met x"^ —

2

vermenigvuldigende,

» {(2— a:")^ -2} (a:'^ — 2) = 0,

dat is na ontwikkeling

^6 _6a;^ 4- 10a;2 — 4 = 0, (Vg)

hetgeen de vergelijking voor den 8-hoek is.

Vervangen wij hierin weder 'a door 2 — a;^ en verme-

nigvuldigen wij daarna met x'^ — 2, dan vinden wij

_6(2_a;2)4 _|_ io(2~a:^)^— 4}(a:2— 2) = 0

of na herleiding
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a;i4_i 4in 2-1-7 8ar’0-2 20«®+3 3 O.rß-2 5 2a?4+84a’2-8 0,.(V,6)

hetgeen de vergelijking voor den 16-hoek is.

§ 8 . Hetgeen wij in de voorgaande § aanvoerden is tot

het bekomen der vergelijkingen van geen uut, omdat die

vergelijkingen even geniakkelijk, en zelfs als n wat groot

is nog veel gemakkelijker, terslond uit onze oorspronkelijke

algemeene vergelijking (A«) voortvloeijen. Maar het aan-

gevoerde kan dienen om a priori den factor te bepalen,

die er overblijft, als de vergelijking van den (yWj-hoek in

die van den n-hoek gedeeld wordt, ook wanneer even is.

Zoo vonden wij b. v. reeds in § ß, dat de vergelijking

voor den 14-hoek kan geschreven worden in de gedaante

— — = 0; .
(V,,)

van bare factoren is

Ä« — 7«^ +14a:» — 7 = 0 (V,)

de vergelijking voor den 7-hoek, terwijl de andere factor

voortkwam, door dat wij m met x verwisseld hebben in

de vergelijking

TO® — 5 TO^ 6 — 1 0 (A 7 )

Substitueert men nu in (A,), to = 2 — x'^'

,

dan ontstaat

de vergelijking voor den 14-hoek; vervangt men in (Vi 4
j

X door 2 — x"^

,

en vermenigvuldigt men de körnende ver-

gelijking met ar* — 2
, dan wordt zij de vergelijking voor

den 28-hoek. Wordt dus de vergelijking voor den 28-hoek

door die voor den 14-hoek gedeeld, zoo blijft er behalve

de factor — 2 nog als factor over de uitdrukking

waarin het voorste lid van (V^) overgaat, als men x door

% ~ x^ vervangt.

Ten einde in (V^) de vervanging van x door 2 — x"^

,

dat is de vervanging van x— 2 door — x^ te bewerk-

stelligen, verminderen wij de waarden van x met 2
,

waartoe de volgende bewerking dient;
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1 0—7 0 14, 0—7
2 4, — 6 — 12 4, 8

2 — 3 2 4 ~l
2 8 10 8 20

4 5 4 10 24

2 12 34 76

6 17 38 8i^

2 16 66

8 33 TÖ^
2 20

lÖ 5^

2

12

zoodat door de bedoelde vervangiug (V^) overgaat in

a,i2_12a:“>+53a:8—104a;®+86a;^— 24a;^+ l = 0,

en dus is

12a:*®+ 53a:»—104a;« + 86a;*—242:2 -|-1)

de factor die er overblijft, als de vergelijking voor den

28-hoek door die voor den 14-hoek gedeeld wordt.

Door de vergelijking (V,^) met dien factor te verrae-

nigvuldigen, zal raen dan ook voor den 28-hoek dezelfde

vergelijking vinden, die men verkrijgt door in de formule

(An) te substitueren m = 28 en tevens x in plaats van

m te schrijven
;

te weten

:

a;2c_262;2«-l-300A-22_2024«2O4.g855.r'«- 26334a?'«

+*54,264a;' 77520a: '
^ 4-75582a?‘ «—48620a;8

+ 19448X«—43682?^ +455a:2— 14 = 0. . . . (Vj,)

Om den laatstgevonden factor a priori te kunnen be-

j)aleii, moest de ontbinding der vergelijking (V|^) bekend
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zijii, eti deze kon volgens § 6 gevonden worden omdat 14

het dübbel vaii een oneven getal was. Wil inen dus de

ontbinding, zooals vvij die boven voor den 28-hoek aan-

wezeu, verrigten voor een veelhoek wiens aantal hoeken

door eene hoogere magt van het getal 2 deelbaar is, dan

zal men bij herhaling tot veelhoek en van het halve aantal

hoeken moeten teruggaan, waardoor men ten laatste zeker

op een w-hoek zal nederkomen, waarin n het dubbel van

een oneven getal is, en waarop dus de leerwijze van § 6

kan toegepast worden.

Om b. v. den factor te vinden die er overblijft, als de

vergelijking voor den 24-hoek door die van den 12-hoek

gedeeld wordt, dient men den factor te kennen, die voort-

vloeit uit de deeling van de vergelijking voor den 12-hoek

door die voor den 6-hoek
;
en om dezen te vinden heeft

men het verband tusschen den 6-hoek en den 3-hoek noo-

dat volgens § 6 kan gevonden worden.

Zoo hebben wij b. v. voor den 3-hoek

= 0, (VJ

en hieruit vinden wij volgens § 6 voor den 6-hoek

(a;* — 3)(a;^ — 1) = 4ar’ -f. 3 0; . .
(Vg)

ZOO wij nu in deze vergelijking .> door 2— a:^ vervangeii,

zal, omdat n = 6 het dubbel van een oneven getal is,

de factor, die het voorste lid van (VJ is, een nieuwen

factor opleveren, die nog met x ~—2 vermenigvuldigd

moet worden, terwijl de andere factor — 1 in het voor-

ste lid van (Vg) zal overgaan. Die vervanging geeft alzoo

voor den 12-hoek, na vermenigvuldiging met x'^— 2,

(x^—4x^-1- 3) (a;^ _4x^+ l) (x^— 2} =
(x^— 4x^-|-3) (x®— 6x*-f-9 X*— 2) =

x' «— I0x8-l-36x«— 56x'*-f35x^— 6 = 0; .
(V

,

VEK8L. E.S ilBUEU. AFD. NATÜUKK. ji'll' REEK8. DEEL I. Ul
‘
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Zoo wij vorder in de laatste vergelijking wederom x door

2— a;* vervaugen, zal, omdat nu w == 12 het dubbel van

een even getal is, de factor die het voorste lid van (Vg)

is, eene uitdrukking opleveren, die met x'^’— 2 verinenig-

vuldigd het voorste lid van (V,j) is, tervvijl de geheele

vergelijking iVj^) in de vergelijking voor den 24-hoek

zal overgaan, altijd echter weder na vermenigvuldiging

•met X-— 2, Hieruit volgt, dat de vervanging van x door

2

—

x'^- den factor äc®— 6a;‘‘+9£i;'^— 2 zal doen overgaan

in den factor die met (V
, j) moet vermenigvuldigd wor-

den, ora de vergelijking voor den 24 hoek te bekomen.

Alzoo vindeu wij voor dien factor

12a:>o^54a;8_ii2a,G_j.io5a;«—36a;2 4-2.

Men kan nu hiermede (V,
j) vermenigvuldigen, of ook

in de algemeene vergelijking (A„), n = 24 substitueren,

om voor de vergelijking die tot den 24-hoek behoort te

vinden

:

22a; =^«+ 210 ic'8—1140a;‘ ® +3876 8568

a: • + 1 23 7 6 a; — 1 1 440 a ^ + 643 5 a;®—2 0 0 2 a; * +
+ 286a;^-^12 = 0 (Vj J

§ 9. Wanneer het getal n een deeler n heeft, bestaat

er natuurlijk tusschen de vergelijkingeu, die tot den 7i-hoek

en den «’-hoek behooren, een zoodanig verband, dat de

laatste in de eerste als factor begrepeu is. Indien bij deze

uit zieh zelf blijkende waarheid, de voorgaande beschou-

w'ingen gevoegd worden, zal wel alles gezegd zijn wat

dienen kan, om de bedoelde vergelijkingen zooveel moge-

lijk in factoren, met geheele getallen als coefficienten, te

ontbinden.

§ 10. Onze beschouw'ingen, die in § 5 en volgende

voorkomen, dienden alleen om eenig licht te verspreiden

ßver de mogelijke deelers der gevormde vergelijkingen

;
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rnaar bet vormen dier vergeh j klugen op zieh zelf, geschiedt

altijd door de in § 2 opgegevene hoogsteenvoudige methode,

die, kraebtens bet betoog in § 3 vervat, evenzeer wiskun-

dig rein als eenvoudig is. Gedachtig aau de spreuk van

BOERHAVE, Simplex sigillum veri, kan ik dan ook aan den

Heer buvs ballot niet toegeven, dat eene door hem ge-

volgde methode van verdubbeling de wiskundig reinste

zon zijii *). Tk zou eer geneigd zijn te vragen of die

methode wel bruikhaar is, Volgens haar heeft de Heer

B. B., om de vergelijking voor den 17-hoek te bekomeu,

eerst eene vergelijking a:* ®—32 ® -f-4-64a;^
^— enz

— 255 = 0 opgemaakt; daarin zijn de factoren x ^—

3

en X*—5a;^ + 5 (maar ook geene andere) kunnen ont-

dekt worden door hetgeen voorafging; na de vergelijking

door deze factoren gedeeld te hebben, blijft er eene ver-

gelijking x^*— 24 aj^ ^
-t-252 a;- “—enz.,.. -j- 1 7 = 0

over; en van deze is nu het voorste lid in twee factoren,

een van den 8®*®" en een van den 16*^®“ graad, moeten

ontbonden worden. Om te doen blijkeu, dat de methode

bruikbaar is, zou er moeten aangewezen zijn, hoe de laatst-

genoemde ontbinding verkregen is. Is zij verkregen door-

dat men op eenige andere wijze, hetzij de vergelijking

voor den 17-hoek, hetzij den anderen factor heeft gevon-

den, of doordat men naar een van beide gegist heeft,

dan wordt hierdoor reeds van zelf een veroordeelend von-

nis over de methode uitgesproken, Alzoo moest de ont-

binding van den vorm x'^
*— 24-

x'^^ -{-Zbi x'^ —enz. . .

-f-17 geschieden, zonder dat men nopens de te verkrijgen

fact%ren eenig licht had, en eene zoodanige ontbinding

gaat ZOO gemakkelijk niet.

*) Ten aanzien van de wisknndige reinheid zon men knnnen be-

weren, dat zij, evenals de volmaaktheid, geen comparativus of snper-

lativns toelaat.

21
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De Heer buys ballot iioemt zijue methode vau verdub-

beling de wiskundig reinste, orndal zij den Stempel der

noodzakelijkheid draayt, terwijl zij tevens de eerste was die

hem inviel. Die laatste bijvüegiiig doet zeker niets ter zake,

maar wat beteekent die Stempel der noodzakelijkheid? Wordt

er mede bedoeld, dat tot bet vorinen der begeerde verge-

lijkingen die methode niet kan ontbeerd worden? A.ndere

methoden leveren die vergelijkingen ook op, eu zeKs veel

vlugger. Is de meening, dat de uitkomsteu der verdubbe-

lingsmethode noodzakelijk goed zijn? Dit heeft zij dan slechts

met andere methoden gemeen. Of is eindelijk de bedoeling,

dat de verdubbelingsmethode noodzakelijk tot het beoogde

doel moet voeren? Hierin kan slechts toegestemd worden

onder beding, dat ontbindingen, zoo als de straks bespro-

kene, geene onoverkomelijke zwarigheden opleveren
; en zou

eene toestemming, onder dat beding, niet nagenoeg met eene

ontkentenis gelijk staau?

Het zal vvel onuoodig zijn, hierover verder uit te wei-

den, daar de in § 2 opgegevene manier, in ieder bijzonder

geval, kort en goed de vergelijking oplevert, die de uit

e^n hoekpunt getrokkene zijden en diagonalen eens regel-

matigen n-hoeks tot woitels heeft. De Heer büys ballot

noemt die vergelijking eene vergelijking lusschen de zijden

en diagonalen des n-lioeks, in welke benamiug echter eene

onverklaarbare afwijking van het gewone spraakgebruik op-

gesloten ligt. Volgens dat spraakgebruik toch verstaat men,

door eene vergelijking tusschen eenige grootheden, eene ver-

gelijking waaruit een dier grootheden kan berekend wor-

den, als al de andere gegeven zijn; eene hoogeremi^ts-

vergelijking is dus geene vergelijking tusschen hare w’or-

tels. Indien b. v. u de zijde, v en w de in grootte ver-

schillende diagonalen van den 7-hoek zijn, hebben wij,

volgens de vergelijking (V^),

M ‘

-f- = 7,
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10
^

-f"

u- v"^ w'^ = 7 ;

elk dezer drie vergelijkingen is nu eene vergelijkiug tus-

scheii de zijden en diagonalen van den 7-hoek, maar de

vergelijking (Vy) is dat niet. Eliraineren wij u tusscheii

de eerstc en tweede, alsniede tusschen de eerste en derde

vergelijking, dan verkrijgen wij

yj'i) = 14,

w* (7 — — w?^) = 7,

en elk dezer beide vergelijkingen, is nu eene vergelijkiug

lusschen de twee in grootte verschillende diagonalen. Eli-

ininereu wij eindelijk v tusschen de twee laatste vergelij-

kingen, dan ontstaat er eene vergelijking, waarin alleen w
voorkomt, te weten

:

w<f — 7w* -f l4>zo-‘ — 7 = 0;

en dit is nu geene vergelijking tusschen verschillende groot-

heden, hoezeer hare worteis de zijden en diagonalen des

7-hoeks zijn, eens positief en eens negatief genomen,

ln overeenkomst met het gewone spraakgebruik, heeft

dan ook de Heer LOBarro, in het opschrift zijner bijdrage,

gesproken van de vergelijkingen, welker worteis de zijden

en diagonalen der regelmatige oeelhoeken doen kennen. De
Meer L. heeft daarbij te regt het woord doen kennen ge-

bezigd, oindat in die bijdrage, behalve de vergelijkingeji

wier worteis zijden en diagonalen zijn, ook nog vergelij-

kingen zijn uitgebragt, uit wier vvortels de waarden van

de zijden en diagonalen kunnen afgeleid worden; zoo als;

voor den 3 hock x— 1=0; voor den 5-hoek — 1 = 0;

voor den 7 hoek — x'^- — =0; voor den 9-hoek

j * — — d.f* -|- 2a; -j- 1 =0; enz. Deze vergelijkingen
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betreffen alle het geval dafc n oiieven is; zij kunueii uit

oiize algemeene vergelijkiiig (An), op de wijze in § 5 ver-

meld, zeer geinakkelijk afgeleid worden
;

zij liebben tot

vvortels de supplementskoorden van de zijden en diagonalen

des veelhoeks; en deze wortels zullen dus die zijden en

diagonalen doen kennen, hoezeer zij dat niet zijn.

Te dezen aanzien zij het inij echter vßrgund te doen

opmerken, dat er gtiene vergelijkingen noodig zijn, om de

zijden en diagonalen van den regelmatigen w-hoek te doen

kennen; want, zoodra het getal n genoemd is, kent men

niet alleen de zijde maar ook al de diagonalen; men be-

hoeft de getallenwaarden dier lijnen slechts uit een sinus-

tafel op te zoeken. De vraag is dus niet, onbekende wortels

uit vergelijkingen op te sporen, maar uit bekende wortels

vergelijkingen zaraen te stellen, zoodat het behandelde on-

derwerp eigenlijk eene gedeeltelijke oplossing behelst van

de vraag: Vergelijkingen met coefficienten in geheele getal-

len te vinden, wier onmeetbare wortels, als gofiiometrische

functien, in eindigen vorm kunnen uitgedrukt worden. Zoo

leert b. v. het in § 5 gevondene omtrent den 7-hoek, dat

de vergelijkingen

:

— k'^ (f^)} (t^)} = 0,

[x-\rk{l^Ti)]{x— k{^n)][x-\-k{\n)) =0,
[x— Ä(|7r)} [x ^(|^7t)| ^x—k{\ Tr)} = 0,

respectievelijk dezelfde zijn als

:

— b x^ -f- 6 — 1 = 0,

-j- — 2 a; — 1 =0,
en

x^ — a;^ — 2 a; -j- 1 =0.
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Onrler de zijden en diagonalen der beschrijfbare re?el-

matige veelhoeken (dat zijn diegene, welke men in den

cirkel construeren kan),
,

zijn er eene menigte, die geene

gemeene maat met den straal, of met de. eenheid hebben.

De bescbrijfbaarbeid eischt echter, dat de genoemde on-

raeetbaarbeid siechts uit de.onmeetbaarheid van vierkaiits-

wortels mag voortvloeijen. Zoo heeft men bij voorbeeld voor

den 15-hoek de vergelijking

15^12 _|_ 90 — 275.1!» 4*50 a;» —S7Sx^

-I-
140 a!» — 15 = 0, (V 15)

wier voorste lid ontbindbaar is in de vier factoren a;» 3,

_5^2 4. 5 , a!^-^ (7-1/5) a!» +i(3— 1/5) en

^ (7 + p/ 5) 3!» -1- (3 + 1/ 5); zoodat men, na elk

dezer factoren -gelijk nul gesteld te hebben, al de worteis

der vergelijking (^ 15)
door het trekken van een aantal

vierkantsworteis zal kunndn berekenen.

Daar volgens gaijss 00k de 17-hoek onder de beschrijf-

bare veelhoeken behoort. voelde ik rnij gedrongen eene der-

gelijke ontbinding der vroeger opgegevene vergelijking

(V 17 )
te beproeven. Hoezeer niet dan na vrij wat overleg

en raoeite, gelukte het mij in die ontbinding te slagen,

waarvan ik hier alleen als einduitkomst wil opgeven, dat

de acht waarden van .1;», die aan de vergelijking (V„)

voldoen, de volgeiide zijn ;
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,
1 7-1/ 17-v/(34-V17)--2i/'{17n-Ö|/ 17-^^(170+381/ 17)}

•i" — ^ ^

:

8

17-1/17+1/(34-21/ 1 7)-2|/ (1 7 + 3|/ 1 7+i/(l 70+38^/1-7))
y — .

8

17+1/17-1/ (34+2|/17)-2|/{l7-3^/ 17+/ (170-38|/ 17)}
U‘ * ^ 1

8

17-1/17-/ 34-2/ 17)+2|/ (17+31/17-/(170-^38/17)}
—

;

8

17+/17-/(34+2/17)+2/{17-3/17+/(17iJ-38/17)}
“ iS

17+/17+/(34+2/17)-2/ {17- 3/17-/(170-38/17)}

8

2 _ 17+/17+/(34+2/17)+2/( 1 7-3/17-/(170-38/17)}
a; -

^
-

;

17-/17+/(34-2/17)+2/ ( 17+3/ 17+/(170+38/17)} ;

de bovenstaande acht waarden zijn naar bare opklimmende

grootten gerangschikt, zoodat de eerste het vierkant van

de zijde, de laatste het vierkant van de grootste diagoiiaal

des 17 hoeks is.

Ik zou vreezen de beschuldiging van langwijligheid op

mij te laden, Indien ik hier nog de beschouwiugen wilde

bijvoegen, die mij tot deze einduitkomst geleid hebben,

maar die ik gaarne in eene nadere bijdrage zal ontwikke-

len, indien mij mögt blijken dat er eenig belang in werd

gesteld.

29 Julij 1865.
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VULKANISCHE ASCH VAN JAVA,

UITGEBKAGT IN DE VERGADERING VAN 24 JUNIJ 1865,

DOOR

\. II. VAX DRR ROOX MEKCII.

Door den Heer Dr. J. a. van dissel, 2*^®" Stadsgenees-

lieer te Samarang, is bij raissive van 17 October 1.1. aan

de Akademie toegezonden eene kleine hoeveelheid vulka-

nische asch van den Javaauschen Vulkaan de Kloet of

Keloet. Deze asch is buitengewoon fijn, grijsachtig wit en

met behulp van het mikroskoop heb ik daarin kleine deel-

tjes feldspaath en zecr weinig zwarte kristallijne deeltjes,

waarschijnlijk augit, gevonden. Geon spoor van eenig

inagneetijzcr, een gewoon bestanddeel van vulkanische asch-

soorten, en geen leuzit, mica, lava of bimstein heb ik

daarin kunnen opsporen. Het spec. gew. bedroeg 2,44«77,

en zij was zameugesteld uit kiezelzuur, boriuinzuur, aluin-

aarde, ijzeroxyde, een spoor van raanganiumoxydule, kalk,

magnesia, kali, natron, water en een spoor chloor-ammo-

nium.

Merkwaardig is het, dat de asch van den Kloet bo-

riumzuur bevat, daar dit zuur, zoo ver mij bekend is,

nimmer in eenige vulkanische asch ontdekt is, en nie(
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onder de bestanddeeleii van 20 ontlede aschsoorleu van

onderscheiden vulkaneii in eu buiten Europa voorkorat.

Het kiezelzuurgehalte bedroeg 59,682 pct
,

waardoor deze

asch de trachytische zamenstelling naderl.

Het voorkoinen van boriumzuur in vulkanische asch

kan, dunkt mij, geen bevreemding wekken, daar dit zuur

wel niet voorkorat in de verschillende delfstoffeu, waaruit

die asch eu de vulkanische rotssoorten ziju zamengesteld,

inaar in de dusgeuaamde fumarolen dikwerf gevonden wordt,

daar de heete waterdainpeu, uit de diepte voortgestuwd

,

inenigmaal boriumzuur en verschillende zonten, hetzij op-

gelost, hetzij in zeer fijn verdeelden toestand ingeraengd,

bevatten. Het voorkomen van boriumzunr in de fumaro-

len en sommige solfalaren ifteeut men daaruit te kunnen

verklären, dat zwavel-borium door water ontleed, dit zuur

en zwavelwaterstofgas levert, uit borax, borazit eu datolith

door de werking van chloor-ammonium het bedoelde zuur

vrij wordt, en uit de boriumzuur bevattende mineralen

door waterdamp reeds dit zuur afgescheiden wordt.

Deze asch is daarenboven belangrijk, omdat zij afkom-

stig is van den merkwaardigen en zoo zeer gevreesden Ja-

vaanscheu vulkaan de Kloet. Helgeen wij van dezen vul-

kaan weten, zijn wij verschuldigd aan f. junghühn, die

in September 1844 dezen berg heeft beklommen, en daar-

van eene breedvoerige beschrijving, door afbeeldingen op-

gehelderd, gegeven heeft in zijn werk; Java, Deel 111,

blz. 643—702. De hoogte, het verbazend uiterlijk aan-

zien, het daarop voorkomen van syenit, trachiet, lava, bim-

stein, asch en zand, de zandlagen, het meer in den kra-

terkolk, in rniddellijn 2000 voeten, en door een muur

van asch en zand omringd, de steile rotstoppen en diepe

afgronden enz. zijn door junghohn naar eigen aanschou-

wing beschrevcn, en daardoor worden de groote verwoes-

tingen, die de Kioel door het uitwerpen van water, zand
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eil asch nu eii daii heeft aangerigt, verduidelijkt, eii de

oorsprong van het water op den tijdelijk gesloten bodetn

van den krater opgehelderd.

De uitbarstingen, die bekend zijn, dagteekeuen van het

1000®’® jaar van onze tijdrekening. Deze eerste is vol-

gens ^eene Javaansche kronijk door eaffles beschreven.

De volgende hadden plaats op 5 Junij 1811, op 11— 14

October 1826, in 1835, op 16 Mei 1848 en op 4 Ja-

nuarij 1864. Van andere uitbarstingen is geen aantee-

kening gehouden. _
In den Catalog der geologischen Sammlung von Java,

niedergelegt und geordnet im Reichs-Museuin für Natur-

geschichte zu Leiden, von fr. junghuhn, ’s Gravenhage

1854, koraen onder N’. 224— 238, rotssoorten, lava en

zand voor van den Kloet, doch daaronder heb ik geen

asch gevonden.

Leiden, Junij 1865.



OVER DEN INVLOED

VAN

LlJCHTDRUlvKlNG EN CAPILLAIRE VV'ERKING

BIJ DE VKKVAAKDIOIN6 EN HET OEBRDIK VAN

AREOMETERS.

15E1>AUNG DOOll PKOEFNEMING VAN DE HOEVEEI.HEID •

VLOEISTOF WELKE BÜITEN AAN EENE BUIS DOOK DE CAPILLAIRE

WERKING OPGEHODDEN WOKDT.

DOOR

F. J. MTAN K A KT

Laat ABCD een vat of glas zijn waarin water of eenige

andere vloeistof zieh bevindt, en onderstellen wij dat in

die vloeistof een areoineler drijft.
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Het ondergedompekle gedeelle des areometers tot

aaij eene verdeeling n der buis, zij V„,

en het geheele volumen des areometers V,

dau is het boveu het horizontale oppervlak der

vloeistof uitstekende deel des areometers V— V„.

Zij de lioeveelheid vloeiitof, die door de capil-

laire werking aau den Steel van den areometer op-

getrokken is z,

en de lioeveelheid vloeistof die tegeu den wand

van het vat is opgetrokken. z’

.

Zij de digtheid der vloeistof. I)

Het gewigt van den areometer in het luchtledige. . . G,

en zij deze nog verzwaurd mct een gewigt aan kwik. x.

C)m de vüorwaarden van evenwigt te vinden, stellen wij

ons voor, dat nevens het vat ABCD nog een ander NOHl
volkorneu gelijk vat geplaatst zij, en dat beide vaten door

eene buis £DHG gemeenschap hebben; voorts denken uij

uns, dat beide vaten naar boven verlengd zijn, tot de

uiterste grens van den dampkring. De capillaire werking

bij den omtrek PQ is dan volkomen gelijk aan de capil-

laire werking bij den omtrek ML. Overigens moeten de

gewigtm der inassa’s die in beide cylinders boven een ho-

rizontaal vlak FEGK slaan geheel gelijk zijn.

Eindelijk zij de digtheid der lucht 8
,

de barometerhoogte B en de doorsneden of grond-

vlakken der beiden vaten S.

Het volumen der vloeistof, dat, builen het volumen

V„, in beide vaten onder Z en Z', aanwezig is, zij . . V'.

De geheele hoogte des dampkrings zij h, en het soor-

lelijk gewigt van kwik k. Dan is:

De lucht bevat in ABPQ = AS — (V—V„) — 2 — 2'.

Dezo weegt ABS — (V—V„ -)- z) A' — 2'd',
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De vloeistof V' -f- s weegt (V -|- s) D.

De areometer weegt G
Derhalve yewigt in liet vat ABCD (buiteii z)

= Ä:BS + G + a; + V'D + 5(D— 5)— (V—V„)ö —z'ö.

In het andere vat ONHI is :

Lucht /i.s— z'

;

deze weegt kBS — z'S

;

vloeistof (buiten z) = V V„-, deze weegt (V' -j- V„) D.

Bijgevolg gewigt in het vat NOIII (buiten z')

= ÄBS + V' D -f V„ D — z'ö.

Wij hebben dus, in beide vaten kBS — z'ö -j- V'D weg-

nemende

;

G + ^ 3 (D (V_V„)d = V„D,

of

G — V5 = (V„ — z) (D — Ö) (1)

G

—

Vd is het gewigt van den areometer in de lucht.

Stel, dat in de andere schaal eener balans het gewigt G'

hiermede evenwigt maakt, en laat ^ het soortelijk gewigt

der gewigtstukken zijn, dan is de drukkiug van G' in de

andere schaal = G' I 1
| ;

dus is

G—Yö

De drukking x is voorts = x (l j, als namelijk x

gewigtstukjes in de lucht evenwigt met x maken
;

dus

komt er

;

G x— YÖ = {G'
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Laat I de straal van een al fijner en fijner gedacht haar-

buisje zijn, en q de overeenstemmende hoogte waartoe de

vloeistof hierin opklimt, dan is de limiet van Iq eene

standvastige grootheid voor dezelfde vloeistof, dezelfde teni-

peratuur en dezelfde soort van glas. Zij 2 deze con-

stante voor de vloeistof die in de vaten is; en laat c =
den omtrek van de buis van den areometer zijn, dan heeft

men, volgens de AUcanique Cüeste van läplace (Liv. X,

Supplem.)

:

Indien V« het volumeu bij 15*’ temperatuur is, en dit Vo-

lumen bij 1
5^ -}- verändert in (1 -f- dan zoude

deze laalste waaide voor V„ rnoeten genornen worden, en,

streng genornen, zoude G' ook niet meer dezelfde waarde

hebben, zoowel wegens de andere temperatuur als wegens

een anderen barometerstand. Bij verandering van tempe-

ratuur verändert ook iets, omdat q evenredig is aan

de digtheid der vloeistof (voor zoover deze van dezelfde

natuur blijft) enz. : al deze kleine veranderingen geven

onmerkhaar kleine veranderingen in de te vinden correc-

tien, en kunnen dus gerust verwaarloosd worden, en even-

zoo het product van a en 5, Om dus in (2) rekenschap

van de uitzetting van het glas van. den areometer te hou-

den, schrijven wij alleen

z — llq.c — m'^.c

Bijgevolg is

:

D' = (1 + ;
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en (lau is

(G' -j-x') l\- = (V„- c) (D'-ÖJ .

\

Laat de areometer, onbelast in eene vloeistof van de

digtheid = 1, bij eene temperatuur van 15<>, inzinken tot

het punt 0 der schaal, en laat voor deze vloeistof m'-* d.e

bijzondere waarde in'^ hebben, dan is vorder ar' = 0,/ — 0,

D' = 1 ;
bijgevolg ;

G' X (^1 -
^ )

-= (V„ - e) (1 - ÄJ.

Hieruit volgt, deelende in (2)

,

I +
G‘

NB. Mögt de Areometer niet drijven, inaar aan den

arm eener balans bangen, welke door een gewigt x' in de

andere schaal in evenwigt gehouden wordt, dan is in deze

uitdrukking x' slechts negatief te nemen.

De vergelijking van het evenwigt is nii :

Indien men schrijft

V.
,

‘ * + r’öo ’ v;
=

dan verkrijgt (3) de volgende gedaante:

D' — ö

1 — S
- D",

(I (i + ^) “ (i^ +

Hieruit laten zieh de drie volgende vergelijkingen afleiden :

.
l'*. om het gewigt x' te vinden als n en D" gegevenzijn,
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2». om n te vinden wauneer x en D" bekend zijn

n

y". om D" te vinden, wanneer x en n gegeven zij

^100 n

100
pm^^ D" = (1 — |l + (6)

Indien de Areometer in water van 10 tot 20° wärmte

drijft en de digtheid des waters bij 15" voor ^enheid ge-

nomen is, dan is D, D' en D ' zeer nabij = 1, en =m'- ;

dus is dan om het gewigt x te vinden, overeensteinmende

met de verdeeling n, volgens (4)

:

« 1^”

G' 100 1 — prn:^-
’’

dat is, genoegzaam '

^ — (D" + pm-^ D") — (1 — D")
G' 100

^ ’

= x?o'^" + iTo

Alzoo

:r' =— • D" G' + — • p G' D" m'’^ — (1 — D") G'.
100 100 ^ ’

Maar wij hebben

P = dus
c

V
’

" A
,G- = f ...

* 0

Indien wij G' in milligrammen uitdrukken en in

kubieke millimeters, dan is zeer nabij G' = en dus

VBK8I.. BN MBOBI). AFIJ. NATUUKK. 3'le KBEK8. I)KBI> I. 2)1



( ;iÄ6
)

/> G = c. Daar voorts 0" iiabij = 1 is, zoo is ook

G' D" = c.

Alzoo

^ -
. D''.G' — (1 — D”) G'..(7)

100 ]00

c X is de Correctie die aan de gewigten x' bij

liet verdeelen der schaal moet toegebragt worden, wegens

de capillaiie opklimining van bet water tegen den Steel.

—

De Correctien voor de luchtdrukkinf/ en de uitzetting

van het glas zijn begrepen in

d;' = D(1 -f-ccQ—

d

1 — d
• = {D + a^D—d'](l +5).

Dat is, daar D in dit geval zeer weinig van 1 verschilt,

D" = D 4- a « — (1 — D) d.

Volgens de waarnemingen van den Heer M. E. b^de,

over de capillariteit, te vinden in de Memoires CouronneSy

et Mem. des Savants etrangers, puhl. par CAcadimie Ro-

yale des Sciences de Belgique, Tome XXX, 1858—1861,

pag. 158, is voor gedistilleerd water:

= 14.8:2 == 7.4.

Dit is een middengetal voor verschillende buizen, alle

benedeu de streep inwendige middellijn; gaande m'* van

‘ X 10.9 tot I X ^5.37 of van 5.45 tot 7.69.

Volgens mijne eigene waarnemingen of wegingen van bei

water dat nitwendig aan glazen buizen bangt, maar inet

gewoon regenwater, beb ik gemiddeld gevonden;

= 5.33.

Ilet kan dns weinig van de waarbeid afwijken, zoo wij
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als benaderiug iu een rond getal m'^ — 6 aaunemen; het-

geen nu beduidt, dat voör elken millimeter van den oin-

trek van den steel des Areometers. 6 inilligrammen aanhau-

gencT water kan gerekend worden.

Das komt cm'^ =6. n. d = 18,8. d, als d de middel-

lijn of dikte van den steel is.

Voor den Areometer van 0 tot 8® is d = 4.8 ä 5 mm.

Voor dien van 8 tot 30° is d= 6.7 ä 7 //

Dus komt voor den eersten Areometer

:

Corr. x' voor de Capillariteit = 4* 0.94 X
en voor den tweeden Areometer,

Corr. x' voor de Capillariteit = X « mgr*

Het is, in den eersten opslag, opvallend, dat, niettegen-

staande het aanhangende water den Areometer dieper zin-

ken doet, dan zonder dit het geval zoude wezen, toch nog

aan de gewigten x' iets ioegevoed moet worden. — De

reden hiervan is, dat tot eenheid van volumen (V^) eene

grootheid genomen is grooter dan zonder de Capillaire

werking het geval zoude geweest zijn. De graden der

schaal moeten dus ook iets grooter zijn, dan zonder de

Capillariteit.

De formule (5) kan toegepast worden bij het onder-

zoek van eenen Areometer, nadat hij gemaakt is, indien

men hem daartoe met gewigten x' bezwaart, en de inzinking,

in eene vloeistof van bekende digtheid waarneemt. — In-

dien de verzwarende gewigten onder de vloeistof dompe-

len, dan moet, zoo als van zelf spreekt, de vermindering

iu gewigt in aanmerking genomen worden.

Gesteld dat de Verificatie in zuiver water van nabij

15° temperatuur geschiedt, dan is nogmaals 1—D" een

klein getal, en voorts dus is:

100
,

/or- \

« = p.
(1-pm"^) 4- l_D"j,

22*
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of, vervvaarloozende het product van pm'^ inet (1— 1)''),

100 ic

« = • - —- -
1
- 100

D" G'
^

1-D" 100

ly' G‘
7
-p«

Stell men in den derden terin, van het tweede lid der

.
100 o;'

vergelijking, u voor ” • — in de plaats, en voor pm'^
D G

G'
;
ZOO komt:

100 x' 1—D" 7t. m'^d
n = ~1~ 100*—:::

• n
D' G'

100 x' 18.85 . d .— • - + 100 „...(8
)

genoegzaam.

De corr. voor de cappillariteit tt m'^ is kleiner

naar gelang G' in betrekking tot d grooter is. Voor

naauwkeurige proeven is het dus ook uit dezen hoofde Be-

ter, bij dezelfde rniddellijn d van den steel, het Volumen

Vj,, of, hetgeen op hetzelfde neder komt, het gewigt G',

eerder grooter dan kleiner te kiezen.

Zoo wij voor d 5 mm. onderstellen voor den eersten

areometer, die van 0 tot 8° gaat, en 7 mm. voor den

tweeden areometer, van 8 tot 30°, en voor G' 37 en 40

ijram aannemen, dan beloopt de correctie wegens de ca-

pillariteit

voor den eersten areometer 0 tot ongeveer — 0‘*,02

en voor den tweeden // — 0®,03 tot — 0®,10

De areometer vervaardigd en in water geverifieerd zijnde,

zal elke verdeeling n van de sehaal de verhouding aanwij-
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zen van het volumen V„ dat onder de verdeelstreep gele-

gen is, tot het Volumen V„, dat onder het punt 0 der

schaal ligt, door de evenredigheid :

V„ : V„ = 100 -{- n: 100.

Terwijl de beteekenis heeft van het ondergedom-

pelde gedeelte wanneer de areometer drijft in zuiver wa-

ter van 1 5° temperatuur.

De digtheid van eenige andere vloeistof waarin men het

werktuig heeft laten drijven, en het punt van inzakkmg

n heeft waargenomen, wordt tiu gevonden door toepassiug

der form. (0), waarin x' — 0 genomen wordt; aldus komt

:

1 — pm'^ 100 1 — pni'"^

' 100 -1- n "^lOX+ n- TÖÖ

“icö

100
Zij Ä = , de benaderde waarde van D", daii is

• 100 -
1
- «

1 — pm'^
D" = Ä • ^ — A (1— pm'^ ^pm'*)

1 — A pin^
•

geuoegzaam,

= Ä — p {tn'^ — A m^) A.

Maar

D" = dus ir= (1-5) D" + d == D" -h (1 - D")5,
1 — 5

of genoegzaam

:

U‘ = ü" 4- (1 — Ä) 5.

Eindelijk :

D = D': (1 -f-
a t) — D' (1 — al) = D — « .<. A

genoegzaam.

Dus

D = A — — f/i A) A -j- ( I — A) 5— « . i . A .

. (0

)

#
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De tweede leriii dezer uitdrukkiug geeft de correctie

\oor de capillariteit
j
de derde de correctie voor de lucht-

drukking, de vierde eindelijk de correctie voor de uitzet-

ting van het glas.

Het getal p dat in' deze uitdrukking voorkomt kan uit

de lengte van e^n graad der verdeeling en de dikte d van

den Steel, op eene eenvoudige wijze gevonden worden, want

uit de vergelijking

volgt

V„+1 - V, = v„

Zij Z = de lengte in uaillimeters van een graad der

Verdeeling, welke lengte, met eene voldoende naauwkeurig-

heid, gevonden wordt, door de lengte van eenige graden

der verdeeling te meten, en door het aantal te deelen;

dan heeft men:

v„+l- V, = =

Verder is

dus komt

:

Alzoo

C — TT d,

1

P = 25 . Tt d^ i 25 d L

D = Ä
m'^ —• 7«^ A

25 d l

A (1 _ — A . (10)

Om de corr. voor de capillariteit te kumien toepassen^

inoet men, behalven ook kennen. Volgens de
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hierboven aaugehaalde verhandeling van den Heer beüe

(pag. 159 en volg.) heeft men, gemiddeld uit waarneinin-

gen met haarbuizen waarvan de inwendige middellijnen klei-

ner dan 1 mm., waren

:

Temp. *)

Gewone Alcokol D =- 0,8422 7°, 3.15

n
1/ 13°, 7 == 3.07

Absolute V D 0,8275 14° „ = 2.88

Ether 1/ D = 0,7430 15»,

8

,/
= 2.74

Liqueur des Hollandais 16°,2 „ =2.61

Met jenever zoo als zij in den kleinhandel voorkomt,

waarvan bij 20° Temp. D — 0,94106 beliep, heb ik met

twee areometerbuizen, de dikkere en de dünnere, gevonden

= 3.84, dus iets nader aan water körnende, welligt

een gevolg van het meerder w'atergehalte. Stellen wij ge-

middeld, als voor alkohol, m* = 3, terwdjl als boven voor

water =6, blijft aangenomen, dan wordt de corr.

voor de capillariteit

6 — 3A 6 n 4- 300_ A = — 4 •

2ib.d.l (100 -j- n)^ . rf /

Van eenen areometer, gaande van 0 tot 9°, heb ik de

lengte dezer 9° gevonden = 197 mm., dus

l = 21,9

en de dikte van -den steel d = 4,8

Van eenen anderen, gaande van 8 tot 30°, heb ik de

lengte der 22o gevonden — 213 mm
,
dus

l = 9,7

en de dikte van den steel d — 7,2 I
dus Id — 69,8.

I

dus Id = 105.1.

*) q = opstggiDg van liet vocbt in dü buis; l — iuweudigc inid-

del^D.
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Alzoo heeft men ;

ie Areometer

Areometer

= 0 Corr. D. voor deCapill. =— 0,0011.4

n — 5 // fr ff ft „ =— 0,0011.4

n— 10 ft ff ft ft '/ = — 0,0011.3

«= 10 ft ff ff ft ,/ = — 0,0017.0

w = J 5 ft ff ft ff /, =—0,0016.9
n — 20 ft ff ft ff =— 0,0016.7

n — 25 ff ff ft ft // = — 0,0016,5

n — 30 ft ft ft ff V = — 0,0016.3

l^e corr. voor de capillariteit is, voor denzelfden areo-

meter dus bijna standvastig tusschen de grenzen der waar-

neming. De corr. voor de luchtdrukking is van een tegeu-

gesteld teeken
;

zij verrainderd dus het bedrag der correc-

tien, met het volgend beloop

Corr. voor de Luchtdrakking.

0 . 0

5 . • • + 0,000.06

10 . • . + 0,000.12

15 . . . + 0,000.17

20 . . . + 0,000.22

25 . . .* + 0,000.26

30 . • f + 0,000.30

De beide correctien te zamen’ voor de capillariteit en

luchtdrukking voor den in water geverifieerden, en in al-

cohol of tnengsels van water en alcohol gehruikten areo-

meter is dus

Eerste Areometer. Tweede Areometer.

n— 0 Corr D. .-0,00....^ j M=10 Corr. D = — 0,00158

n — .5 H //

.

. — 0,00108
1

> 7j=15 ff ft = — 0,00152

w=10 // // . .— 0,00102 oIIs '//
ff = — 0,00145

w=25 ff ff = — 0,00139

«=30 ff ff = — 0,00133
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De geheele corr. blijkt dus ongeveer van graad

te bedragen voor den nieuwen Nederlandschen Vochtweger.

De bovenstaande getallen zijn in zoo verre slechts middel-

w aarden, als wij voor m"^ en geiniddelden hebben ge-

iioinen. ln waarheid kan de corr. dus iets grooter of

kleiner zijn, raaar eene beslissiug hierover, kan in elk

bijzonder geval niet geschieden, dan alleen door een op-

zettelijke proefneining met den te gebruike vochtweger, hoe

groot voor deze m''^ en m'^ zijn, en het is ligt na te gaan

uit de opgegevene waarden van m"^ en hoe groot de

afwijkingen waarschijnlijk zijn künnen. Ik geloof niet dat

de gevonden gemiddelde corr. meer dan 1 5 hoogstens

20 procent te groot of te klein in eenig bijzonder geval

zijn zal. Een punt alleen is nog onzeker, namelijk de

waarde der corr. tusschen 0 en 5’ voor slappe mengseis.

Het is toch duidelijk dat voor water niet terstond

m'^ voor alcohol, worden kan, bij de minste toevoeging

van deze laatste vloeistof Daar ik evenwel reeds voor

n = 6° nagenoeg = 3,69 tot 4,08 alzoo merkelijk

minder dan voor w'ater gevonden heb, zoo is het waar-

schijnlijk, dat reeds door weinig toegevoegde alcohol bij

water, de meniscus merkelijk gewijzigd wordt, en dat dus

de corr,, die nul moet zijn voor n — 0, zeer spoedig op-

klinit tot nagenoeg — 0,001.

Onderzoeken wij nog wat het geval zal wezen, Indien

men bij de vervaardiging van de schaal eens areometers,

naar aanleiding van form. (7), de corr. voor de capillari-

teit niet had in het oog gehouden. Men zoude dan op

hetzelfde punt der buis, blijkens form. (8), niet het getal

Ti.d
H inaar het getal -j- ,m"^ n — n-\-n.pni' hebben

I G
ingeschreven. Anders gezegd : door bij de vervaardiging der

schaal, de gewigten r' alleen uit den eeraten term van (7)

af te leiden, en ze dus ligter te neinen, dan w'anneer ook
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den tweeden teriu mede gerekeud wordt, zal het werktuig

iets minder inzakken, en dus de getallen n iets lager te

staan körnen, en bijgevolg voor bepaalde punten der buis,

iets grooter zijn.

Wanneer men nu de densiteit volgens eene waarneming

100
van n zal berekenen, dan vindt men in stede van ———

,

100 -f«

werkelijk

100 1 _1

lOO+n+np«'»

^

1 +(1— Si.)pm'^

= a(1_(1—Ä);9m'2)

= ^— A .pm'^ -j" = A.

Maar volgens (
9

)
is

A

—

-^pm'^ -} -|- (1—A)d— a/Ä= D.

Dus is

D = A — ,pm' - 4" “}" (1 — A) 5— «JA.

Maar A is volgens de laatst onderstelde zamenstelling der

100
scliaal = —

7
= Ap alzoo

100

+

n'

D = A— p{m'^ — wi*)A^-j“(l — A)d— oe.t.A . (11)

— m*
. ..= A— 4- (1 — A)A — a<A.

^bdl

Deze lormule geeft de corr, iets kleiner dan form. (10);

en in de practische toepassingen, bij het vervaardigen der

schalen, is het 00k iets gemakkelijker, op eene corr. min-

der le behoeven le leüeu. — Wanneer inen dus niet daar-
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aan hecht, dat zoo streng mogelijk, bij elke verdeeling de

verhouding
'

V„ : V„ = 100 : 100 + «

plaatsvinde, schijnt de laatste wijze nog de voorkeur te ver-

dienen.

Door toepassing van dezelfde getallen als hier boven zijn

aangenomen voor d en l vindt men nu:

Voor den eersten areometer n = 0 Corr. D = — 0,00 . .

.

M — 5 // — 0,00098

n = 10 // — 0,00082

Voor den tweeden areometer n = 10 // • — 0,00130

n = 15 tt — 0,00113

n = 20 // — 0,00097

n = 25 // — 0,00084

n = 30 ff — 0,00072

BEPALING DOOE PEOEFNEMING VAN DE HOEVEELHEJD

VLOEISTOF VVEIKE BUITEN AAN EENE BUIS DOOE DE CAPIL-

LAIEE WEEKING OPGEHOUDEN WOEDT.

De capillaire opkliinming van vloeistotfen is tot heden

voornamelijk waargenonien in naauwe glazen buizen, haar-

buizen geiioemd : lietgeen buiten aan de buis bangt, of in

het algemeen tegen een staand vlak opklimt — of neder-

gedrukt wordt — is, zoo veel ik weet, nog niet regt-

streeks door eenige proef gevonden. Hierboven hebben wij

de aanhangende hoeveelheid afgeleid uit de opstijging in

buisjes, en m'^ = y genomeu, — Nu (1865) ongeveer

3 jaren geleden, deelde de Heer Dr. gunning, toen te

Utrecht, thans Hoogleeraar te Amsterdam, mij eene proef

mede, waardoor het versc/nl der Volumina water en alcohol,

dat aan dezelfde buis bij gedeeltelijke iudompeling in die
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vloeistoffen, opgetrokkeii wordt, kan gevoudeii worden. —
De proef was de volgende: Aaii eene buis zijn twee bollen,

of holle glazen ligchamen A en

ß geblazen, vereenigd door de

buis a terwijl het eind b der

buis, dat volkomen dezelfde mid-

dellijn als a moet hebben boven

uitsteekt.

Na de weging vau het ge-

heel, in de lucht, wordt eene

weging gedaan terwijl het lig-

chaam A tot aan o in eene

vloeistof, — b. v. water dom-

pelt; daarna geschiedt de in-

dompeling tot aan 6, en de

weging wordt herhaald.

Dezelfde wegingen, met in-

dompeling tot aan a en b, wor-

den herhaald in alcohol of eenig

ander vocht.

Het verlies aan gewigt, bij de weging in a geeft het

Volumen van A, verminderd met het Volumen der bij a

aanhangende vloeistof; want deze aanhaugende vloeistof moet

opgewogen worden door zijn gewigt in de andere schaal

der balans. Het verlies aan gewigt dat men verkrijgt, is

dus te klein. Het verlies aan gewigt bij de w'eging in b,

geeft het volumen van A -|- B, ook verminderd met het

Volumen der bij b aanhangende vloeistof. — Het verschil

der wegingen bij a en bij b, geeft zuiver het volumen B.

De wegingen in alcohol herhaald zijnde heeft men eene

zuivere densiteitsbepaling, door de wegingen bij a en h.

De digtheid der vloeistof bekend zijnde, geeft de weging

(b. v.) bij a het volumen A verminderd met het volumen

van den meniscus van alcohol bij a: men heeft reeds het
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Volumen van A, verminderd rnet het volumen vau den me-

7iiscus van waier bij a; bijgevolg kan men het verschil der

Volumina vinden van den meniscus van water, en den me-

iiiscus van alcohol. — Men zoude kunnen opmerken, dat

hetzelfde resultaat ook nog verkregen zoude kunnen wor-

den, door, in plaats van de weging bij h, eene wegiiig met

geheele onderdompeling in de plaats te stellen, welke ge-

makkelijker is, en waarbij de anders gevorderde gelijkheid

van iniddellijn bij a en bij 6,'en eene overeenstemmende

toestand der glasoppervlakte in beide punten, zoude ver-

vallen. Maar, zoo als alle dergelijke opmerkingen nader-

haud komen, zoo is het ook gelegen met het denkbeeid

waartoe ik ben gekomen, en waardoor de vraag om het

gewigt, en bijgevolg het volumen der vloeistof bij a ubso~

laut te vinden wordt opgelost. Dit denkbeeid is

eenvoudig het volgende : om, na de weging bij a,

het werktuig om te keeren^ zoo dat B onder, en

A boven komt, en dan nogmaals eene weging

bij hetzelfde punt a te doen. Men verkrijgt dan,

J weging bij a

:

volumen A minus meniscus a

2de weging bij a: volumen ß minus meniscus a

en door optelling: volumen A -f- B minus 2 X
meniscus a. Eene weging met geheele onderdom-

peling geeft het volumen van A -j- B, en dus

door aftrekking A-|-B— (A-|-ß— 2a)= 2a=
het dubhele volumen van den meniscus bij a.

Deze wijze vau waarnemen heb ik‘ toegepast,

maar daartoe eenvoudig buizen gebruikt, ou-

der en boven toegeblazen en van oogjes A en

B voorzien. In die buizen was een weinig kwik

gedaan, dat natuurlijk zieh altijd plaatste aan

het einde, A of B, dat onder hing, waardoor de

buizen verticaal bleven hangen. Eene papieren

schaal was binnen in elke buis vastgemaakt.
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Ik heb 5 verschillende buizeii gebruikt, waarvan twee

(Di^ en DK) veel dikker dan de areometerbuizen waren ; een

dünnere (ZB) waarin niet zoo veel kwik was dat zij in water

onderzonk, en twee buizen of Stelen van vochtwegers (DA en

da). De gewigten en afmetingen der buizen zijn als volgt:

Bnis. Lengte. Dikte = Middellijn.

Gewigt Tempe-
ratuur

van het

water.

in de

lucht.

in

regen-

water.

mm. mm. gr. gr.

N» 1. DL
1

167 Bü het längste 00g 17,87 39,4508 6,4481 200 :

1 ln het midden .

.

17,95

Bij het kortste 00g 18,01 !

i

NO. 2. DK {
158 Bij het längste oog 17,71 39,5981 8,3599 200 '

ln het midden .

.

17,62

1 Bij het kortste oog 17,59 1

N«. 3. ZB i 160 Bij verdeeling 10 7,80 5,1837 -1,438 190.4

Drijveude buis
*

. . » 20 7,78
1

1 deel der schaal
j= 2,296 mm.
'

. . 30 7,79 !

NO. 4 DA
(

155 Bij verdeeling 20 6,72 5,1839 0,3440 190.9 1

Areometer s . . 40 6,71
1

van 8- 300 {
. . 60 6,61

i

NO. 5. da t 143 Bij verdeeling .30 4,835 3,4142 1,0623 190.9 .

Areometer \ M n 45 4,822

van 0—90
(

. » 60 4,817

Afstand

der

gemeteu
Middel.

mm.

20
20

20
20

30
30

20
20

13
15

Digtheid van het regenwater, aangenomen = 1,000164. X digt-

heid gedistelleerd water, bij gelijke remp.

Digtheid der lucht = 8 = 0,001205.

Zoo wij in form. (2) x' negatief nemen, omdat de buis

• door het tegenwigt x drijvende gehouden wordt, dan

heeft men

8

Na de omkeering der buis en indompeling tot dezelfde
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verdeeling n\ wordt het ondergedompelde deel =V — V„,

eil bet gewigt in de scbaal ai"

;

dus:

waaruit, optellende;

G'— K'

I ^

\ — 2 m' c = (
2 G' — a'—

\
I D— Ö

Laat nu K' het gewigt der buis zijn, wanneer zij ge-

beel ondergedompeld aan een tijn haar hangt, dan is

d
1—

a

D — Ö

Bijgevolg

^

d

m^ c = [a;' + a:" - G' - K'
j

. • • (12)

Indien bij de tweede vveging — na de omkeering der

buis — de indompeling niet tot aan de verdeeling n, maar

tot aan eenige andere n' gescbied is, dan vindt men op

dezelfde wijze

nt

d
1

’ 0 + !cv,' - v„) = J
L’ + X' - G'- K'1

.

(13 )

Door deze laatste forinule is men ontheven van de noodza^

kelijkheid dat de indompeling bij de wegingen volkomen tot

hetzelfde punt der verdeeling plaats heeft; indien slechts

het tusschenliggend volumen V,,' — naauwkeurig kan

berekend M orden. Blijkens de gemeten middelijnen der bui-

zen, die — schoon zij een eenigzins conischen vorm aan-

wijzen — toch zeer Meinig verschillen, kan dit, zonder
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uadeel voor de iiaauwkeurigheid der proef wel geschieden.

Form. (13) vindt ook hare toepassing als de buis in

de vloeistof drijft, en inen de verdeelingen n eu n' waar-

•neemt tot hoe ver de inzinking, voor en na de omkeering,

plaats heeft. In dit geval is zoowel x' als x" -= Ü, en

K' is negatief.

Alsdan is

c

^
8

; (V, - V,/) -
;
/g' - (- K')j

8

=
1 (-K') - G'

A

De wijze van waarnemen, die ik gevolgd ben, was in

bet algemeen de volgeude : Eene balans werd in evenwigt

gesteld, met aan den eenen arm een draad inet een haakje

oin de buis aan te hangen, en eenige tarra, om tegen een

klein schaaltje aan den anderen arm op te wegen. De ge-

deeltelijk onder te dompelen buis werd in de vloeistof ge-

hangen, tot oiigeveer 1 centimeter over de helft onder de

vloeistof, en in het schaallje zoo veel gewigt als behoefde

om weder evenwigt te verkrijgen.

.
Na de aflezing van de verdeeling die met de opper-

vlakte der vloeistof overeenstemde, stelde ik de balans inet

hetgeen er aan hing ongeveer 7 mm. hooger, en voegde

in het schaaltje weer zoo veel gewagt bij als uoodig was,

om het juk horizontaal te stellen. De buis was dau ook

zooveel gerezeu, en de verdeeling aan de oppervlakte, werd

afgelezen enz. Op deze wijze w'erden 5 waaniemingen ge-

daau, waarna de buis omgekeerd werd, en op dezelfde ina-

nier 5 andere waarnemingen volbragt, waarbij zoo veel

mogelijk dezelfde. deelpunten aan de oppervlakte gebragt

werden.
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De opteekeningen der tweede, of der eerste reeks wer-

den daarna dpor interpolatie herleid tot volkomen dezelfde

deelpuiiten als bij de eerste of tweede reeks wegingen waar-

genoineu waren. Een enkel voorbeeld möge dit ophel-

deren.

7 Augustus 1863.

Iluis N°. 4, gedeellelijk hangend in regenwater. Temp. 19,8“.

De nvX der verdeeling

onder.

De nul der verdeeling

boven.
Ver-

schil
Her-
leiding

van

x'-{- x>>

dez^fde
streep.

Font

B—W.Weging
N«.

Afleziug

aan de

oppervl.

Gewigt
X'

gramm.

W^ing Aflezing

aan de
oppervl.

Gevvigt

X*'

gramm.

der

af-

lezing.

mm. mm. mm. gramm. m.gr.

1 52,20 2,551 5 55,7 3,328 3,5 —0,125 5,755 + 2,6
2 44,95 2,814 4 48,0 3,063 3,05 —0,109 5,768 -10,4
3 37,10 3,082] 3 40,1 2,778 3,00 —0,107 5,753 -1- 4,6
4 29,10 3,379 2 32,8 2,502 3,70 —0,133 5,748 + 9,6
5 22,00 3,637 1 25,8 2,263 3,80 —0,136 5,764 — 6,4

Gemiddeld 5,757,6 ±3,67

Vcrloop Op de schaal, md onder 30,2 mm. dift. x' =1,086'(in » nid boven 29,9 « » .r";= 1,065^

60,1 « » 2,151

Voor de lierleidiug van r' is 1 mm. = 35,8 mgr.

G'= 5,1859 gramm.
K' = 0,3439 " Terap. water r= 19,8

NB. ^ = digtheid der kopcren i

gewigteu= 8 geuomen /

G' + K'= 5,5298
r' -p 3-' = 5,7576 dt 3,67 ingr. midd. fout

0,2278 S

m«c= 0,11.39 X 114,2Wir 1. 8 3^3

23VKRSI, EN MEDEI). AFI). NXTVKRK 2'le RKKKS. DBHI, I.
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Het resultaat der proefnemingen is geweest als volgt

:

Water. Temperatuur = 19 ä 21“.'

ßuis. Omtrek. mb.Jout mb.fout

N». mm. \ nnn^. mm®. mm*. mm*.

ILD 56,3 392,1 ±12,7 6,97 ±0,21 / •

2KD 55,4 371,7 4,3 6,72 0,08

3 ZB 24,5 104,7 1,8 4,28 0,08
/

gewogpn even als de an-

dere buizen, niet drijvend.
d // 121,9 7,9 4,97 0,32 j

//
— 104,1 4,24 drijvend, zonder weging,*

|(Vn,-V„)= 1997,4mm.

// // — 117,9 — 4,81 _ 1983,6 .

DA 21,1 114,2 1,8 5,41 0.09

da 15,1 79,3 2,6 5,23 0,17

Jenever D
1

1

= 0,94106 bij 20<> Tenip.

Temp.
j

1 251,1 ± 7,6 4,45 ±0,14 19°2

2 293,2 11,5 5,24 0,21 19,6

3 78,6 2,1 3,41 0,09 19,8

4 85,8 2,3 4,07 0,11 21,1/

// 85,7 1,5 4,06 0,07 19,5 i

5 51,3 0,4 3,39 0,03 21,3/

// 57,6 1,0
;

3,80 0,07 19,7
I

1

m'2 — = 1,49.

Gemiddeld door de beide areoineterbuizeu:

water rn'^ = 5,33

jeuever tn'^ = 3,83

Even als bij de waarnemiiigen oratrent het opstijgeu

van vloeistoffen in naauwe buisjes, zijn ook de uitkomsten

der vvaarnemingen oiutrent het aanhangen der vloeistof bui-

ten aan de buizen, niet geheel overeenstemmend
;

de oor-

zaak hiervan zal wel dezelfde zijn, namelijk verschilleude

toestauden der glasoppervlakten
;

waarvan o. a. ook bij

ßhoE vele voorbeelden voorkomen. Het volgt hieruit, inet

toepassing op de. vochtwegers, dat, streng geuoineu, voor

elk dergelijk werktuig een afzonderlijke proef zouds inoe-
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ten genomen worden; hetgeeu op dezelfde manier, als de

hier beschrevene kan gedaan worden. Het is evenwel dui-

delijk, dat dit alleen dan eenig nut kan hebben — al-

thans ZOO komt het mij voor — wanneer er sprake is van

eenen vochtweger die tot standaard besterad is; terwijlvoor

gewoon gebruik het toepassen eener kleine corr. zeker vol-

doende kan geacht worden. Volgens het door mij gevon-

den Resultaat van m'* en voor w'ater en jenever, door

de beide gebruikte areometerbuizen, zoude de corr. zelf klei-

ner nog zijn dan de hierboven, pag. 332 of 335 berekende.

Het is ligt te zien dat de manier van wegen van een

ligchaam voor de helft, of meer of minder dan de helft,

in eene vloeistof hangend, en daarna omgekeerd, met de

andere helft, of evenveel minder of meer dan deze helft

in de vloeistof, zieh ook laat toepassen om de capillaire

werking b. v. van metalen te bepaleu. Alleen moet men

zorgen, dat geene verdeelstrepeu of andere ongelijkheden

der oppervlakte in den kring der capillaire werking körnen,

maar of geheel onder of geheel buiten de vloeistof blijten.

Voor het vervaardigen, of liever het verdeeleu der scha-

len van Areometers, door hen, met verschillende verzwarin-

ringeu, te laten drijveu in zuiver water, en de puuten van

inzinking w'aar te nemen, ga men alzoo dus te werk

:

Vooraf, indieu de verdeeling zeer naauwkeurig zijn zal,

moet de waarde van m'- door proefneming bepaald zijn;

of, ZOO men het voldoende acht, men neme, volgens eene

uiiddelwoordem'^ = 6. — Men weegt den Areometer uaauw- -

keurig op de gewone wijze in de lucht; dit geeft G'.

Men zoekt, voor de temperatuur des waters de digtheid

D, waarbij de digtheid van water vau 15° C, als

eeuheid genomfen wordt. — Men berekent D'' en vervol-

gens voor elke verdeeling n die men door proefneming

wil vinden, de waarde van a;' door toepassing der form. (7), .

23 *
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x' is het gewigt dat in of aan den Areometer moet ge-

daan worden, otn hem tot de vooraf bepaalde verdeeling

n te doen iuzinken. — Indien x' aan den Areometer in

het water gehangen wordt, dan moet x' natuurlijk iets

zwaarder genomen w'orden, te weten x'

ln de berekening van D" is de Corr. voor de lucht-
’

drukking — (1— D) d, en die voor de uitzetting van het

glas -t- a t, begrepen. De Corr. voor de Capillariteit is

n
^

n
-4 c. = TT d m."‘ . De voornaamste waarde vän
^iOO 100

x' is D''G'-— met *de kleine verbetering — (1 — D")G’.

De aflezingen geschieden, zoo als bekend is, door te

zien onder längs de oppervlakte van het water, door de

wanden van het glas heen, waarin de Areometer' drijft.

De Areometer-schaal op deze wijze vervaardigd zijnde,

vindt men, bij het gebruik van het werktuig, de digtheid

D der vloeistof waarin men het laat drijven door toepas-

sing der form. (10). Streng genomen moet hiertoe ook

vooraf, weder door proefneming, de bijzondere waarde van

voor den Areometer en de te onderzoeken vloeistof,

gevonden zijn. Als middelwaarde kan =3 worden aan-

genomen, voor alcoholische vloeistolfeu
;
en voor de Neder-

landsche vochtwegers de Corr. pag. 382 worden toege-

past, waarna nog de Corr — a < A voor de uitzetting

van het glas moet aangebragt worden.

Indien bij de vervaardiging van de ^chaal des Areo-

meters de Corr. van de gewigten x‘ voor de Capillariteit

is verwaarloosd

,

dan heeft men bij het gebruik de form.

(11) toe te passen, of, als middelwaarden, de gefallen van

pag. 335, nevens de Corr. — a t ^ voor de uitzetting

van het glas.
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OVER

OUDE MEER-OEVERBANKEN OP JAVA,

DOOR

W« €. H.

Voor eenigen tijd heb ik aan de Akademie mijn vermoe-

den medegedeeld
,

dat er op Java gronden voprhanden wa-

ren uit vddrhistorische en uatertiaire tijden
,
en dus uit

dat tijdperk, hetwelk men het diluviale noemt *]. De
heer eemeling, chef van het hydrographisch bureau te

Batavia, werd, door het lezen van mijn stuk
, opmerk-

zaam op eene photographie uit het album van den heer

LOUDOif
,

welke junghchn had doen vervaardigen
, en die

de voorstelling gaf van een natuurverschijnsel
, hetgpen den

heer ermeling deed denken aan de welbekende parallel

roads
,

in Schotl^nd
,

en aan de, ijsmereri
, die men voor-

onderstelt dat hier
, tijdens hun ontstaan

, aanwezig wa-

ren. Die ijsmeren van Schotland raoeten in diluviale tij-

den aanwezig zijn geweest, en daarom vermoedde men, dat

dit verschijnsel op Java ook’ tot ditzelfde tijdperk terug-

gebracht zoude en behooren te worden. Deze Javaansche

parallel roads of meer-oeverbanken zijn, ook naar mijn in-

zien, op dczelfde wijze ontstaan, behalve dat men hier, op
het warme Java, niel aan bergijs en eenen ijstijd, als eer-

ste oorzaak behoefl te denken.

De photographie van junghdhn, waarvan de heer eemeling
mij eene uitmuntende teekeuing, hier in steendruk wedergege-

ven, heeft loegezonden, stelt een gezicht voor op het hoogere

gedeelte van het dal der Serajoe-rivier, in het Dienggeber^te,

•) VerslagPti tn Mededeelingen der K. A. v. W., Afd Natuiirk
Dl XVII. blad*, 52

. I
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op Midden-Java. Met behulp van de kaart van dit gebergte,

in het groote werk van junghuhn, kan men zieh volkomen

juist de piek voorstellen, vanwaar dit gezicht genomen is.

Het is de weg, die zuidoostwaarts naar Banjoemaas loopt,

tusschen de pasanggrahan of het rusthuis van Dieng en het

meer Werno, over den hoogeu bergrug, die de bergvlakte van

Dieng afscheidt van de negentig el lager liggende vallei Badak-

banteng. De Serajoe heeft zieh in deze vallei haar diepe

bed uitgeschuurd. Van den- weg ziet men dus oostwaarts

in de vallei, welke, in de teekening door de morgenzon ver-

lieht, Sterke sehaduwen aan de westzijde der heuvels vertoont.

Junghuhn heeft raeesterlijk aangetoond, dat het Dieng-

gebergte’ niets anders is dan de bouwval van een enkelen

reusaehtig grooten vulkaan, waarvan de krater eenmaal de

iniddellijn had van een nur gaans. Van den zuidelijken eu

westelijken kraterrand is niets dan de bouwval overgeble-

ven, eene woest dooreenliggende hoop bergen en rotsblok-

ken, door welke bergstroomen, die te zamen in de Serajoe-

rivier uitmonden, -zieh nieuwe wegen gebaand hebben. De

eersle is de Dolog, längs het beruchte Doodendal loopende,

dat, door het prozaisch onderzoek van junghuhn, genoeg-

zaam al zijne verschrikkelijkheid verloren heeft. De tweede

bergstroom. is de Tulis
,
waardoor de moerassige bergvlakte

van Dieng, met de tempel-bouwvallen van Ardjoeno, afwa-

tert; eu de derde is de Serajoe, die het water uit de

vallei van Badak-banteng afvoert, buiten het Diengge-

bergte de Tulis, en de met deze vereenigde Dolok opneemt

om dan als eene groote rivier, door Banjoemaas stroomende,

zieh in de baai van Tjilatjap uit te störten. De vallei van •

Badak-banteng ligt, door een bergrug zuidwestwaarts af-

gescheiden, negentig el lager dan de bergvlakte Dieng en

het overige van den voormaligen grooten kraterbodein. Aan

de noordoostelijke zijde is die ingesloten door den stijlen

,

zeshonderd vijf en zeventig el oprijzenden bergwand van de

Brahoe, den rand van den vioegeren grooten krater. De
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vallei is daardoor eeue kora, die, wanneer de Serajoe, ter

plaatse waar zij thans eenen waterval heeft, tegenover het

dorp Wadas poteh, afgedamd wierd, onder water zoude

komen te staan, een meer van wellicht ineer dan vijftig

eilen diepte vorinende. ßlijkens de afbeelding dezer streek

van JDNGHUHN, is dit werkelijk gebeurd. De kom is met

water gevuld geweest, dat vervolgens weder weggezakt is,

na verschilleiide hoogtestanden te hebben ingenoraen, en,

gedurende langen tijd in elk dier standen, te zijn blijven

staan. 13ij elk dier standen heeft zieh het meer oever-

banken in de omringende gesteenten uitgehold, welke zeer

duidelijk in de teekening te zien zijn. Bij den heuvel op

den voorgrond ziet men er twee voorname, waarvaij de

bovenste uit drie onderdeelen van minder beteekeuis schijnt

te bestaan, ten bewijze dat het water veel langer den be-

nedensten hoogte-stand heeft ingenomen, dan de drie bo-

venste. Dat men hier met werkelijke oeverbanken te doen

heeft, blijkt ten duidelijkste uit de lierhaling van ditzelfde

verschijnsel tegen de westelijke helling van het rivierdal,

ZOO als duidelijk op de teekening te zien is. Hier loopen

de oeverbanken waterpas met die op den voorgrond, en

ook hier is de onderste de grootste en de bovenste in een

drietal onderdeelen gesplitst.

De beste verklaring van de Schotsche ineren en de

jiarallel roads of oeverbanken
,

welke deze in de omriu-

gende bergwanden hebben gegroefd, heeft men gevon-

den in het afdammeu van de bergeugten, waardoor het

water af kon stroomeu, door bergijs, hetwelk dan ook dui-

delijke sporen van zijn aanwezen in uitgegroefde en glad

geslepen rotswanden en in opeeiihoopiugeu van steengruis,

heeft achtergelaten. In het Dienggebergte is daarentegen

de oorzaak der afdamming van het afvoerkanaal of van

het bed van de Serajoe, niet zoo ver te zoeken. De ver-

weerde oppervlaktc van de trachyten en trachytlava’s, waar-

uit de landen van flen vulkaan bestaan, is aan afglijden,
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aan zoogenoemde bergvallen, onderhevig
;

gelijk er juist

zulk een bergval van bet jaar 1838, aan de uitmonding

van de Serajoe uit de vallei van Badak-banteng, door

JüNGHUHN opgemerkt en op de kaart aangeteekend is.

Junghuhn veronderstelt zelfs de mogelijkbeid, dat deze

bergval tijdelijk de Serajoe verstopt, en de bovenliggeude

vallei onder water gezet kan hebben.

Wanneer deze oeverbauken ontstaaii zijn, en of men

aan moet nemen, dat de tijd van bare wording terugreikt

tot in bet diluviale tijdperk, is, zonder meer naauwkeu-

rige waarnemiugen
,

niet te zeggen. Bestaan de uitge-

groefde voormalige meeroevers uit vasten steen
,
dan moe-

ten - er eeuwen raede gemoeid zijn geweest, ora deze ban-

ken te vormen; is bet daarentegen de verweerde opper-

vlakte alleen, waarin de banken zijn uitgesneden, dan kan

dit in betrekkelijk körten tijd zijn gescbied. Niet onmo-

gelijk is bet zelfs dat in deze vallei een meer beeft ge-

staan, terwijl, omstreeks bet jaar dertienbonderd, de Brah-

minen hunne eerdienst uitoefenden in de tempels, waarvau

de bouwvallen in de vlakte van Dieng en op den boogen

rotsrand van de Praboe te vinden zijn. ln de vallei zelve

scbijnen altbans geene hindoescbe tempels voor te körnen.

Ik moet teil slotte nog doen opmerkeu, dat deze oever-

banken geenszins een oj) zicb zelf staand feit zijn, even-

min als de Scbotsche parallel roads. Vooral sedert de

waarnemingen van hitchcock, beeft men zeer algemeen der-

gelijke oeverbauken leeren opsporen, gelijk ik er in 1859

onder anderen ook aan de oevers van de Maas en den

IJssel heb aangewezen

*) Zie Verslagen on Meclcdeelingen d. K. A. v. W., Afd. Naiiiurk.

Ul. X. bladz. 105.



W AARNEMfNGEN

OMTRBNT

EEN MERKWAAROIGEN VUURBOL,

VOLBRAGT AAN DE STERREWACHT TE LEIDEN,

BN MEDEGb'dbELD DOOR

F. - K .1 I S B R.

li) den nacht tusschen den en November

dezes jaars volbrai't de Heer a. van *hennekeler, Obser-

vator aan de sterrewacht alliier eenige waarnemingen oni-

trent eenen vuurbol, die raij belangrijk genoeg voorkomen,

ora aan de Koninklijke Akademie van Wetenschappen

medegedeeld en door hare Verslagen en Mededeeliugen ter

algemeene keniiis gebragt te. worden. Vuurbollen, hoe

raadselachtig zij nog wezen mögen, zijn geenszins zeldzanie

verschijnselen. Arago vermeldt in zijne Astronomie popu-

laire meer dan achthonderd vuurbollen, die zieh in vroe-

gereh en lateren tijd openbaarden en couevier-gravier

heeft in den tijd van twaalf jaren niet minder dan 168

van die lichten waargenomen. De waarnemingen omtrent

vuurbollen eindigden echter, bijua altijd, met het oogenblik,

waarop hun heldere licht werd uitgebluscht. Zeer dikwijls

vindt men vermeld, dat zieh gedurende eenigen tijd eene

lichte streep aan den hemel openbaarde, over den weg,

dien de vuurbol had afgelegd, maar nagenoeg nimmer

viudt men iets medegedeeld, omtrent hetgeen van den

vuurbol zelven was geworden, nadat zijn beider licht was

uitgebluscht, Onder al de vuurbollen, door arago ver-
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meid, vind ik sleclits eenen, namelijk dien van den 5**®"

Mei 1819, waarouitrent iets gezegd wordt van hetgeen

na zijn uitgaan overbleef en dit is niet meer. dan het vol-

gende: vle volume de fumee qui en sortit, resserablait ä

//un petit nuage blanchätre.” In het werk van margolle

en ZHRCHER, onder den titel lee. MeUores, in dit jaar, te

Parijs uitgegeven vindt men (bladz. ~09), bij de beschrij-

ving van vuurbollen, orntrent hunnen uitgang niets anders

vermeld, dan dit //qu^ils forraent un petit nuage au point

,/meine ou ils disparaissent”, maar ook bij de beschrijving

van den grooten vuurbol van de maand October des jaars.

1854j door Sir J. herschel gegeven, die in dit werk

(bladz. 2.1) wordt overgenomen, vindt men volstrekt geen

gewag gemaakt van eenig overblijfsel des verschijnsels,

nadat zijn beider ficht verdwenen was. De Hoogleeraar

HEis te Münster, die met groote zorg alle berigten heeft

verzameld orntrent de groote vuurbollen, die zieh den

gden December 1861 en den Maart 1863 vertoon-

den, zegt orntrent de laatstgenoemde het volgende, dat

hier eene bijzondere aandacht verdient: • //Von mehreren

//Seiten wird über eine Wolke ^gesprochen, in welcher die

//Feuerkugel verschwunden sei. Ob die Wolke mit der

»Feuerkugel in Verbindung stand, ist zu bezweifeln, ob-

»gleich bei frühem Gelegenheiten, wo unter Detonation

//ein Meteor zur Erde fallend bemerkt wurde, zugleich in

//der Umgebung des platzenden Aerolithen ein Gewölk

//wahrgenommen wurde; es scheint vielmehr jenes Gewölk

//den damals am Himmel stehenden Regenwolken ange-

//hört zu haben. Herr Pfarrer veruoeff in Borgholzhauseii

//sah das Meteor plötzlich bei 8— 10® Höhe über dem

//Horizonte in Gewölk verschwinden; ebenso giebt Herr

»Pfarrer fr/inkeser in Sonsbeck, zwischen Xanten und

//Geldern, an, dass das Meteor in einer hoch am Himmel

//stehenden kleinen Wolke verschwunden sei Herr Pfarrer
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//BLBEBs in Emsdetten (nördlich von Münster) glaubt beim

//.verschwinden der Feuerkugel einen schwärzlichen aufstei-

//genden Dampf erblickt zu haben. Herr Pfarrer van hout

//in Eersel spricht, wie oben bemerkt, von einem Dampfriuge,

//der sich beim Verschwinden der Kugel zeigte.” *) De Heer

j. F. JULIUS SCHMIDT gewaagt in zijne beschrijving van deu

merkwaardigen vuurkogel, door hem den Qct 1863

te Athenen waargenomen, van een flaauw lichtverschijnsel,

dat nog gedurende vier minuten staande bleef, toen de

vuurkogel zelf verdwenen was, maar ook dit verschijnsel

had betrekking op den zoogenaamden staart des kogels en

vertoonde zieh aan eenen piek des hemels, dien de vuurbol

was voorbijgegaan. f) Ik vermeen het alzoo als iets zeer

bijzonders te kunnen beschouwen, dat de Heer van hen-

NEKELER het overblijfsel van den vuurbol, die zieh in den

nacht tusschen den en 14;den Nov. jl. vertoonde, ge-

durende raeer dan een half uur heeft kunnen volgen en ik

zal .naauwelijks behoeven te doen opmerken, dat het ver-

schijnsel, door hem gezieu, noch een gedeelle van de streep,

door den vuurbol nagelaten, noch een wolkje wezen kon.

De nacht tusschen den 13*1®“ en 14^1®“ November jl.

behoorde tot de November-periode der vallende sterren, die

zieh toen ook in grooten getale vertoonden, maar voor

wier waarneming wij niet gewoon zijn ouze sterrekundige

werkzaamheden te staken. Des avonds te 10 ure was, door

den Heer h. van der stadt, ^\ath. et Phil. Sat. Cand.

alhier, een heldere vuurbol gezien, bij wien echter niets

bijzonders werd opgemerkt. • Het was sedert eene maand

aanhoudend een zeer siecht weder geweest, zoodat men niet

dan met groote moeite eenige waarnemingen had kunnen

) Die grosse Feuerkugel, welche am Abende der 4 März 1863 .gesehen

worden ist. Von Dr. eduakd ubis. Halle, 2863, bl. 18-

+) Feuermeteor am 18 October 1863, beobachtet von J. r. Julius Schmidt,
tVien, 1864. Sttzioigsb, der Kais. Akud. der Wtssenschujjen. Band 48.
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verwerven en alleen de November had eenige heldere

uren gegeven. Op den Nov. was de wind oostelijk

geworden en verkregen wij onverwacht eene heldere lucht,

waarvan met ernst moest worden gebruik gemaakt. Ik zelf

was, van vijf ure tot tien ure des avonds, met het uitme-

ten van dubbele sterren bezig geweest, maar vond, bij een

schijnbaar zeer schoon weder, de lucht zoo heviglijk gol-

vende, dat ik, na eene langdurige vruchtelooze afmatting,

de metingen als onmogelijk moest opgeven. De Heeren kam

en VAN HENNEKELER zetteden hunne waarnemingen voort,

tot laat in den nacht, hoezeer het misschien beter zoude

zijn die te staken, als de lucht zoo geweldig onrustig is,

maar zij werden daardoor in Staat gesteld tot de waarne-

ming van het verschijnsel, dat mij, arbeidende in mijn stu-

deervertrek, is ontgaan. De Heer van hennekeler, bekend

met de overspanning waarin ik mijn leven inoet doorbreu-

gen, inaakte zwarigheid om mij te stören, maar ik zoude

inijue werkzaamheden toch gaarue eenigen tijd hebben ter

zijde gesteld, om van het verschijnsel ooggetuige te zijn.

Onder de strenge en stelselmatige waarnemingen, die aan

de sterrewacht te Leiden volbragt worden, waarbij men
telkens met inspanning zijne aandacht op een klein plekje

van den hemel moet ve.stigen, kan 'inen ligtelijk een ver-

schijnsel ontgaan, dat zieh elders openbaart; maar die snel

voorbijgaande verschijnselen betreffen ook den eigenlijken

sterrekundige niet. De Heer van hennekeler zoude ver-

inoedelijk van het verschijnsel niets bemerkt hebben, Indien

het de piek des hemels niet had verlieht, waar de komeet

van BiELA door hem werd opgespoord.

ik laat hieronder het berigt van den Heer van henne-

keler, omtrent zijne waarneming, volgen, zoo als ik het

van ZijnEd. ontvangen heb.

Leiden, 22 Nov. 1865. F. KAISEE.
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Nadat gedurende eenige achteieenvolgende avonden de

luchtsgesteldheid niet had toegelaten, de komeet vau biela

op te Sporen, bood zieh eindelijk in den avond van den

13<len November 11. eene zeer geschikle gelegenheid daar-

toe aan. De lacht was prächtig beider; geen maanlicht en

geen wolkje vertoonde zieh op dien avond aan den hemel.

Slechts een koude, stevige N. 0. wind maakte het waar-

nenien minder aangenaain. In de verouderstelling, dat de

Epheraeride, door clausen van genoemde komeet bezorgd,

vrij naauwkeurig zou zijn, zocht ik de komeet eerst, gedu-

rende een’ geruimen tijd, met den 6 duims Eefractor; doch

te vergeefs. Daar dit zoowel aan de mindere naauwkeurig-

heid der Ephemeride, als aan de lichtzwakte der komeet

kou liggen, besloot ik 7uet den grootsten, alhier op de ob-

servatie-zaal aanwezigen, voortrefielijken kometeuzoeker eene

grootere omgeving te onderzoeken van de plaats, die de

komeet volgens de genoemde Epheuiejide moest innemen.

Toen ik hiermede eenigen tijd, ook zonder günstig gevolg,

was bezig geweest, werd ik verrast door een schitterend

licht, hetwelk mij toescheen uit het Oosten te körnen. On-

middellijk rigtte ik de oogen daarheen, en vond als oor-

zaak van het licht een’ vuurkogel, in de nabijheid van de

Ster (j Leonis. De komeet zocht ik in het Zuid- Westen; het

gelaat had ik daarbij gerigt naar het Zuid-Oosten. De ko-

metenzoeker is namelijk door Prof. Kaiser voorzieu van

een prisma, waardoor de lichtstralen in het oog treden in

eene horizontale rigting, loodregt op die, waarin zij het

ongewapend oog zouden trefien. Het veld van den kome-

lenzoeker werd door het verschijnsel verlieht, doch veel

slerker trof mij het licht, dat, uit het Zuid-Obsten kö-

rnende, op mij den indruk maakte, dat het in het Oosten

zijn oorsprong moest hebben. — Öp het oogenblik, waarin

ik het eerst den kogel in het gezigt kreeg, stond hij reeds

onbewegelijk stil, boven de genoemde ster, op een' afstand
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van ruiin een’ halven graad van deze vervvijderd. I)e rig-

ting, in welke de kogel daar gekoinen is, heb ik dus niet

kunnen waaruemen. Oordeelende naar den indruk, dien ik

van het licht ontving, komt mij het waarschijnlijkst voor

de rigting van het Zuid-Oosten naar het Oosten. De kogel

bestond uit twee onderscheidene deelen : eene roode, schijf-

vormige kern, die een schitterend licht verspreidde eii eene

grootte had gelijk aan die van Mars, in zijn günstigsten

stand gezien; het andere deei was een scherp begrensd,

zwakker lichtend, doch veel uitgebreider omhulsel van de

kern. Het geheel had kennelijk eene langwerpige gedaante.

De längste diameter stond ongeveer loodregt op de rigting

van den horizon en had naar schatting eene leugte van

omstreeks 20'. Gedureude eenige secunden bleef de kogel

onbewegelijk staan, tervvijl zijne lichtsterkte merkbaar ver-

minderde. Daarna loste hij zieh eensklaps in eene compacte

uevelmassa op. Ofschoon ik er op voorbedacht was, bij

deze verandering eenig geluid te zullen hooren, veruain ik

evenwel niets, dat naar geluid zweemde. Deze uevelmassa

was, met het ongewapend oog gezien, niet duidelijk be-

grensd; ook liep zij niet vloeijend uit; haar voorkomen

was eenigzius korrelig. Hare gedaante was weder langwer-

pig, doch nu in eene rigting loodregt op die, waarin de

kogel scheen uitgerekt
;
de längste diameter liep evenwijdig

aan den horizon. De ruimte die zij innara, schatte ik op

een’ halven graad. De lichtiutensiteit was over de geheele

massa vrij eenparig en wel veel zwakker dau die van ’t

omhulsel bij den kogel, doch groot genoeg om terstolid

het verschijnsel als iets zeer bijzonders in het oog te doen

vallen. Volgens den in de nabijheid staanden Chronometer

van KNEBEL teekende ik na den tijd aan, schoou in der

haast, slechts in volle minuten; deze gereduceerd op mid-

delbaren tijd te Leiden, geeft 13 Nov. 12« 48“ voor het

tijdstip, waarop de uevelmassa, nog slechts weinige secun*

den geleden, was ontstaan, 'i'ot mijne groote verwoudering
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verdweeii de iievelmassa niet onmiddellijk, maar bleef zij

zieh nagenoeg op dezelfde plaats boven (j Leonis vertoo-

iien. In allerijl rigtte ik den boven genoeinäen koineteu-

zoeker op haar, en toen zag ik daarin het vreemde ver-

schijnsel, dat zoo getrouw mogelijk is voorgesteld door fi-

guur a. Het bestoud hoofdzakelijk uit twee, in gelijke

rigting zieh uitstrekkende, en nagenoeg eveji breede tak-

ken, die door zigzagvormige randen scherp begrensd en

inet donkere vlekken bezaaid waren. Aau het eene eiude

liepen deze takken uit in een korrelig lichter gekleurd

hoofd, terwijl zij aan het andere einde zacht ineehvjoei-

den. De ruimte, die tusscheh de twee takken 9pen bleef,

was even breed en vertoonde gelijke donkere vlekken, als

de takken zelve. De steeds zwakker werdende ineenvloei-

jing der takken, in haar beloop, met den kometenzoeker

volgende, zag ik aan het spits toeloopende uiteiude van

’l geheele verschijnsel eene zwarte stip, die zieh in eene

regte lijn voortbewoog. Om mij te overtuigen, of de ge-

heele inassa in deze beweging deelde, keerde ik terug tot

de takken en bevond, dat werkelijk alles zieh in dezelfde

rigting van het Zuiden naar het Noorden langzaam en

zonder schokken verplaatste. Ter bepaling van de afmetin-

gen van het verschijnsel, bediende ik mij van den diame-

ter van het veld des kometenzoekers aK maatstaf. Daar-

mede bevond ik de lengte van het geheele verschijnsel, van

het hoofd tot aan de donkere s.tip, gelijk aan ruim 3 gra-

den. Van het iioofd tot aan de ineenvloeijing der beide

takken was de lengte 2 gradeu. De breedte van elk der

beide takken vond ik, naar schatting, gelijk aan ruiin 10

boogminuten. De lichtsterkte der beide takken, die eerst

bij hunne ineenvloeijing begon te verzwakken, was niet

zeer groot
;

ik kon haar niet vergelijken bij die van eenig

hemellicht, om het verschil in kleur. Deze was bij de tak-

ken vuil aschgraauw. Bij ’t eerste gezigt riepen zij mij de

zoogenaamde slangen van Pharao of chemische slangen voor
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den geest; met uitzondering van de randen hadden zij in

kleur en voorkomen veel overeenkomst inet deze. Het in-

eengevloeid gedeelte der takken geleek trefFend op een sclierp

begrensden koruetenstaart Nadat ik het verschijnsel gedu-

rende een paar minuten naauwlettend gevolgd had, en ik

geene veranderingeu, behalve de genoemde langzaam voort-

gaaude beweging daarin kon bespeureu, haastte ik inij den

Heer kam, die met Meridiaan-waarneiningen bezig was, te

roepeu, ten einde hem op het vreemde verschijnsel op-

merkzaam te maken. In dien körten tusschentijd, van uaau-

welijks eene minuut, had echter eene groote verandering

plaats gegjepen. Met het ongewapend oog was nog steeds

de korrelige uevelmassa duidelijk zigtbaar in de nabijheid

van ^ Leonis. Hare helderheid maakte haar zelfs zoo zeer

in het oog vallend, dat ik den Heer kam slechts onbepauid

iiaar het Oosten behoefde te wijzen, om hein terstond het

voorwerp als iets zeer ongewoons daar ter plaatse te doen

opmerken. Het scheeu mij evenvvel toe, minder compact en

minder beider te zijn geworden. Beiden raaakten wij de op-

rnerking, dat het, bij een’ weinig grooteren omvang en groo-

tere lichtsterkte, veel overeenkomst vertoonde met de niel

ver van daar verwijderde kribbe in den Kreeft. Niet de

geringste overeenkomst had het met een wolkje. In -den

kometenzoeker Iqste de massa zieh nu op in twee lang-

werpige ,
scherpbegrensde, witte nevejw'olken

,
die niet veel

in gedaante en grootte verschillende, zieh in nagenoeg even-

wijdige rigting boven elkauder uitstrekten. Zij vloeiden

aan het eene einde zacht iueen; en hierbij ging de hori-

zontale rigting der beide wölken, met eene vrij scherpe

bogt, over in eene rigting, die met de horizontale een

hoek maakt van omstreeks 45°. l’iguur b stelt liet ver-

schijnsel aldus voor, zoo als de Heer kam «n ik het nu

met
.
den kometenzoeker zagen. De zwarte stip, welke ik

terstond aan den Heer kam wilde toonen, was niet meer

te onderscheiden. De lichtsterkte was ^bij beide wölken
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vrij wel gelijk en gelijkraatig over bare oppervlakte ver-

spreid. Na bare ineenvloeijing nam de intensiteit eenparig

• af, zoodat bet spitse uiteinde iiaauwelijks raerkbaar was.

Het gebeel bad nu eene iengte van ruirn 4 graden en ook

de breedte was aanmerkelijk loegenomen. De gedaante der

wölken onderging telkeiis geringe veranderingen. Zelfs

zwakke sterren zagen wij duidelijk door de massa been.

Terwijl zij zicb steeds in dezelfde rigting rüstig bleef

voortbewegen, meenden wij ook eene scbommelende bewe-

ging bij baar waar te nemen
;

daar echter in dien nacht

de lucbt bevig unduleerde, zal de scbommelende beweging

welligt dit unduleeren tot oorzaak gebad bebben. Te

13™. middelb. tijd Leiden, was de massa, volgens scliat-

ting, op de helft gekomen van den afstand tusschen (j en

ä Leonis. Met het bloote oog was toen nog weinig ver-

andering in het voorkomen te bespeuren; slecbts was de

belderbeid inerkbaar veramlerd. Tiguur c toont bet ver-

scbijnsel, zoo als het, op dat tijdstip, zieh in den koine-

teuzoeker vertoonde. De tw'ee wölken besloegen eene klei-

nere oppervlakte en baddeu een meer streperig aanzien ver-

kregen. De ineenvloeijing was reeds zoo zwak geworden,

dat zij niet ineer te onderscheiden was. De voortgaande

beweging werd intussebeu sneller en hiermede ging eene

snellere vermindering in lichtsterkte gepaard. Spoedig bad

de massa 0 Leonis bereikt, doch was nu ook zoo lichtzwak

geworden, dat ik baar met den kometenzoeker nog slecbts

met inspanning in ’t oog kon houden. De beide wolkjes

badden zicb in eene menigte strepen opgelost, die steeds

dezelfde evenwijdige rigting onder elkander bebielden; ach-

tereenvolgens verdwenen deze, totdat ik geene enkele meer

van haar kon onderscheiden. Met het ongewapend oog

liet het verscbijusel zieh langer volgen. Zoo zag ik het nog

vrij duidelijk toen het te 13". 24™. midd. tijd Leiden, ge-

deeltelijk met 6 Leonis zamenviel en gedeeltelijk onder

deze ster heeutrok. Slecbts een paar minuten later even-

VBKSL. EN MEDED. XFD. NATUDRK. 2d« RERKS. DEEL I. 24
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wel wäs het verschijnsel reeds zoo verflaauwd, dat ik het,

ook met het ongewapend oog, in- zijne beweging niet verder

volgen kon. • •

Uit de aangegevene tijdstippen blijkt, dat ik het onge-

wone verschijnsel gedurende ruim 36 minuten heb waax-

genomen. Door middel van de hebende plaatsen der ster-

ren (j qu d Leonis kon ik de lengte berekenen van den

weg, dien het verschijnsel in die- 36 minuten heeft afge-

legd. ßij die berekening heb ik aangenomen, dat de ne-

velmassa, bij haar ontstaau- te 12® 48 in den declina-

tie-cirkel van (j Leonis eri 32 boogminuten boven deze

ster stond
,

zoodat ik voor de plaats, die het verschijnsel

toen iunam, verkreeg R. Opkl. 10 25”“. 7, Noord-pools-

afstand 79° 28', Voor het tijdstip, waarop het verschijn-

sel met 0 Leonis zamenviel, kon ik zijue plaats ontleenen

aan die van deze ster; te 13®. 24“. had alzoo het ver-

schijnsel eene R. Opkl. gelijk aan 11®. 7 “. 2 en een Noord-

pools-afstand gelijk aan 73° 50'. Met deze gegevens vond

ik, voor het gedeelte van den afgelegden weg, dat ik

naauwkeurig kon volgen, eene lengte van 11® 37'. De.

eerste helft van dezen weg werd doorloopen in 25 minu-

ten, de andere in 11 mitluten. De beweging van het

verschijnsel was dus schijnbaar zeer versnellende.

Meer, belangrijke bijzonderheden omtrent de eigenlijke

loopbaan en het wezeu van het verschijnsel zouden eerst

uit eene verbinding van bovengemelde waarnemingen met

eene gelijktijdige waarneming, op eene vau hier verwijderde

plaats, kunnen worden afgeleid.

Omtrent de bijgevoegde figuren moet ik doen opmerken,

dat zij siech ts dau juiste afbeeldingen van het verschijnsel

zijn, als men zieh voorstelt, dat de'grond, waarop zij ge-

teckend zijn, donker is, en wel zoodanig, dat de zwarte stip

aan het einde van figuur a, nog duidelijk daarop te voor-

schijn treedt.

A. VAN HENNEKELER.
Leiden, 22 Nov. 1865.
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EENIGE OPMERKTNGEN
ÜMTRENT DK

PERIODIEKE FOÜTEN

VAN

MIKROMETER-SC HR OE YEN,

NAAU AANLEIDING VAN DE JONGSTE ONDEBZOEKTNGEN AaN DE

STEBREWACHT TE LEIDEN.

DOOR

r. k'a I k e b.

Toeii* de verrekijkers nog uaauwelijks aaii de bevorde-

ring der sterrekunde waren dienstbaar geinaakt, bedacht

men hulptoeslelleu, waardoor die werktuigen konden die-

nen tot het uitmeten van voorwerpen des hemels, die, voor

ons oog, eene slechts geringe ruimte innemen. Reeds in

het jaar 1640, en dus een aantal jaren voor dat huy-

GENs *) de spits toeloopende plaatjes bekend maakte, waar-

mede sommige planeten door hem werden uitgemeten, vol-

bragt de Engelsche edelman gascoigne f) een aantal me-

tingen omtrent hemellichten, met behulp van eenen, door

hem bedachten, zoogenaamden mikrometer, die in zijn be-

ginsel geheel en al overeenkomt met de volkoinenste mi-

krometers van den tegenwoordigen tijd Dat vverktuig be-

stond uit twee, aan elkander evenwijdig loopende, staaf-

jes, die in het gemeenschappelijk brandpunt van voorwerp-

glas en oogglas eens kijkers waren aangebragt en wier

•) Christiani hugenii St/stema saturnium, llatjae-Comilis, 1659, l)Iz. 80.

t) Phil. Transactions, Nf>. 25, bladz. 457 en Abridg. vol. I, bladz 540.

24*



(
360

)

onderlinge afstand zieh, door eene schroef, liet wijzigen.

Men moest de ruimte tusschen die staafjes met de schijn-

bare grootte van bet voorwerp, dat men meten wilde, doeii

overeenkomen eri die ruimte werd gemeten door de om-

wentelingen der schroef, waarmede de staafjes werden be-

wogen. Reeds hooke stelde voor, de staaljes door draclen

te vervangen *), en nadat de mikrometer van gascoigne

allengs groote verbeteringen had ondergaau
,
werd hij, in de

handen van Fraunhofer, een der meest volkoraene sterre-

kundige werktuigen; maar hij ontleent zijne hooge voor-

trefielijkheid hoofdzakelijk aan het denkbeeid, van gascoigne

herkomstig, om de schroef zelve als maatstaf aan te wen-

den. Men heeft een aantal werktuigen bedacht, die den

naam van mikrometers dragen en, voor zoo ver die werk-

tuigen van beteekenis zijn, bij den tegenwoordigen toestand

der sterrekunde, zijn zij alle toegerust met eene «chroef,

die den maatstaf uitmaakt, w'aarmede gemeten wordt..

Reeds sedert laug heeft men schroeven gebruikt, ook

voor het onderverdeelen van bogen, bij cirkelvormige ster-

rekundige meetwerktuigen. Het is altijd onmogelijk ge-

weest en het zal wel altijd onmogelijk blijven, den cirkel

van een sterrekundig werktuig zoo fijn en zoo uitvoerig

te verdeelen, dat zieh daarop de gemeten hoek onmiddel-

lijk laat aflezen, met al de scherpte, waarmede men dien

kennen raoet, en in hoeveel gelijke deelen de omtrek van

eenen cirkel worde verdeeld, men zal altijd tusschenruimten

behouden, wier onderverdeeliug bijzondere hulpmiddelen

vordert. Om aan dit bezwaar te gemoet te körnen, be-

dacht NUNEZ t), omstreeks het midden van de zestiende

eeuw, zijne talrijke concentrieke cirkeis, wier omtrekken

in verschillende aantallen gelijke deelen waren verdeeld.

*) Phil. Transactions, N®. 29, bladz. 540.

t) Petri nonii Salacien.'iis De crepusculis etc. Conimbricae, 1573.
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maar wier vervaardiging veel te omslagtig was om bijval

te kunnen vinden. Een beter lot verdiende .en verwierf

zieh de onderverdeeling door diagonalen, die het eerst, in

het jaar 1573, door digges

*

)
werd beschreven, maar die

weder billijkerwijze werd verdrongen door den vernuftigen

hulpboog, dien veenier (werner) f) in het jaar 1631,

het eerst bij een quadrant heeft aangebragt, en dien wij

gewoon zijn, wederregtelijk, naar nunez, een nonius te noe-

men. De zoogenaamde nonien hebben aan de sterrekunde

onberekenbare diensten bewezen en zij zijn voor kleinere,

werktuigen, zoo als de zeevaart die behoeft, onontbeerlijk

gebleven.

De snelle vooruitgang der sterrekunde, na den tijd ba-

rer hervorraing, deed aanhoudend eene behoefte aan verbe-

terde werktuigen ontstaan en toen^ ook bij de volstrekte

plaatsbepaling van hemellichten, een deel van eene boogs-

secunde als eene belangrijke grootheid beschouwd moest

worden, konden de nonien niet meer aan de eischen der

sterrekunde voldoen. Toen de metingen in de sterrekunde

nog ver verwijderd waren van de tegenwoordige naauw-

keurigheid te bezitten, scheen men zieh reeds over het

gebruik van nonien te bezwaren en meer van schroeven te

verwachten. Zoo heeft reeds hooke, de tijdgenoot van

NEWTON §), voor het onderverdeelen des boogs van een zij-

ner werktutgen, eene schroef aangewend, en in het jaar

1714 voerde lodvjlle **) de onderverdeeling des boogs

door eenen, in den kijker aangebragten, schroefmikrometer

in, waarvan men zieh in Erankrijk gedurende een’ gerui-

men tijd bediende. Bird, wieu, in het begin der verle-

*) TnOHAS DIOOES, Alae seu icalae mathematicae. Londini, 1573.

t) Pierre vernier, La construction, l'usage elksproprieUs du cadran

nouveau. Bruxelles, 1631.

§) W. PBAR.SON, Practical Astronomy, Vol. II. bl. 95.

**) Astronomie pur M. de la lande, Art. 2366.
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dene eeuw, de vervaardiging van een tweede quadrant

voor de stenewacht te Greenwich was opgedragen, gaf, bij

dit en zijne overige werktuigen, voor het onderverdeelen

van kleine bogen
,

aan eene schroef boven eenen nonius

de voorkeur

*

). De tangentiaalschroef, waardoor de wij-

zer zijne fijne beweging verkreeg, diende voor het uitnie-

teii van den afstand des wijzers tot de naastbijgelegene

streep der verdeeling en was met eenen verdeelden trom-

mel toegerust, geheel en al met dien der hedendaagsche

mikrometers overeenkomende.

De uiterste scherpte bij het aflezen van verdeelingen

werd eersl bereikt, nadat de mikroskopen, met schroefmi-

krometers voorzien, waren ingevoerd. Het denkbeeid om

een mikroskoop op de verdeeling te rigten en den afstand

tusscheii den wijzer en.de naaste deelstreep te ineten, door

eenen schroef-mikrometer, die tusschen de glazen des mi-

kroskoops is aangebragt, schijnt het eerst bij den Hertog

DE CHADLNE t) te zijii opgerezen, die, reeds in het jaar

1768, zijne verdeelmachine inet zulke mikroineter-mikros-

kopen had toegerust. Ramsden, die, onafhankelijk vaii den

Hertog, op hetzelfde denkbeeid schijnt te zijn gekoinen,

vervaardigde mikrometer-mikroskopen in eene hooge volko-

menheid en bediende zieh van die hulpraiddelei»' om zijne

verdeelmachine te volmaken §). Het groot aequatoriaal,

door hem voor Sir shuckbuugh vervaardigd en in het jaar

1791 voltooid **), en de wereldberoejnde vertikaal-cirkel

van RAMSDEN, waarmede piazzi te Palermo in het jaar

*) W. PKARSON, Piaciical Astronomy, vol II. bl. 96. I. bikd, The

inethod of conslructing mural quadranis. London, 1768.

t) De chaulke, Sur quelques moyens de perfect, les inslr. d'ast. Paris,

1765, en Duc de chadlne’s Neue Art. math. und astr. Instrumente abzu-

tlieilen. Uebersetzt von j. s. hai.le. Berlin, 1788.

§) Phil. Trans. 1793, Part I, pag 134 cn vervolg.

**) t^hil. Trans. 1793, Part 1, pag. 67.
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1792 zijne waaruemingen aanving *), waren toegerust

met mikrometer-mikroskopeu, die in hunne zamenstelliug

niet of naauwelijks van de hedendaagsche verschillen. In

het begin van deze eeuw verkregen alle grootere Engelsche

sterrekundige werktuigen zoogenaamde aflezings^mikrosko-

pen, in plaats van nonien, en ongetwijfeld zoude men de

nonien algemeen hebben verbannen, indien eeichenbach,

uit Wiens wereldberoemde werkplaats, in het begin dezer

eeuw, de meeste rijken van Europa hunne sterrekuudige

werktuigen ontboden, bij zijne bewonderenswaardige, in

elkauder grijpeude, cirkels, de nonien niet behouden had.

Overal, waar nog meridiaan-cirkels worden gebruikt, die

door REICHENBACH, of zijiie eerste opvolgers geleverd zijn,

heeft men nu echter de nonien dier werktuigen door af-

lezings-mikroskopen vervangen. De hooge voortrefl’elijk-

heid van aflezings-mikroskopen boven nonien, die vroeger

wel eens betwijfeld werd, is nu zoo algemeen erkend f),

dat geen kunstenaar het meer in zijne gedachte zai krij-

gen, aan een hoofdwerktuig der sterrekunde nonien te ge-

ven, en reeds sedert jaren heeft men zelfs draagbare vverk-

tuigen, die meer voor geodetische dan voor sterrekundige

metingen bestemd zijn en wier cirkels middellijnen heb-

ben, die niet of naauwelijks de lengte van de mensche-

lijke hand even^en, met aflezings-mikroskopen toegerust.

Bij de uitoefening der tegenwoordige sterrekunde worden

alle fljne metingen door mijldel van schroeveii volbragt en

schroeven moeten daarom ook als de gewigtigste deelen der

hedendaagsche sterrekundige werktuigen beschouwd worden.

Het is zonderling, dat men gedurende vele jaren gemeten

heeft, door middel van schroeven, zonder zieh over hare

*) De scbooQste af beuldins; van dit werktuig vindt men in bet tweedc
deel van pkarson’s Practical Aslronom^.

t) Men /.ie daarover onder anderen: bessel, Königsb. ßeob. 1821,

bl. 8, en i.AMoN'i, Jahres- Bericht, 1852 bl. 20.
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liglelijk had kunnen overtuigen, dat schroeven met eene

naauwefijks gelooflijke naauwkeurigheid vervaardigd inoeten

zijn, om aan de eischen der sterrekunde te kunnen beant-

woorden. In den tegenwoordigen tijd verontrust men zieh,

ook bij de volstrekte plaatsbepaliug van hemellichten, over

verschillen van een paar tiende deelen eener seeuude en

brengt men grootheden in rekening, die het tiende deel

eener secunde niet bereiken. De cirkels der rneridiaan-werk-

tuigen hebben thans gewoonlijk eene raiddellijn van om-

trent eene Ned. el en, op den rand van zulk eenen cirkel,

vi’ordt door een tiende deel van eene seeuude eene ruimte

van niet raeer dan een vijfduizendste (Jeel van eene Ned.

streep ingenomen. Door de schroeven der aflezings-mikros-

kopen wordt wel niet onmiddellijk de tusschenruimte tus-

schen twee strepen van den verdeelden rand, raaar liet

eenige malen vergroote beeid van die tusschenruimte uitge-

raeten
;
doch men ziet, dat thans de fout eener sahroef niet

verwaarloosd zoude mögen worden, al bedroeg die, in zieh

zelve, niet raeer dan een paar duizendste deelen van eene

Ned. streep. Hamsden heeft een zeer vernuftig middel be-

dacht, om schroeven van eene hooge volkomenheid te ver-

vaardigen *) en de meest beroemde kunstenaars van late-

ren tijd, waaronder ook fradnhofer, hebben zieh op de

vervaardiging van volkomene schroeven ^oegelegd, raaar

een paar voorbeelden zijn toereikende o in aan te toonen,

dat zelfs de meest volkomene schroeven van den tegen-

woordigen tijd nog tot zeer aanzienlijke fouten kunnen lei-

den. De beroemde heliometer van bessfl, het meesterstuk

van FRAUNHOFER, waarmede ook de parallaxen van vaste

sterren bepaald zouden worden, van welke men wist, dat zij

*) .1. KAMSUif^N, iJKscrijiliim of an Enqinc for dividtuy Malheinalkul

insiruments. London, 1711.



( 365
)

niet ineer dan een klein deel eener secunde konden bedra-

gen, heeft eene schroef, waarvan de fouten, bij eenen straal

van omtrenl drie eilen, tot niet minder dan drie tiende

deelen eener secunde opklimmen

*

). Bij het keurig univer-

saal-instrument van eepsold, besterad voor de geographi-*

sehe dienst in Oost-Indie, dat het meten van hoeken, al-

thans op eene secunde na, scheen toe te laten, vond de

Heer otjdemans fouten van vijftien secunden, die alleen-

lijk uit de onvolkomenheid der schroeven voortvloeiden f).

Toen dat werktuig, bij eene herstelling, op verlangen van

den Heer otjdemans, door eepsold zelven van betere

schroeven was voorzien, hadden deze nog fouten, die tot

acht secunden bedro«gen §). Dat de schroeven der aflezings-

mikroskopen, bij de tegenwoordige meridiaan-werktuigen,

nog geenszins volkomen zijn, kan, onder anderen, ook

daaruit blijkeu, dat de fouten van eene der inikrometer-

schroeven, voor weinige jaren, door eepsold, aan den Me-

ridiaan-cirkel te Altona toegevoegd, uaar het onderzoek van

den Heer pape, tot eene volle secunde opklimmen **)

Bessel, die, in de pral^tische slerrekunde, het beginsel

ijivoerde, dat de fouten der werktuigen steeds te groot zijn

voor de scherpte, die zij bij de waarnemiugen gedoogen en

dat de sterrekundige de fouten zijner werktuigen of ver-

eftenen, of bepalei^ en in rekening brengen moet, wees ook

eenen weg aan, die tot de naauwkeurige kennis van de

fouten eener schroef kan leiden Hij handelde over dit on-

derwerp het eerst in het belangrijke werk, waarin hij de

*) F. w. BESSEL, Astron. Untersuchungen, Königsberg 1841. Band I.

bl. 83.

t) Beschrijving en a/heelding van een Universaal-instrument van hep-

SOLD, door Dr. J. A. C. ODDEMAN8, bl. 23.

§) Verslag van de geographische dienst in Nederlandsch-Indie over Jan.

1858 tn' Apri/ 1859. Door Dr. j. a. c. oudebians. Batavia, 1860, bl. 69.

•*) Astron. Nachr. Band 50, bl. 352.
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inaatregelen verklaarde, door hem genomeu, orn de eeiiheid

der lengte maten in het koningrijk Pruisen op eenen vas-

ten voet te brengen en hij ontwikkelde daarin eene wis-

kundige theorie, die door hem op het onderzoek van drie

schroeven werd toegepast *). Op die theorie kwara bkssel

terug, bij het onderzoek van den grooten helioraeter, en

hij tooude aau, hoe de fouten eener schroef zieh, uaar zijne

theorie, naauwkeurig laten bepalen en, ook zonder bepaald

te zijn, zieh door eene vereeniging van metingeu laten

vereffenen t)- Meer regtstreeks, maar missehien op eene

eenigzins minder veilige wijze, bepaalde peters de fouten

der sehroeven van de vier aflezings-mikroskopen, behoorende

tot den vertikaal-eirkel van ertel, aan de Sterrewaeht op

den Pulkowa §). Naar eene uitbreiding der theorie van

BESSEL, bepaalde de hoogstverdienstelijke en te vroeg over-
‘

ledene pape, in het jaar 1859 **) de fouten der schroeven

van de aflezings-mikroskopen, waarvan repsolu kort te

voren den Meridiaan-cirkel te Altona had voorzien. Krü-

ger onderzocht, in het laatstgenoemde jaar, de schroef des

heliorneters te Bonn ff), na h^f volbrengen der metingen,

die eene uieuwe bepaling van de parallaxis der dubbele

Ster p Ophiuchi moesten geven. Al die schooue voorbeelden

hebben bewezen, dat, bij den tegenwoordigen toestand der

sterrekunde, de fouten ook der volkonnyiiste schroeven niet

verwaarloosd mögen worden, en het is daarora bevreeindend,

dat zij geene algemeene navolging hebben gevondeu. Het

) F. w. BESSEL, Darstellung der Untersuchungen und Maassregeln,

welche durch die Einheit des Preussischen Längenmaasses veranlasst wor-

den sind. Berlin, 1839, bl. 24 en 59.

t) F. w. BESSEL, Astron. Untersuchungen. Königsb. 1841. Band I. bl. 75

en 85.

§) Recueil de Mimoires ^es Astronomes de C Observatoire central de Kus

-

sie. St. Püersbourg, 1853. Vol. I. bl, 71.

»*) Aslr. NacJtr. Band 50. bl. 343.

tt) Aslr. Nachr. Baud 51 bl. 157,
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onderzoek van eene schroef is een inspannende, langwijlige

en vervelende arbeid, maar omdat de noodzakelijkheid daar-

van werd erkend, was eene der eerste verrigtingen aan de

nieuwe sterrewacht te Leiden, het onderzoek van het lie-

gen tal mikroraeter-schroeven, die bij den meridiaan-cirkel

aldaar voorkomen
;

en dit was reeds voor een paar jaren,

door den Heer Dr. n. m. kam, met de uiterste zorgvul-

digbeid volbragt,

Bij eene mikrometer-schroef is de afstand tusschen twee

barer aan elkander grenzende draden de eenheid, waartoe

de meting met die scbroef • wordt berleid. Door het om-

draaijen van de schroef wordt een deel des werktuigs ver-

plaatst en dat deel verplaatst zieh, bij eene geheele oin-

wenteling der schroef, jüist zoo veel, als de onderlinge af-

stand harer draden bedraagt. Aan het werktuig is veelal

eene schaal met eenen wijzer ^angebragt, waarop de volle

otnwentelingen der schroef kunnen worden afgelezen, ter-

wijl een uiteinde der schroef altijd eenen trommel draagt,

wiens omtrek in een aantal gelijke deelen is verdeeld en

waaroji de onderdeelen van eene omwenteling zieh laten af-

lezen. De verplaatsingen, die aan de schaal en den trom-

mel worden afgelezen, luoeten volkomen evenredig zijn

aan de werkelijke verplaatsingen, die de schroef te weeg

brengt of ondergaat. Daartoe is het noodig dat de dra-

den der schroef, over bare geheele lengte, even ver van el-

kander verwijderd zijn en dat zij bovendien over eene

platte vlakte ontrpld, regte lijnen worden. Men kan ligte

lijk onderzoeken of aan de eerstgenoemde voorwaarde is

voldaan, door eene ruiinte, die met den afstand der schroef-

•draden overeenkomt, aan de verschillende deelen der schroef

te meten. Zijn de ontrölde schroefdraden krorarae lijnen,

dan zal men, de aflezing evenredig aan de verplaatsing

stellende, eene fout besaan, <lie zieh niet zoo ligtelijk laat

bcpalen. die veranderlijk is inet de aflezing van den Iroin-
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mel, maar bij dezelfde aflezing van den trommel tot het-

zelfde bedrag terugkeert en daaroin de periodieke fout der

schroef genoemd wordt. Is de periodieke fout onmerkbaar,

dan zal men dezelfde uitkomsten vinden, bij bet meten van

eene ruimte, die niet een veelvoud van den afstand der

schroefdraden is, onverschillig aan welk punt der schroef

men de meting aanvangt. Vindt men, bij verschillende aan-

vangspunten, verschillende uitkomsten, zoo laten zieh daar-

uit de periodieke fouten der schroef afleiden.

Bessel nam, bij zijne theorie der schroeven, aan, dat

bare periodieke fouten zieh laten voorstellen door de alge-

meene periodieke functie:

a Cos. M -)- (? Sin. «-}-«' Cos. 2 u -f-
|5' Sin. 2 « + enz. ...(1 )

;

waarin a, ß, ß' enz, coeffleienten zijn, die door de

M aarneming moeten worden bepaald en u de aflezing van den

trommel, in graden herleid. Door de genoemde periodieke

functie- kunnen, als men zieh over het getal barer terraen

niet bekommert, alle veranderlijke grootheden worden voor-

gesteld, die regelinatig tot hetzelfde bedrag wederkeeren

;

maar, bij de praktische aanwending der functie, moet men

zieh bij de eerste termen bepalen, hoezeer ook de volgende

,
merkbaar kunnen zijn, indien de groothejd zieh op eene

zeer onregelmatige wijze verändert. Bessel nam alleen de

vier eerste terraen der functie aan, maar fer is naauwelijks

aan te twijfelen, dat, bij soramige schroeven, ook termen,

die" sinussen en Cosinussen der hoogere veelvouden van u

bevatten, tot een merkbaar bedrag opklinpmen.

De coefficienteh «, ß, a' en ß' laten zieh, naar het vobr-

achrift van bessel, op de volgende wijze bepalen. Eene

lengte-ruimte, die wij / zullen noemen en die geen veel-«

voud van den afstand der schroefdraden wezen mag, wordt

door de schroef, aan verschillende deelen van baren oratrek,

uitgemeten en wel zoodanig,- dat de punten van uitgang

eenparig over hären oinlrek en dus ook over den oinlrek
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van den tron3mel verdeeld zijn. Het onderzoek is alzoo

niet mogelijk, ten zij de lengte, die gemeten moet worden,

zieh in de rigting van de as der schroef laat verplaatsen

en bare meting naauwkeurig bij een willekenrig punt van

den trommel kan worden aangevangen. Noeint men het

punt van de verdeeling des tromraels, van waar pien uit-

gaat, u en het punt des troinmels, waar de meting ein-

digt, ZOO zoude —u aitijd luet/overeenkomen, indien

de schroef geene periodieke fouten had, en men heeft in

het algemeeu :

f—u—

u

-\-a[Cos.u‘—Cos.u) ~^ß{Sin.u‘—Sin.u) .

-|- d[Cos. Zu'— Cos.2u)-\- ß'(Sin.Zu'— Sin.Zu'ji^....{Z)

* Ziju de aanvaugspunten talrijk en eenparig over den

omtrek des trommeis verdeeld, dan zal het niiddeu uit de

uitkomsteu, voor u'—u verkregen, op zeer weinig na, met

f moeten overeenkomen en, uademaal de groothedeu «, ß,

a' en ß' zeer klein zijn, zal men, in hare coefficienteu,

u'— u met f mögen verwisselen. Men mag alzoo in de

voorgaande vergelijking Cos. (u -j- /), Sin. (u + /) euz. voor

Cos. u\ Sin. u' euz. schrijven en daardoor gaat die vergelij-

king in de volgende over

:

• u —«—/= 2 a Sin. '^fSin.[u-{-^)— ZßSin.l^fCos.{u-\-

2 a'Sin.fSin.(2u-\-f)—Zß'Sin.fCos

Elke meting van de groolheid /, waarbij van een be-

paald punt des trommeis is uitgegaan, geeft zulk eene ver-

gelijkiug tusschen de oiibekenden «, ß, ct' en ß'. Door de

aanvaugspunten, en dus ook de metingen, te vermenigvul-

digen, kan men alzoo een groot aantal vergelijkiugen tus-

schen de vier onbekeuden verkrijgen, die naar de methode

der kleinste quadraten moeten worden opgelost, Nademaal

de coeöicient van a, in al de vergelijkingeu, den standvas-

tigen factor 2 Sin. ^ y bevat, verkrijgt men, naar de ge-

uoemde methode, de eindvergelijking voor de oplossing van

a, door iedere der gegevene vergelijkiugen met de daarin
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voorkoraende waarde van Sin. («+ ^/) te vermenigvul-

digen en de uitkomsten bij elkander op te teilen. Zoo

verkrijgt men ,de eindvergelijking voor door verrnenig-

vuldiging met Cos. {u 5 /) ;
die voor a'

,

door ver-

menigvuldiging met Sm. (2 u -{-/) en die voor ß', door

vermenigvuldiging met Cos. (2 « -}-/). Zijn de aanvangs-

punten der metingen eenparig over den omtrek van den

trommel der schroef verdeeld, zoo worden de coefficienten

der onbekenden, in de eindvergelijking, periodieke func-

tien, door wier eigenschappen die eindvergelijkingen

eenen hoogsteenvoudigen vorm aannemen. Stelt men kort-

heidsbalve

:

2 Sin. a= Sin. a + Sin. [a h- b)-\-Sin.[a 26) Sin (a+n6
)

;

2 Cos.a= Cos.a + Cos.{a ^ b)^Cos.{a 26) Cos.{a+nb):

.2'5m.2a=/Sin.2a-r&'n.(2a+26)+5m.(2a-i-46)....5m.(2a+2n6;

enz., enz.

altijd in de veronderstelling, dat (n + i) ^ de ge-

heele omtrek of een veelvoud van den omtrek des cirkels

is, dan heeft men, voor alle vvaarden van a en 6, de be-

kende formulen

;

2 Sin. a — 0 en ^ Cos. a = 0.

Uit deze formulen leidt men ligtelijk de volgende af

:

Sin. 2 a = 0

^ Sin^. a =
li

(n 1
)

2 Sill. aCos.a= 0

^Sin.aSin.2,a=0

2Sin.aCos.2a =0

2 Cos. 2 a — 0

2 Cos.'^ a — ^ {n -j- 1}

2Cos.aSin.2a= 0

2Cos.aCos.2a= 0

2Cos.2aSin.2a~0

Zijn de aauvangspunteu der metingen eenparig over den

omtrek des trommeis verdeeld, dan körnen de op elkan-

der volgende waarden .van «-Hi/ en 2 u -j- / met die

der bogen a, a 6
,
a -j- 2 6 a 6 en 2 a,

2 a 4-2 6 , 2a-j-4 6 2 a-j- 2 w 6 volkomen

overeen. Maakt men, in die veronderstelling, van de bo-

venstaande formulen gebruik, zoo herleidt men de eind-



( )

vergelijkingen, voor het bepalen van de onbekenden, lig-

teli'jk tot de volgende hoogst eenvoadige vorrnen :

(n 1) « Sm.
\ f=2 [u‘—u—f)Sin. {u +4^/)

(n + 1) ^ Sin. \f= —2{u'—u—f) Cos. {u + 4-/)

(n -}" 1) -S*"- f~ ^ {u'— u—/) Sin. (2m -fv f)

(/i 4- 1) 'Siw. f= — —M

—

f)Coa.[iu-\- f)

waarin n + I het aantal aanvaugspuiiten der metingen

voorstelt, die eenparig over den omtrek des trommeis ver-

deck! moeteu zijn.

Bessel heeft de boveiistaande eindvergelijkingen, zonder

betoog, gegeven en bij hem vindt men, in plaats van den

coefficient w -j- 1 ,
het getal 10, omdat hij 10 aanvangs-

punten had aangenomen, die, daar de troinmel in 100

gelijke deelen was verdeeld, 10 van die deelen en alzoo

30“ uit elkander lagen. Bessel nam, voor de grootheid

/, tvvee verschillende waarden aan, de eene van omtrent

50, de andere van omtrent 26 der genoemde deelen. Het

onderzoek met de eerste waarde van / liet de grootheden

a en ß' nagenoeg onbepaald. Het onderzoek met de tweede

waarde van /' gaf de grootheden «, ß, a en ß' alle met

omtrent dezelfde naauwkeurigheid. Men ziet uit de eind-

vergelijkingen (4) onmiddellijk, dat de vier onbekenden

met juist dezelfde naauwkeurigheid worden verkregen, iu-

dien voor f eene waarde wordt aangenomen
,
die een derde

deel van den onderlingen afstand der schroefdraden is. Men

kan voor / ook zeer verschillende waarden aannemeu, om

het getal der obrspronkelijke vergelijkingen te vergrooten.

Als men dan; bij elke waarde van*/, den regel in acht

neemt, dat de aanvangspunten der metingen eenparig over

den omtrek des trommeis verdeeld moeten zijn, verkrijgt

men, uit het geheel van alle gegevene vergelijkingen, de

eindvergelijkingen op dezelfde eenvoudige wijze als te vo-

ren, maar de eerste leden dier eindvergelijkingen worden

dan veranderd. Noemt men de waarden, die voor / zijn

I
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aangenomen, /, f , f en m hun getal, zoo worden de ge-

noetnde eerste leden r

m (n -f- 1) « (Sin. ^ / -j- Sin. ^ f Sin. /" -f enz.)

m (n -j- 1) (Sin. 4./ + Sin. ^ Sin. ^f enz.)

rw (n -}- 1) [Sin. f Sin. f Sin. f' P-nz-)

m (w -|- 1) ß' {Sin. f -|- Sin. f -}" Sin. f 4- *enz.)

Men bereikt aldus het doel, dat de Heer pape zieh

voorstelde *), maar, naar het mij voorkomt, op eene meer

eeuvoudige wijze,

Nadat bessel reeds de periodieke fouten van eenige

schroeven had bepaald, raaakte hij de opinerking, dat de

invloed dier fouten, in eene zamenstelling van wel geor-

dende metingen, verdwijut. Als men dezelfde grootheid bij

berbaling meet, uitgaande van punten, die eenparig over

den omtrek des Irommels zijn verdeeld, dan zal het q;iid-

den der verkregeue uitkomsten van den invloed der perio-

dieke fouten bevrijd wezen. Men ziet dit oniniddellijk aan

de form ule (3), in verband met de eigenschappen der pe-

riodieke functien. Gaat men van slechts twee punten uit,

die dan natuurlijkerwijze, aan den omtrek des trommeis,

juist tegenover elkander moeten liggen, zoo verdwijnen, in

het midden der twee uitkomsten, alleenlijk de termen, die

a en |S bevatten en wil men ook de termen, die a' en ß'

bevatten, doen verdwijnen, dan moet men van teu minste

drie punten uitgaan, die dan 120» van elkander verwjj-

uerd zullen zijn, Door eene doelmatige vereeniging van

slechts drie metingen, worden alzoo al de vier termen on-

zer periodieke functie volkomen opgeheven. Men over-

tuigt zieh ligtelijk, dat ook hoogere termen der periodieke'

functie worden opgeheven, door eene doelinatige vereeniging

van vier of vijf metingen. Noemt men de coelficienteu

der termen, in de oorspronkelijke formule (1), die Cos. 3 w

Astron. Nackr. Band 50, bl. 337-
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en Sin. 3 u bevatten, en ß", zoo wordrüi die termen in

de form ule (3)

+ 2 oc" 5m.(3 w + 1 4-/) Sin. 1 |/-f 2ß"Cos.(ßu-{-l lf)Sin. .[/

Neemt men nu voor u vier punten aan, die eenparig

over den omtrek des trommeis zijn verdeeld en die das

90® uit elkander liggeu, dan zullen ook de vier daarmede

overeenkomstige waarden van 3m 90® van elkander ver-

schillen. De som der termen, die en ß" bevatten, wordt

dan weder nul en uit het midden van vier welgeordende

raetingen verdwijnt ook de invloed der termen, bevattende

Sin. 3u en Cos 3m: Het is ligt op dezelfde wijze aan

te toouen, dat ook de termen, die Sin. 4m en Cos. 4m

inhouden, verdwijnen, als men het midden neemt uit vijf

metingen, waarbij is uitgegaan van vijf punten, die eenpa-

rig over den omtrek zijn verdeeld.

Men is gewoon metingen omtrent hetzelfde voorwerp te

berhalen, om eene einduitkomst te verkrijgen, die van toe-

vallige fönten, zoo veel mogelijk, is bevrijd. Zoo is het b. v.

mijne gewoonte, eene dubbele ster telkens vijf keeren ach-

tereen uit te meten en die metingen op ten minste .vijf

verschillende dagen te herhalen. Bij de gewone inrigting

des draden-mikrometers is het zeer ligt, telkens de meting

van den afstand aan een willekeurig punt van den omtrek

des trommeis aan te vangen. Neemt men dan, op die vijf

verschillende dagen, als de trommel in 100 gelijke deelen

is verdeeld, de aanvangspunten 0, 20, 40, 60 en 80 aan,

dan zal, in het midden der verkregene nitkomsten, de in-

vloed zijn opgeheven van al de termen der periodieke func-

tie, tot en met die, welke Sin. 4m en‘ Cos. 4m bevatten.

Men ziet, dat men, door zoodanig eene verordening der me-

tingen, veel nader aan de waarheid komt, dan door het

aanvangspunt te behouden en, naar het voorschrift van

BEssEL, de periodieke fouten te bepalen en in rekening te

brengen. Ongeliikkiglijk wordt het in vele gevallen, bf door

VUllSL. KN MEI>KI> AFi>. NATUURK. 2'le REEK8. OEEL V 25
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de omstandigheden bf door de inrigting des raikroineters,

niet toegelaten, de metiiig aan een willekeurig punt van

den ointrek der schroef aan te vangen. Bij de aflezings-

mikroskopen van sterrekundige cirkels is dit bijna nimmer

mogelijk en zelfs de mikrometer met dubbele beeiden van

AiUY, door SIMMS vervaardigd, is daarvoor in het geheel

niet ingerigt, hetgeen ik als een zeer groot gebrek van dat

werktuig moet beschouwen.

Men kan het volstrekt bedrag van de periodieke fouten

eener mikrometerschroef, aan verschillende punten van hä-

ren ointrek, op dezelfde wijze bepalen als de verdeelings-

fouteq van eenen cirkel. Daar de Heer Dr. N. m. kam, op

bl. 34 en verv. van zijn belangrijk en leerzaam acaderaisch

proefschrift *) met uitvoerigheid over dit ondervverp ge-

handeld heeft, zal ik het hier met stilzwijgen voorbijgaan.

Reeds voor jaren is het mij toegeschenen, dat een paar

belangrijke bijzonderheden, de mikroraeter-schroeven betref-

fende, steeds zijn voorbijgezien, ook door hen, die bare

fouten met groote zorg bepaalden. De mikrometerschroef

loopt aan de eene zijde steeds in eene geknotte pyramide

uit. Op die geknotte pyramide wordt een schroefkop ge-

stoken en met eene moer sterk aangeklemd. Tusscheu dien

schroefkop en eenen ring, die stevig aan de schroef ver-

bonden is, wordt, door eene tusschenliggende veer, de

trommel geklemd, zoodanig, dat deze zieh ligtelijk om de

schroef laat omdraaijen en zijn nulpunt zieh ligtelijk met

elk willekeurig punt van den omtrek der schroef laat over-

eenbrengen. Heeft de mikrometer eene schaal met eenen

wijzer, die bestemd is voor het aflezen van de volle om-

wentelingen, dan moet de trommel op nul worden gesteld,

als de wijzer naauwkeurig met eene streep der schaal over-

) Academisch proefschrifi, over de fouten in de verdeeling der cirkels

van sterrekundige werktuigen, enz. door n. m, kam. Leiden, 1863.



(
375

)

eenkomt en verder onaangeroerd blijven. De mikrometer

moet nu en dan gereinigd en daartoe uiteengenomen wor-

den en laat men, na het ineenzetten, het nulpunt van den

trommel niet naauwkeurig met het vorig punt van den om-

trek der schroef overeenkoraen, zoo zijn, bij dezelfde aan-

wijzingen van den trommel, de periodieke fouten anders

dan te voren, de vroegere bepaling van die fouten geldt

niet meer en die fouten worden niet vereffend, door me-

tingeu, voor en na het uiteennemen, volbragt. Al kan men

den trommel der schroef, doof middel van de schaal, naauw-

keurig genoeg stellen, zoo heeft men tocb geeue zekerheid,

dat het nulpunt des trommeis zijnen juisten stand, met be-

trekking tot den omtrek der schroef, hernomen heeft, want

de geheele schroef moet zieh verschuiven, als de vlakte,

waartegen zij rust, niet telkens volkomen in den vorigen

stand kan worden teru^gebragt of eenigermate is uitge-

slelen. *Bovendien heeft men bij de aflezings-mikroskopeu

der kleinere werktuigen in het geheel geene schaal en bij

die der grootere werktuigen siecht« een kammetje, welks

tanden wel het aflezen van geheele omwentelingen, maar

geenszins het scherp stellen van het nulpunt des trommeis

toelaten en bij het iuspannen van nieuw'e draden eene

veranderde aanwijzing geven. Ik heb niet kunnen ontdek-

ken, dat men ooit eenigen maatregel heefl genomen om
het nulpunt van den trommel te bewaren, maar ik heb

het toch noodig geoordeeld daarvoor, bij de werktuigen in

inijn bereik, zorg te dragen. De sqhroefkop behoeft slechts

zelden van zijne pyramide te worden afgeschoven, maar is

dit noodig geweest en wordt bij weder sterk tegen die py-
ramide aangeklemd, zoo moet hij naauwkeurig den vorigen

stand met betrekking tot de schroef hernemen. Bij alle mi-

krometerschroeven van de sterrewacht alhier, heb ik, op den

omtrek van den sebroefkop, een teeken gemaakt, dat naauw-

keurig met het nulpunt van den trommel overeenkomt, door
25 *
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middel van een kapje, waarmede schroefkop en trommel ge-

dekt kuuuen worden en waarvan stukkeu zyn uitgevijld,

wier regte kauten als wijzers dienen. Door middel van dit

kapje kan het nulpunt des trommeis ieder oogenblik wor-

den ondei'zocht en, als het noodig is, tot den vorigen stand

met betrekking tot den omtrek der schroef worden terug-

gebragt.

Eene andere opmerking omtrent de mikrometerschroeven,

betreft den oorsprong harer periodieke fouten. De periodieke

fouten worden steeds beschouwd als gevolgen van de oin-

standigheid, dat 'de schroefdraden, over eene platte vlakte

ontrold, geene regte lijnen ziju, maar het is natuurlijk, dat

zij ook uit eene geheel andere bron kunneu voortvloeijen.

Bij vele mikrometers heeft het eene, kogelvormig afgewerkte,

uiteinde der schroef een steunpunt tegen eene stalen of

steenen plaat, waartegen zij, door ^eerkracht, wordt aange-

drukt. Ligt het punt der schroef, waarmede zij tegen de

plaat drukt, volkomen in hare as, zoo zal zij, omgedraaid

werdende, geene verschuiving ondergaan, hoe ook de

plaat gesteld möge wezen. Ligt het genoemd punt der

schroef niet volkomen in hare as, zoo zal dit, bij het

omdraaijen der schroef, eenen cirkel beschrijven en dat

gebrek zal nog onschadelijk zijn, als de plaat volkomen

plat is en löodregt Staat op de as der schroef. Staat

daarhij echter de vlakte der plaat niet loodregt op de as

der schroef, of is zij niet volkomen plat, dan moet de

schroef, bij het omdraaijen, eene verschuiving ondergaan,

die niet door den trommel wordt aaugewezen en er ont-

staat eene periodieke fout, die geheel en al veranderd wordt,

als de plaat, na het reinigen van den toestel, niet weder

volkomen tot den vorigen stand is teruggebragt. liust de

schroef, zoo als bij de aüezingsmikroskopen, met eenen, aan

haar bevestigden, ring, op den rand van eene opening in

eene metalen plaat, zoo moet insgelijks eene periodieke
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fout der schroef ontstaan, als die rand niet volkomeu plat

is of niet volkoinen loodregt Staat op de as der schroef.

Het is mij oiilangs, op eene merkwaardige wijze, gebleken,

dat uit de genoemde bron eene gruwelijke periodieke fout

kan voortvloeijen
,

zelfs bij eenen mikrometer van eene

wereldberoemde werkplaats herkonistig. Daar dit mijn we-

dervaren leerzaara kan zijn voor anderen, acht ik mij tot

zijne mededeeling geregtigd.

De nieuwe sterrewacht alhier verkreeg de werktuigen

der oude sterrewacht en werd bovendien raet eenen meri-

diaan-cirkel en eenen kijker, wiens opening 7 Par. duimen

bedraagt, toegerust. Ik had den nieuwen kijker gewenscht,

opdat een werktuig aanwezig zoude zijn, bepaaldelijk be-

stemd voor het volbreugen van fijne inetingen aan den he-

mel, terwijl de oude kijker, met eene opening van 6 Par.

duimen, ongestoord, voor de betrekkelijke plaatsbepaling

van planeten en kometen zijne diensten zoude kurmen blij-

ven bewijzen. De reden, waarom, voor de nieuwe sterrewacht

te Leiden, oorspronkelijk een kijker werd gevraagd, veel

kleiner dan die, welke elders voor het volbrengen van

fijne -raetingen worden aangewend, was eenvoudiglijk hierin

gelegen, dat de stichting van eene sterrewacht bij ons lan-

gen tijd was verdaagd, ora het geld, daf zij zoude kosten

en ik daarom vermeende, zoowel met betrekking tot de

werktuigen als met betrekking tot het gebouw, mijne

eischen zoo laag uiogelijk te moeten stellen *). De kij-

ker werd ontboden uit het beroemde optisch Instituut te

München, door fkaunhofer gestiebt en thans in eigendom

van de Heeren g, merz en Zoiren. De Heer steinheil

De beginselen, waarop ingue voorstellen ointrent de nieuwe ster-

rewacht hebben gerast, zgn ontwikkeld in het geschrift: De inrigting

der steirewachten, öesclireven nmir de ste.rrewachl up den fteuvef Pulkotva
en het ont'verp eener slerrewncht voor de hoogeschool te Leiden. Leiden,
bij iC. W.'SIJTHOFF, 1854.
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zoude welligt aan het geheel eene meer doelmatige inrig-

ting hebben gegeven, maar hij had toen nog geene kijkers

van grootere afmetingen geleverd en het was nog zeer on-

zeker, of hij groote stukken flintglas, van eene toereikende

zuiverheid, meester zoude kunnen worden, zoodat ik toen

nog vermeenen moest de bestelliug van den kijker bij den

Heer steinheil niet te mögen wagen. Een groot sterre-

kundige heeft mij eens zijne verwondering daarover te ken-

nen gegeven, dat ik met den nieuwen kijker niet volko- •

men te vreden was, maar ik had daarvoor meer dan toö-

reikende redenen, nademaal de bedongene verbetering der

vroegere inrigting slechts gedeeltelijk was in acht genomen *

en men daarbij, zonder mij te räadplegen, aan de oude in-

rigting des mikromfiterg wijzigingeu had toegebragt, die

teil stelligste door mij moesten worden afgekeurd.

Bij elken grooteren kijker, uit het optisch Instituut,

behoort een draden-mikrometer, voor wiens gebruik het.

geheele werktaig is ingerigt. De draden-mikrometer laat

zieh echter van de buis des kijkers afschroeven en met

eene gewone oogbuis of met eenen anderen mikroraeter

verwisselen. De oude en kleinere kijker is ook met eenen

draden-mikrometer toegerust, waarmede ik, in vroegere

jaren, duizenden metingen heb volbragt en die nog dage-

lijks door de Heeren kam en van hennekeleb ijverig

wordt gebruikt, voor de betrekkelijke plaatsbepaling van

planeten en kometen. Reeds voor vijf en twintig jaren heb

ik den draden-mikrometer naar de inrigting van Fraun-

hofer, behoorende tot den kijker van 6 duimen, uitvoerig

beschreven en afgebeeld *). Bij dat werktuig was de ver-

deeling van den positie-cirkel oji de vlakte aangebragt, die,

*) Eerste metingen met den mikrumeter, volbragt oft het Observatorium

van 's Rtfks IJoogeschool te Lsiden. Leiden, bij u. w. uazbnbgrg en
eoMi'. 1840. •
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bij het nieten, naar het oog des waarneiners is gekeerd,

zoodat de aanwijzing diens cirkels zieh altijd zonder zwa-

righeid liet aflezen. Bij den nieuwen mikrometer had naen

de verdeeling des cirkels op zijnen kant gebragt, ten ge-

volge waarvan die verdeeling zieh, bij vele standen des

werktuigs, niet liet aflezen, zonder dat de waarnemer tel-

kens van den zetel verrees, waarop bij, veelal half liggende

en half hangende
,

in de meest afinatteude ligchaamshou-

dingen, zijne metingen volbragt. Veelal kon men niet af-

lezen zonder zelfs den stand des kijkers geheel te verän-

deren en daar men den cirkel, op eenen avond, honderd-

en meermalen af te lezen heeft, maakte dit bezwaar het

gebruik des mikroineters nageuoeg onmogelijk. Bij den

ouden mikrometer werden de draden verlieht door twee

zeer kleine lampjes
,

die de waarnemer in zijn bereik had

en wier gebruik nimmer bezwaren opleverde. Bij den

nieuwen kijker geschiedde de verlichting der draden dopr

Spiegels, binnen den mikrometer, en eene monsterachtig

groote, ondoelmatig ingerigte lamp, die aan de buis des

kijkers moesl worden vastgemaakt, die de waarnemer niet

,
in zijn bereik had en vvaardoor bovendien nog een sterk

schemerlicht over het veld des kijkers vverd geworpen. Bij

den ouden mikrometer had ik zelf eene verlichting van

het veld aangebragt, met behulp van een der genoemde

zeer kleine lampjes en een stukje Spiegelglas en die een-

voudige inrigting heeft steeds bij uitstek goed voldaan.

Bij den nieuwen mikrometer moest het veld, door de even-

' genoemde monsterlamp, aaiK een ander deel van de 'buis

des kijkers bevestigd, verlieht worden. Het gebruik van

die groote lamp, zoo ver van de oogbuis verwijderd, is

uitermate lästig. Bij het verzetten van den kijker kan

men het uilstorten van de olie niet vermijden en er zijn

standen van den kijker, waarbij de lamp zieh in het ge-

heel nie! aanwenden laat, zoodat men dau de waarnemin-



( 380
)

gen moet opgeven. Het is volstrekt niet vreemd, dat

nieuwe werktuigen van eene nieuwe sterrewacht belangrijke

veranderingen moeten ondergaan, eer zij geschikl zijn voor

hun doel, maar het is iets zeer ongewoons, dat men de

middelen niet bezit, om- het ongeschikte te verbeteren. Mij

werden die middelen onthouden en de mikrometer moest

ongebruikt blijven liggen, totdat zij mij gegeven zouden

zijn, of totdat ik zelf, zouder middelen, de noodige wij-

zigingen ten uitvoer zouden kunnen brengen.

Sedert eenige jaren is de sterrewacht te Leiden in het

bezit van eenen mikrometer met dubbele beeiden, naar de

vinding van airy, door simms te Londeii vervaardigd. Met

dit zeer onkostbaar, maar ook zeer onvolkomen toevoegsel

aan den kijker van 6 duimen, heb ik, reeds aan de oude

sterrewacht, sedert het jaar 1856, de hoofdligchamen des

zonnestelsels trachten uit te meten *). Na de stichting der

nieuwe sterrewacht werd die mikrometer aan den kijker

van 7 duimen toegevoegd en ik heb mijne vroegere me-

tingen voortgezet, zooveel als de vervulling mijner ambts-

pligten dit gedoogden. Naar mijne bevinding kon de mi-

krometer van AIRY, zonder een vreeselijk langwijlig onder-

zoek, de noodige naauwkeurigheid niet gevcn en toen ik,

voor dat onderzoek, reeds duizenden metingen had volbragt,

op metalen scbijfjes, die aan de oude sterrewacht w’aren

vastgehecht, verdwenen die schijljes en werd daardoor mqn
geheele arbeid vruchteloos. Het duurde lang eer ik nieuwe

schijfjes kon laten vervaardigen en eene plaats kon vinden,

waar zij veiliger w'aren dan le voreii, mäar dit is mij nu

gelukt. Ik heb eene hernieuwing van het onderzoek aange-

vangen, zonder welks voltooijiug mijne talrijke metingen de

*) Eerste onderzoekingen met den mikrometer van airy em., uitgegeven

duor de Koninklijke Acadtmie van Wetenschappen. Amsterdam, c. O. van

DER P08I, 1857.
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noodige herleidingen niet kunnen ondergaan, maar ik stuit

op eindelooze bezwaren, bij mijne poging otn zelf den com-

parateur te maken, dien ik behoef en voor wiens aanschaf-

fing mij de middelen ontbreken. Voor eenige maandeii

kwam ik op de gedachte, dat-.de mikrometer van airy,

raet den draden-mikroineter vereenigd, mij tot eene niet on-

belangrijke onderzoekiug in staat stelde en, bij eene poging

oin aan die gedachte gevolg te geven, stiet ik op de bij-

zonderheid, waaraan ik het onderwerp van deze bijdrage

ontleende.

Er zijn duizenden metingen volbragt omtrent de ligcha-

men, die de zoogenaamde dubbele en veelvoudige sterreu

zamenstellen, maar, hoe naauwkeurig die metingen in zieh

zelve wezen mögen, zij zijn ver verwijderd van te voldoen

aan de tegenwoordige eischen der sterrekunde. Men heeft

de loopbanen van onderscheidene dubbele sterren berekend,

maar het meerendeel der verkregene uitkorasten is nog

hoogst onzeker*). Men beweert, dat de metingen omtrent

dubbele sterren niet. strijden tegen de veronderstelling, dat

de ligehamen, waaruit zij bestaan, door dezelfde kracht als

die der ligehamen des zonnestelsels worden bewogen, maar

zij strijden evenmin tegen de werking van krachten, die

geheel andere wetten volgtyi, dan de algemeene aantrek-

kingskracht, en het groote vraagstuk, omtrent de natuur

der kracht, die de ligehamen in de hoogere streken des he-

mels beheerscht, is door de dubbele sterren nog niet op-

gelost. Toeu de eerste groote, met eenen mikrometer toe-

*) Als een betoog dezer waarheid kan o. a. worden aangevoerd,
dat, naar de loopbaan voor de dubbele ster Cygni, door den Heer
Bt:HR>iANN te Göttingen, in dit jaar berekend, de afstand nu naauwe-
lijks Ü,"4 bedragen moest {Asir. Nadir. Band 64. bl. 69}, terwül de
Heer oawes, wiens metingen steods door naauwkenrigheid hebben
uitgemnnt, dien afstand, in dit jaar, op 1,'67 bepaalde (Ästr. Nachr.
Band 65, bl. 25.‘1). De metingen van dawes komen met de latere van
UEHEOWSKV eu KNOTT oveteeii en de loopbaan, door behkhakn ge-
vonden, voldoet aan de vroegere metingen.
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geruste, kijker van praünhofer voor de sterrewacht te

Dorpat was aangekocht, besloot strüve dat schoone werk-

tuig bepaaldelijk voor het onderzoek van dubbele sterren

aan te wenden en zijne metingen, omtrent drie duizend

dier stelseis, behooren tot de schoonste verrigtingen in de

sterrekunde,. waarop de tegenwoordige eeuw zieh beroeinen

kan. Bessel, voor wien de groote helioineter was besteind,

die onvoltooid door fraünhofer is nagelaten, beoogde inet

dit werktuig een ander doel dan struve, maar beide we-

reldberoetnde mannen kwainen inet elkaudei overeen, om
de waarde hunner metingen, aan het gelijktijdig uitmeten

van eenige uitgelezene dubbele sterren, te toetsen

*

). Tus-

schen de einduitkomsten, door beide sterrekundigen verkre-

gen, openbaarde zieh een versehil, dat de toevallige fouten

der metingen zeer ver overtrof en nadat struve f) en bes-

sel §), ieder van zijne zijde, verraeende bewezen te hebbeu,

dat de fout niet aan hem kon liggen, heeft men die on-

derlinge afwijking laten rüsten, als of zij voor de sterre-

kunde van geene beteekeuis wäre. Eerst omtrent dertig ja-

ren later is dit onderwerp weder ter sprake gebragt. Mäo-

LER, die, aan de sterrewacht te Dorpat, het raeten van

dubbele sterren regelmatig had voortgezet ondernam in het

jaar 1859, met auwers te ^^oningsbergen, een’ gerneen-

schappelijken arbeid, die ten doel had o‘m te onderzoekeu,

of de werktuigen, waarvan struve en besser zieh bedien-

den, ook in hünne handeu, tot een kennelijk versehil zoli

den leiden. Gedurende drie jaren werden de dubbele ster-

ren uitgeraeten, waarop struve en besser hun onderzoek

gevestigd liadden ‘en er openbaarde zieh een versehil, nog

grooter dan dat, hetwelk de genpemde groote sterrekundi-

*) Astr. Nadir. Band 10, bl, 389.

+) W. G. F. STHUVE, Mens. Micrometricae. Petropoli, 1837. Intr. bl.

142.

§) Astr. Naehr- Baud lö, bl. 110. F. w. bessel, Astr. Uni. Band 1,

bl. 303.
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gen verontruste *J. Men vergenoegde zieh inet de verkla-

ring, dat dat verschil in de gebruikte werktuigen liggen

moest, maar het bleef geheel onbeslist, welk van beide

werktuigen de schuld moest dragen. De onzekerheid, die

bij de metingen omtrent dubbele sterren reeds bestond,

werd, door deze uitkomst, nog aanmerkelijk vergroot.

De mikrometer van äiky, ook aan een’ goeden kijker

toegevoegd, is bij zulk eenen helioniWer als die van Ko-

ningsbergen volstrekt niet te vergelijken, inaar de wijze van

meten is bij beide werktuigen dezelfde, en ik vermeende,

dat de mikronaeter van airy, na de bepaling zijner fouten,

ook omtrent dubbele sterren, uitkomsten van eene zeer

hooge naauwkeurigheid zoude toelaten. Nog nimmer waren,

door denzelfden waarnemer, stelselraatig dezelfde dubbele

sterren met twee mikrometers uitgemeten, waarvan de een

een draden-mikrometer is en de andere op het beginsel der

dubbele beeiden rust, en ik besloot tot dien arbeid, niet

slechts, in de hoop van daardoor iets ter verklaring van

het bestaand verschil te zullen kunnen bijdragen, maar ook

omdat het mij wenschelijk voorkwam, dat de onderlinge

vergelijking van beide werktuigen bepaaldelijk door mij ge-

schiedde. Terwijl zieh een verschil openbaarde tusschen de

metingen van struve en die van alle overige waarnemers,

wier meerendeel met kleinere werktuigen gearbeid had, kwa-

men, althans mijne eerste reeksen van metingen, nagßnoeg

volkomen met die van struve overeen, ofschoon het werk-

tuig, waarvan ik mij bediende, tot de allerkleinste in zijne

soort behoorde. Mijne latere metingen zijn niet strenge-

lijk onderzocht, maar uit hare vergelijking met de vroegere

blijkt het, dat ik mij zelven ben gelijk gebleven en nu,

bij het meten met den draden-mikrometer, alleen staande

met STRUVE, kwam het mij niet onbelangrijk voor te be-

*) Btohuchlunijen der Kaiserlichen Universtläls Slernwarte Dorpat, von
Or. j. u. uauLGK. Uaud XV, Ablh. H, bl. 30 en Ästr. yachr, Baud
59, bl. 1
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süssen, of, in mijne handen, een inikroraeter met dubbele

beeiden, al of niet, andere uitkorasten dan de draden-tni-

krometer zoude geven. Bessel en strdve hebben driejaren

noodig gehad' ora de voortbrengselen himner werktuigen

met elkander te vergelijken, en MäDLER en auwers behoef-

den daartoe een even groot tijdvak, zoodat ik, natuurlij-

kerwijze, de metingen met beide werktuigen alleen zul-

lende volhrengen, daarmede bezwaarlijk in weinige maan-

den gereed zal kunnen zijn. In het voorjaar van dit jaar

ving ik mijne metingen, omtrent dubbele sterren, met den

mikrometer van airy aan en ik heb 'daarmede reeds 24

van die. stelsels veelvuldig uitgemeten. Het was inijn

voomemen den mikrometer' van airy, aan den kijker, met

den draden-mikrometer te verwisselen, zoodra als de me-

tingen omtrent planeten dit zouden gedoogen en verder,

ZOO veel mogelijk, dezelfde dubbele sterren, bij afwisseling,

met den eenen en met den anderen mikrometer uit te

rneten
;
maar vooraf inoest de draden-mikrometer wijzigin-

gen ondergaan, die metingen met dat werkluig uitvoerbaar

zouden maken. Om 4at doel te bereiken, bragt ik, bo-

ven iederen nonius des positie-cirkels, een klein kastje van

blad-koper, \raarin twee spiegeltjes waren geplaatst en

welks dekplaatje een klein vergrootglaasje droeg. De

kastjes werden aan den toestel bevestigd door de schroe-

ven, .die de nonien dragen, zoodat de mikrometer, in een

oogenblik, zijnen oorspronkelijken toestand kan herkrijgen.

Door de vergrootglaasjes ziet men de verdeeliug, in beide

spiegeltjes teruggekaatst, volkoraen zoodanig, alsof zij in de

vlakte des cirkels wäre aangebragt en daarmede was de

grootste zwarigheid geheel overwonnen. Om de monster-

lamp, voor de verlichting van het vcld, onnoodig te ma-

keii, wilde ik den grooteu metalen ring uit de buis des

kijkers verwijderen, die haar licht naar het oog moest terug-

kaatsen, maar het bleek, dat dit, zonder gevaar van de

buis te beschädigen, niet mogelijk was. Ik liet alzoo dien
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ring op zijne plaats, maar bragt een klein schuius staand

stukje Spiegelglas in de buis des kijkers. Ik draaide eenen

honten ring, naauwkeurig passende in de buis, waarin an-

ders de groote lamp gestoken tnoest worden en in die buis

eene opening, waarin een der lantaarntjes van den inikro-

meter des ouden kijkers paste en dat bij bet gebruik van

dat werktuig gemist kan w'orden. Nu had ik, met bet

kleinste lampje, dat men maken kon, eene verlichting van

bet veld, veel beter dau te voren, en mijne metingen met

den draden-mikrometer aauvaugende, had ik geeu ander

bezwaar, dan dat ik geen spinrag had kunuen vinden, zoo

üjn als ik bet wenscbte.

Toen ik met den nieuwen draden-mikrometer een aan-

fal metingen omtrent diibbele sterren had volbragt, ont-

dekte ik een verschijnsel, dat mij in groote spanning en

onrust brengen moest, Om dat verschijnsel te doen ken-

nen
,

geef ik hierouder de uitkomsten, omtrent vier der

merkwaardigste dubbele sterren, verkregen.

METINGEN OMTKENT p OPHIUCHl.

Datum.
Datum in

deelen des jaars.

Afstand

in deelen der

schrocf.

Punt van
coincidentie.

•

Standhoek,

1865. Sept. 1 1865, 67 25,78 27,78
2 1865, 67 25,89 30,00 100”,72
4 1865, 67 25,12 30,25 10(1,56
4 1865, 67 23,83 30,50 101 ,25
5 •1865, 68 25,78 30,75 100 ,58
6 1865, 68 26,25 31,00 100,28
7 1865, 68 26,45 31,00 99 ,92
7 1865, 68 24,91 30,75 99 ,02
8 1865, 69 25,50 30,75 99 ,33
8 1865, 69 26,35 31,00 99 ,90
8 1865, 69 26,41 30,84
9 1865, 69 26,14 30,12 99 ,16

11 1865, 69 26,70 31,00 100 ,48
11 1865, 69 24,78 31,23 —

Midden. . .

.

1865, 68 25,70 1“ 100“,11
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METINGEN OMTEENT ^ COEONAE.

Datum.
Datum in

deelen des jaars

Afstand
in deelen der

schroef.

n
Pimt van

coincidentie.
Standhoek.

1865. Sept. 7 1865, 68 28,82 30,74 302",84
9 1865, 69 29,59 30,13 303 ,52

9 1865, 69 27,91 30,50 302 ,92

11 1865, 69 27,06 31,50 303 ,30

11 1865, 69 28,06 31,77 302 ,02

12 1865, 70 31,09 30,01 301 ,81

12 1865, 70 27,12 29,50 304 ,11

14 1865, 70 26,99 29,50 303 ,57

14 1865, 70 30,05 30,00 —
Midden. . . . 166,5. 69 28.52 303",01

ETINGEN OMTEENT « HEECULIS.

1865. Sept. 6 1865, 68 23,4*9 31,00 115",22

6 1865, 68 23,63 31,00 116 ,58

7 1865, 68 21,69 30,75 116 ,46

8 1865, 69 23,03 30,84 114,86
8 1865, 69 22,05 30,24 115 ,22

9 1865, 69 22,88 30,12 114 ,16

11 1865, 69 22,78 31,25 114 ,72

12 1865, 70 24,00 30,01 114,80
12 1865, 70 19,64 29,50 116 ,83

12 1865, 70 23,58 30,01 —
14 1865, 70 20,82 29,50 115 ,43

14 1865, 70 23,99 30,01 —
Midden. . . . 1865, 69 22,74 115®,43

METINGEN OMTEENT 100 HEECrLlS.

1865. ^ept. 4 1865, 67 67,89 30,50 3",78

5 1865, 68 66,35 30,78 3,70
6 1865, 68 65,83 31^00 3,08
7 1865, 68 67,13

I
30,74 3,62

8 1865, 69 66,81
1

30,12 3,52
11 i 1865, 69 67,77 31,76 3,60
12 1865, 70 65,66 ' 30,00 .3,17
14 ; 1865, 70 64,70 1 30,00 3,39
14

1
1865, 70 67,87 •

1

29,50 —
Müdden. . .

.

1 1865, 69 66,67
1

3®,48

Bij de afstanden rust elke der hierboven vermelde uit

koinsteii op vijfdubbele metingeii en alzoo op tien afleziiigen
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en elke uitkomst voor de standhoeken is het raidden van

vijf afzonderlijke bepalingen Wegens de onrust der lucht,

in het begin der maand September, werden de metingen
^

veelvuldiger herhaald, dan ik dit anders noodig geoordeeld

zoude hebben. De waarde van eenen geheelen oragang der

schroef is 20”,715 en dus van elk der schroefdeelen 0'',20715.

Keeds bij eenen blik op de bovenstaande tabellen ont-

waart uien geweldige verschillen, tusschen de uitkomsten,

voor den afstand, bij dezelfde dubbele ster verkregen. Die

verschillen beloopen van 3 tot 4.} schroefdeelen eu dus

van 0",6 tot 0",9. Zulke verschillen had ik, zelfs bij

niijne eerste proeven met den ouden mikrometer, nooit

ontmoet, eii ik dacht aanvankelijk, dat ik, bij het klim-

men mijner jaren, mijne geschiktheid voor het volbrengen

van fijne metingen geheel verloren had. Eene aaudachtige

vergelijking van de uitkomsten, bij de punten des trom-

meis, van waar ik, bij de verschillende 'metingen, was uit-

gegaan, bragt echter weldra den mikrometer zelven bij mij

in verdenking. Ik had wel het coincidentiepunt, het puqt

door schaal en schroef aangewezen, als de draden zamen-

vallen, nu en dan veranderd, maar door het voorbeeld van

anderen verleid, daarbij geen bepaald stelsel in acht ge-

nomen. De aanvangspunten, die men verkrijgt door de

coincidentiepunten, hierboven door de aflezing van schaal

en schroef uitgedrukt, met den gevonden afstand, te ver-

minderen, waren niet eenparig over den omtrek van den

trommel verdeeld, maar toch genoeg onderscheiden, om een

nader onderzoek toe te la,ten. Weldra bleek het mij, dat

mijne metingen in eene zeer schoone overeenstemming m’et

elkander werden gebragt, als ik aan de schroef des mikro-

meters zeer groote periodieke fouten toekende, «van omtrent

het volgende beloop :

Aflezing 0 25 50 75 100 deelen

Fout 0 — 2 0-|-2 0 //
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Ik bedacht, en vervaardigde spoedig eenen toestel, die

mij, althaus tot een voorloopig onderzoek van de schroef

des mikroineters in Staat stelde, en reeds den 17^^” Sept.

j. 1. had ik, voor hare fouten, de volgende uitkomsten

verkregen

:

Aflezing 0 25 50 75 100 deelen

Font 0 — 2,5 — 0,1 + 1,3 0 //

Het raadsel was hiermede opgelost. üe schroef van den

inikrometer, uit het wereldberoemd optisch Instituut, had

periodieke fouten, zoo groot, alsof zij door eenen gewonen

ambachtsuian vervaardigd wäre.

Na deze bevinding mögt het arithmetisch midden, van

al de verkregene uitkomsten, uiet meer als de naauwkeu-

rigste einduitkomst beschouwd worden. De raetingen, bij

hetzelfde coincidentiepunt des trommeis, volbragt, moesten

tot e^ne uitkomst M’orden zamengetrokken en uit de aldus

verkregene uitkomsten moest het midden worden geno-

men. Ik had dezelfde dubbele ster nu eens herhaalde-

lijk en dan weder slechts ^enmaal, bij een bepaald coin-

cidentierpunt gemeten, zoodat ik nu. met veel minder

metingen, eeue einduitkomst van nagenoeg dezelfde naauw-

keurigheid had kuunen verkrijgen. De genoemde zamen-

trekking geeft het volgende:

j). Ophiuchi. Coronae.

CoiDcid. Afst. Midden. Coi’ncid. Afst. Midden.

30,00

.31,00

25,89

26,25/

30,00

30,30

31,09)

30,05 j

30,57

31,00

31,00

26,45 >

26,36 l

26,33
31,13

/

29,59 29,59

31,00 •26,76'
30,50 27,91

30,13 26,14 26,14 31.50

29.50

27,06/
27,12.’

27,27

30,24 25,12 25,12 29,50 26,99
)
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Coincid. Afst. -Midden. Co’incid. Afst.' Midden.

30,49 23,83 2.3,83 30,74 28,821

31,77 28,06 (

28,44

27,68 25,78 25,78
Midden 28,52 28,97

30,75 25,78 1

30,74

30,7-4

24,91 f

25,501
25,24

30,72 24,78’ •

30,84 26,41 26,41

M idden 25,70 25,67

(X, Uerculis. lOO1 Rerculh.

Co'incid. Afst. Midden. Co’incid. Afst. Midden.

31,00 23,49 31,00 65,83

1

31,00 2.3,63 i 30,00 65,66} 65,40

31,00 24,06 f

2.3,79
30,00 64,70)

30,01

30.01

30.02

24,00
(

2.3,58 \

23,99
!

30,12

30,50

66,81

67,88

66,81

67,89
1

30,12 22,88 22.88 29,50 67,87)

30,24 22,05
1 22,41

30,78 66,35 .

30,25 22,78 1
30,74 67,13

j
67,08

30,76 66
,
77 )

29,50 19,64 i

20,23 Midden 66,67 66,79
29,50 20,821

30,75 21,69 21,69

30,84 23,03 23,03

Midden 22,74 22,.34

Men ziet, dat ik, hoezeer het coincidentiepunt dikn-ijls

veranderd werd, toch nog, l)ij sommige dubbele sterren.

eene fout van omtrent 0",1 zoude hebben begaaii, door het

midden uit alle metingen te nemen en dat de fout van

VeRM.AO KN MBDED. AFI>. MATnOKK. 2de REKRA. DEET. I. 26
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niijne eiiuliiitküinslen, bij eene schijiibaar zeer schoone over-

eensteimniiig der metingen, tot oratrent eeire halve secuiide

had kumien opklimmen, indien ik het coincidentie-punt

niet veranderd had, Hieruit blijkt het, aan welke fouten

men zieh blootstelt, door op de volkomenheid der werk-

tuigeu te vertrouwen.

Het kwam inij onwaarschijnlijk voor, dat eene schroef

uit het optisch Instituut, in zieh zelve, zoo gruwelijk siecht-

zoude vvezen en terwijl ik de oorzaak harer groote periodie-

ke fouten het eerst in haar steunpunt zocht, heb ik die daar

ook onmiddellijk gevondeu. De schroef rust, methaar eene uit-

einde, tegen de grondvlakte van eenen steenen cylinder, die

in eene holte in het koper is.ingelateu eu door een plaatje,

waarin eene opening is gemaakt, met twee schroeven, wordt

vast geklemd. Aan de zijde van den trommel is de schroef

van eenen, aan haar bevestigden, ring omgeven, waartegen

een staalje rust, dat, door veerkracht, de schroef tegen den

steenen cylinder inoet drukken. Bij den nieuwen mikrome-

ter is dit staalje veel te dik, zoodat het veel te weinig

veert en de schroef altijd eene te losse of te stijve bewe-

ging moet hebben. Van den beginne bespeurde ik, bij den

inikroineter, het groot gebrek, dat men, bij elke wenteling

der schroef, hare bewegihg vaster en losser voelde worden,

en het bleek later, dat dit gebrek uit dezelfde bron als de

groote periodieke fouten voortvloeide. Ik nam het werk-

tuig geheel uit^en en onderzocht naauwkeurig al zijhe bij-

zondere deelen. Aan het uiteinde der schroef, waar zij te-

gen den steenen cylinder rust, kon ik geen spoor van slij-

ting ontdekken en ik kon ook, op het oog, niet zien, dat

het steunpnnt buiteu de as der schroef gelegen was. Ik

zag daarentegen, onmiddellijk op het oog, dat de cylinder

scheef in zijne holte lag en in zijne grondvlakte, die lood-

regt op de as der schroef had moeten staan, bespeurde ik,

buiten het midden der opening in het dekplaatje, eene on-
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effenheid, die bezwaarlijk eene slijting wezen koii. Het dek-

plaatje afgeschroefd hebbende, bespeurde ik, dat de cylin-

der in zijne holte waggelde en daarin verschillende standen

kon aannemen. Ik draaide den cylinder om, zoodat de ont-

dekte oneffenheid, als zij vroeger te digt kwam bij het

steunpunt der schroef, nu verder daarvan verwijderd moest

worden en ik stelde de grondvlakte van den cylinder, zoo

goed doenlijk, loodregt op de as der schroef. Na bet in-
•

eenzctten van den toestel bepaalde ik de periodieke fout

der schroef op iiieu\Y en vond die geheel veranderd en zeer

aanmerkelijk venninderd.

Met onderzoek van eene schroef is altijd een tijdroovende

arbeid, en het kan daarbij zeer inoeijelijk zijn, als men de,

voor dat onderzoek bestemde, hulpmiddelen, zoo als bau-

MANN die voor bessel en leysee voor engelmann te Leip-

zig vervaardigde, moet ontberen. Deze bijdrage zoude al te

uitgebreid worden, als hier wilde inededeelen, op welke

wijze de Heer Dr. kam de fouten der liegen schroeven van

den raeridiaan-cirkel heeft bepaald, of op welke wijze, door

raij zelven, de schroef des inikrometers van aiky is onder-

zocht, terwijl dat werktuig zulk een onderzoek scheen on-

inogelijk te maken. Ik wil echter kortelijk vermelden, lioe

ik gehandeld heb met de schroef des nieuwen draden-mi-

krometers, oradat die mededeeling misschien dezen of genen

te stade zoude kunnen komen. Sedert jaren in de kunst

van behelpen geoefend, breiig ik de, raij onoutbeerlijke, liulp-

toestelleu, uit geleende deelen van werktuigen, door stuk-

jes hout of inetaal en sorns door aan elkander plakken, bij-

e^n en ik deed dit ook voor het onderzoek van de schroef

des nieuwen mikroineters. Ik had reeds eene zware eiken-

houteu plank, waaraan vier koperen armen waren, bevestigd,

die eene, op de plank loodregt staande, buis droegen, waarin

een rr^roskoop van lfirebodrs kon worden gestoken. Ik

maakte eene opening in die plank, onder het inikroskoop,

2<)*
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Steide haar op vier houteii pooteu eu bragt, onder Je ope-

ning, een plat spiegeltje, dat zieh om twee honten assen

liet bewegen en waardoor bet daglicht in het mikroskoop

kon worden teruggekaatst. Door honten klossen werd de

mikrometer op de plank, onder het mikroskoop, vastge-

klemd en terwijl ik geen schaaltje met bewegelijke fijne

l)nnten meester kon worden, zoo als baumann dit voor

BESSE! vervaardigde, ontleende ik het voorwerp, dat op ver-

schillende deelen der schroef moest worden nitgemeten, aan

eenen inillimeter, in honderd gelijke deelen, op glas verdeeld,

die, voor omtrent dertig jaren, door den Heer e. wencke-

BACH vervaardigd was.

De mikrometer heeft drie platen,. die zieh over elkander

heen laten schniveu. De onderste draagt eenen draad, die

zieh met de plaat laat verzetten, alleenlijk opdat dezelfde

grootheid aan den hemel op verschillende deelen der schroef

zonde knnnen worden nitgemeten. JDe tweede plaat draagt

twee draden, die loodregt op elkander staau en wordt be-

wogen door de eigenlijke mikrometerschroef, zoodat met

haar de metingen worden volbragt. De derde plaat draagt

de oogbnis, die zieh, met betrekking tot de draden, moet

laten verzetten. Daar de onderste plaat mij, voor mijn on-

derzoek, niet kon dienen, wilde ik den glas-mikrometer,

door was, op eene oogbnis vastplakken en dien, door het

verzetten van de bovenste plaat, telkens de noodige veran-

derde standen met betrekking tot de mikrometer schroef

geven, maar, wegens een nienw gebrek van den mikrome-

ter, gelnkte dit niet. De drie genoemde platen behooren

zieh tnsschen drie afzonderlijke paren van lijsten te bewe-

gen en bij den onden mikrometer is dat ook het geval,

Bij den nienwen mikrometer beweegt zieh echter de oen-

lairplaat tnsschen de lijsten der mikrometerplaat zelve en,

ten gevolge daarvan, werd de ocnlairplaat met de mikro-

meterplaat rnedegesleept en de glasmikrometer, Under het
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meten, raet betrekking tot de mikrometerschroef, verzet. Ik

behoefde volstrektelijk iets, waardoor de glasmikrometer met

juistheid, in willekeurige standen met betrekking tot de

mikrometerschroef, gesteld kon worden, zonder dat zij die

standen onder het meten verloor en, bij gebrek aan iets

anders, nam ik mijne toevlugt tot den verzekeringskijker

van het universaal-instrument van eetel, wiens oogbuis

een diaphragma bevat, aan hetwelk, door eene schroef van

buiten, eene fijne beweging gegeven kan worden. Ik nam

de oculairplaat van den mikrometer af en plakte, met was,

onmiddellijk op de mikrometerplaat, een koperen plaatje,

raet eene opening. Op dat plaatje plakte ik, mei was, de

oogbuis van den genoeraden verzekeringskijker; op het

diaphragma van die buis, insgelijks met was, een naauwer

buisje, dat buiten haar uitstak en eindelijk, alweder met

was, op het laatstgenoemde buisje den glasmikrometer. Of-

schoon mijn torentje niet uit gebruikelijke bouwstolfen was

opgetrokkeu, bewees het zijne diensten volkomen. Het mi-

kroskoop van lereboues, in welks oogbuis kruisdraden

waren gespannen, werd op den glasmikrometer gerigt. De

oüderlinge afstand van de draden der mikrometerschroef

is 0,328 m.m. zoodat eene ruimte van 8 deeleii des glas-

mikrometers nagenoeg met een vierde deel van eenen oni-

gang der schroef moest overeenkomen. De ruimte tusschen

de uiteinden van hetzelfde tweetal strepen des glasmikro-

meters,* die 8 deeleu van elkander verwijderd zijn, werd al-

zoü, aanvangeude bij de punteu 0, 10, 20, 30, 40, 50,

60, 70, 80 en 90 des trommeis, uitgemeten. De trommel

werd op het aanvangspunt gesteld en, door het schroefje

van de genoemde oogbuis, kon meii daarbij het eene uit-

einde van de ruimte, die uitgemeten moest worden, met

het snijpunt der kruisdraden in het raikroskoop, doen over-

eenkomen. De strepen van den glasmikrometer vertoonden

zieh, bij eene vergrooting van omtreiit 500 malen, in eene

toereikende zuiverheid. Bij elk aanvangspunt werd de ge*
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gcvenc ruimte vijf malen uitgemeten eii al die metingen

werden uitgestrekt over de vier omgangen der schroef, die

op de schaal, met de punten 28, 29, 30 en 31 aanvau-

gen en bij het meten van dubbele sterren alleen in aan-

raerkiug körnen. Voor dat onderzoek moest alzoo 400 ma-

len worden ingesteld en afgelezen en het geheele werk werd

op vier verschillende dagen, den 23, 25, 26 en 27 Sept.

1865, herhaald, zoodat de einduitkomsten op 1600 afle-

zingen rüsten. De volgende tabellen geven de uitkomsten,

oj) iederen der genoernde dagen, verkregen. De eerste regel

drukt daarbij de aanvangspunten uit, naar den troramel

der schroef, en de eerste kolora verineldt de onderzochte

omgangen der schroef, naar de aanwijzing def schaal. De

overige kolommen geven de verkregene lengten van de

aangenomene ruimte, in deelen van den troinmel en hon-

derdste deelen van die deelen, uitgedrukt.

23 September 1865.

Schaal o 10 SO 30 40 . 50 60 90 SO 90

28 25,16 24,76 23,94 22,98 23,46 24,08 24,88 25,04 25,32 24.96

29 25,32 24,74 24,00 22,96 23,10 23,94 24,86 24,88 25,46 24,90
30 25,18 24,66 24,10 22,92 23,06 23,90 24,72 24,78 25,40 24,98
31 25,12 24,82 24,20 22,94 23,10 23,98 24,66 24,92 25,51 24,92

Midd. 25,19 24,84 24,06 22,951 23,18 23,97 00 24,90 25,43 24,94

25 September 1865.

28
29
30
31

25,10

25,26

25,16

25,36

24,46' 23,46
24,60! 23,80
24,58 23,66

24,64 23,84

22,94 23,10| 24,12

22,94 23,12 24,14

22,98 23,38 24,00

23,12 23,40 24,36

24,78

24,80

24,90

24,86

25,081 25,401 25,08

24,901 25,24! 25,16

24,98 25,34 25,16

24,96 25,20 25,08

Midd. 25,221 24,57 23,69 22,99! 23,251 24,15 24,831 24,981 25,29' 25,12

26 September 1865.

28 25,201 24,68 23,70; 23,18 23,561 24,10 24,70| 25,00| 25,32! 25,08

29 25,20' 24,48 23,64 23,24' 23,26 24,00 24,54 24,94 25,26 24,96

30 25,08 24,50 23,76' 23,02 23,50 24,02 24,621 24,90 25,28' 25,06

31 25,18 24,56 23,86 23,04; 23,22; 24,12 24,621 24^,88, 25,06 25,00

Midd 25,16 24,55 23,74 23,12' 23,38i 24,06 24,62’ 24,931 25,23 25,02
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27 September 1865.

Scbaal o lo
1

30 30 40 50 60 ?o SO
I

00

28 25,14 24,50 23,68 23 24 23.40 24,10 24,86 24,84 25.3J 25,22

29 25,32 24,52 23,72 23,18 23,34 24,20 24,86 24,96 25.38 25,18

30 25,28 24,76 23,72 23,14 23,26 24,12 24,80 24,92 25,32 25,04

31 25,18 24.54 23,76 23,12 23 22 24,06 24,84 25,06 25,22 25,12

Midd. 25,23 24,58 23,72 23,17 23,30 24,12 24,84 24,94 25,31i 25,14

Het midden uit de middentallen, op de vier verschil-

lende dagen verkregen, geeft, naar de vroeger aangenomen

teekens

:

u
in deelen.

u
in graden.

u —u u'—

u

—

0 0 25,20 + 0,79

10 36 24,63 + 0,22

20 72 23,80 — 0,61

30 108 23,06 — 1,35

40 144 23,28 — 1,13

50 180 24,07 — 0,34

60 216 24,77* + 0,36

70 252 24,94 + 0,53
'

80 •288 25,31 -1- 0,90

90 324 25,05 + 0,64

Het midden uit alle uitkomsteu, voor u—

u

verkregen,

en alzoo de waarde van /, is 21,41 deelen, of 87** 52' 34".

Naar aanleiding hiervan, verkrijgt men de eindvergelijkingen :

6,939 « = — 1,1929

6,939 (i = — 5,0263

9,993 a' + 0,9516

9,993 (3 = + 1,1631

en alzoo voor de periodieke fouten der schroef

:

H>u=—0,136Cos.m—0,724äVi.m+0,1 10(7os.2w+0,134»Si‘/i.2M.

Men ziel dat de periodieke fouten der schroef, door het



verzetteu van den steenen cylinder, wel aauuierkelijk zijn

verminderd, inaar tocb nog vrij aanzienlijk zijn gebleven.

Indien de periodieke fout alleenlijk voortvloeit uit een’ schee-

ven stand van de vlakte, waartegen de schroef tust, in ver-

band inet eene excentriciteit van haar steunpunt, dan moet

zij evenredig zijn aan den sinus van de aflräing op den

trommel. De omstandigheid, dat de coefficient van Sin. u

de overige coefficienten zoo aanrnerkehjk overtreft, kan

doen vermoeden, dat de genoerade gebreken de voornaam-

ste oorzaken van de periodieke fönten der schroef zijn ge-

bleven. In het algemeen zullen de periodieke fouten eener

mikrometerschroef geheel en al veranderd kunnen zijn, In-

dien de vlakte, waartegen zij rust, na het uiteennemen

van den toestel, voor zijne reiniging, niet volkomen den

vroegeren stand heeft herkregen. Ik twijfel of men die bij-

zonderheid ooit heeft in acht genomen.

Door eene ruimte van 8 deelen des glasmikrometers, be-

paalde ik eenige malen het volstrekt bedrag der fouten,

voor vier punten van den omtrek der schroef, die 90’ uit

elkander liggen en verkreeg voor de omgangen 29 en 30

der schroef;

0 25
r

—
50

- —
75 100

22 Sept. 0 — 0,84 + 0,4i + 0,72 0

23 /f 0 — 0,86 -}- 0,40 + 0,73 0

28 „ 0 — 0,86 -f 0,40 + 0,73 0

Midden 0 0,86 -f 0,40 + 0,71 0

De formule geeft, voor dezelfde punten, als men de fout

voor u = 0, die naar willekeur kan worden aangenomen,

gelijk nul stelt:

0 — 0.81 -I- 0,27 + 0,64 0.

Het verschil, dat grooler is dan men, wegens de ovei-
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eeusteniining tusschen de uitkomsten, die op dezelfde wijze

verkregen zijn, zoude verwachten, laat zieh, behalve uit de

fouten der inetingen, hieruit verklären, dat bij de formule

slechts vier terraen zijn in acht genomen, terwijl bij de

volstrekte bepaling verondersteld moest worden, dat de fout

zieh niet verändert, als .u eene veranderiug van een paar

deelen ondergaat

Naar de formule laten zieh de fönten, voor alle aüezin-

gen van den trommel, berekenen en in rekeniug brengen

Men kan daardoor beter beoordeelen in hoe ver verschillen,

tusschen uitkomsten voor dezelfde grootheid verkregen, aau

de waarnemingen liggen, inaar ik acht het het veiligst, om,

waar dit mogelijk is, de fouten der schroef, door het mid-

den uit welgeordende inetingen, te vereffenen. Bij mij zal

het, in het vervolg, regel zijn, geene metingen met den

draden-mikrometer voor gesloteu te houden, zoolang omtreut

hetzelfde voorwerp, bij denzelfden toestand van het werktuig,

geene vijf reeksen van metingen zijn volbragt, bij welke de

aanvangspunten zeer eenparig over den omtrek des trom-

mels zijn verdeeld.

Men heeft nu en dan de metingen zamengesteld, die

omtrent dezelfde dubbele- sterren, in vroegeren en lateren

tijd zijn volbragt geworden en natuurlijkerwijze moest dit

telkens geschieden, voor elke der dubbele sterren, wier

loopbaan men trachtte door berekening te bepalen. W. stkuve,

die, in zijne onderzoekingen omtrent dubbele sterren, slechts

zeer weinige voorgangers had, bragt in het jaar 1837 in

zijn eerste groote werk, die stelseis betretfende, de bestaande

metingen omtrent de meest merkwaardige bij^cn *). Män-

LER deed dit, in het jaar 1847, op eene zeer groote

schaal, in een der twee boekdeelen, door hem aan de stel-

*) Slellarum duplichtm et muUiplicium mensurae micrometricae, etc. 4mc-

(ore F. G. w STRUVE. Pelropcli, 1837.
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sels in de lioogere streken des heraels toegewijd

*

). ln het

het jaar 1852, toen het getal van hen, die zieh inet het

nitmeten van dubbele sterren bezig hielden, reeds aanrner-

kelijk was vergroot, stelde bishop alle bekende inetingen

omtrent een groot aantal dubbele sterren, (e zainen f)-

Door PLETCHER en Lord wRorrESi ey geschiedde dit, in de

jaren 1854— 1861, voor eenige weinige dubbele sterren ^).

In het jaar 1862- bragt auwers alle metingen omtrent

dubbele sterren bijeen, die met den heliomeler te Konings-

bergen zijii volbragt geworden **). Ten laatste stelde en-

gelmann, in dit jaar, alle bekende metingen te zarnen,

die volbragt waren omtrent het negentigtal dubbele ster-

ren, die door hem met den kleineren kijker van de sterre-

wacht te Leipzig waren uitgemeten ft)* A-ls men de me-

tingen overziet, die door verschillende waarnemers omtrent

dezelfde dubbele sterren zijn volbragt, dan stuit men wel

niet op ZOO groote verschillen als bij de metingen omtrent

planeten, maar dan bespeurt men toch vele onderlinge af-

wijkingen, die, al mögen zij in zieh zelve klein genoemd

kunnen worden, toch zekerlijk te groot zijn, met betrek-

king tot de ruimte, die de dubbele sterren voor ons oog

innemeii. Het kan bevreemdiug wekken, dat de metingen,

door verschillende waarnemers, met zulk eeii werktuig als

de heliometer te Koningsbergen volbragt, nog zoo aau-

merkelijk uit^en kunnen loopen. Na w. struve hebbeii

*) Untersuchungen über die FixslernSysteme von Zir. J. H. MÜDLEii. Er-

ster Tlieü. Milau und Leipzig, 1847.

t) Astronomical Observations, taken ai Ihe observatorg, South vilia, du~

ring ihe ijears 1839—1851; under ihe direction of a. bishop, etc. London,

1852.

§) Memoirs of the Royal Astronajnical Society, vol. XXII, pag. 181 cii

vol. XXIX, pag. 160.

*) Astron. Nachr. Band 59. bl. l.

tt) Messungen von neunzig Doppelsternen, am sechsfiissigen Refractor der

Leipziger Slermvarte, ausgeführt von Dr. k. knoelmann. Leipzig, 1865.
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zieh ondersclieidene sterrekundigen, wier namen door en-

gelmann inet zorg vereenigd zijii *), op het meten van

dubbele sterren toegelegd
; en openbaart dat meten geene

uaauwkeurigheid, geevenredigd aan zijn doel, zoo verdient

het ook de aaudacht, dat men, bij de meesten dier sterre-

kundigen, geen spoor ontdekt van eene onderzoeking des

toestels, waarmede de metingen zijn volbragt geworden.

Had men de fouten der schroeven bepaald of verettend,

dan zoude de overeenstemming tusschen de uitkoinsten

veel grooter zijn dan nu. Bij hetgeen mij is wedervaren

,

vermeen ik allen, die, door middel van schroeven, fijne ine-

tingeii te volbrengen hebben. tegen een blind vertrouwen

op die hulpmiddelen te moeten waarschuwen.

Leidtn, den 22 Nov. 1865.

*) Het aangehaalde werk, bl. 8 en 9.
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HEERSCHENDE WINDEN
BN DAAHUIJ

WAARGENOMEN BAROMETERSTÄNDEN

TE NAGASAKI,

OP HET EILAND DESIMA IN JAPAN.

DOOR

J. VAN G O O H.

De meteorologische waariiemingen, verrigt op hei eilaucl

Desima in Japan, oinvatten thans een tijdvak van nage-

noeg twintig jaren.

De eerste reeks daarvan,* bpwerkt door ons geacht mede-

lid F. J. STAMKAKT, werd opgenomen in de Verhandelingen

der eerste klasse van het voormalig Koninklijk Neder-

landsch Instityut van Wetenschappen
;
— de latere, loo-

pende tot September 1855, zijh gedrukt in de Jaarboeken

van 1855 en 1856 van het Koninklijk Nederlandsch

Meteorologisch Instituut, met bijvoeging van een hoogst

belaugrijk overzigt van de uitkomsten uit die waaruemiugen

verkregen, waarbij onder anderen grondig wordt aangetoond,

in hoeverre, volgens het vrij geregeld heerscheu van ver-

schillende winden op gezette tijden des jaars, dit gedeelte

van Japan voorzeker moet gerekend worden nog tot het

gebied der moussons te behooren.

Ook uit andere bronneu en de vele waaruemiugen der

zeereizigers was het reeds lang bekend eu algemeeu aau-

geiiomeu, dal benoordeu het eilaud Formosa, längs de vaste
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kust van Azie en over den Japanscheu Archipel, tot oin-

streeks den naeridiaan van 140° oosterlengte van Green-

wich, twee moussons van ongelijken duur elkander opvol-

gen — namelijk de Z. W. mousson, van Julij tot October,

en de 0, mousson, die omstreeks het einde van Octo-

ber invalt en tot Junij heerscht.

Ook hier vindt dus plaats, wat zoo bijzonder yoor het

noordelijk gedeelte der Chineesche zee geldt : dat namelijk

de N. O. mousson omstreeks tweemaal zoo lang aanhoudt

en harder doorstaat, dan de tegenovergestelde, en zulks

dewijl de zooveel koudere en zwaardere luchtstroom van

liet N. O. met veel meer neiging en kracht naar de ver-

ijlde streken wordt heengevoerd om het eveuwigt weder

te hersteilen.

Wat den wind betreft, komen echter de waarnemingen

Op Desima niet ten volle overeen met het hoofdkarakter

van dien N. 0. mousson, daar, in stede van N.-oostelijke

winden, slechts N.-westclijke, aangeteekend staan.

De oorzaak hiervan moet evehwel alleeu gezöcht worden

in de locale gesteldlieid dezer plaats, die grootendeels om-

ringd door eene bergachtige landstreek, slechts aan de N.

N. W. zijde, door het dal gevormd tusschen dq,^ bergen

Kompira en Inasa take, en aan de Z. Z. W. zijde door de opene

strekking der baai, vrijen toegang aan den luchtstroom laat.

Herhaaldelijk toch heb ik op mijne kruistogten nabij

Nagasaki waargenomen, dat in volle zee N.-oostelijke win-

den overwegend heerschten, terwijl binnen de baai de wind

N. N. W. werd aangeteekend, en overigens de weersge-

steldheid dezelfde was.

Eene andere bijzonderheid, die meermalen mijne aandacht

trok, was, dat vooral tijdens het heerschen van den Z. W.

mousson, de Barometer dikwijls hooger stand aangaf bij

Zuidelijke dan bij Noordelijke winden.

Ik vond daarin aanleiding om de waarnemingen te De-
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sima verrigt nader te onderzoeken, eu ze in zoodanigeir

zin te rangschikken, dat daaruit de analogie tusschen de

luchtdrukking en den heerschenden wind in raeer bijzon-

derhedeu zoude te voorschijn treden.

Eenige tabeilen die uit die bewerking zijn voortflevloeid

worden hierbij overgelegd.

De eerste tabel bevat de hoeveelheid waarneiuiugen aan-

gaancle den wind en den overeenkomstigen Barometer-

stand van des morgens 9 uren en ’snamiddags 3 uren. Zij

zijn geordend voor de 16 windstreken en volgens de 12

maanden des jaars.

Daaruit blijkt dat in bet geheel 10.000 waarnemingcn

zijn beuuttigd.

Deze waren echter niet over iedere maand gelijk ver-

deeld, aangezieu zij over het gebezigde tijdvak van 18 ja-

ren (loopeude van 1845 tot 1863) voor verscheidene maan-

den ontbraken; weshalve in tabel III die getallen pro-

centswijze zijn herleid, zoodat daarin, wat de windrigting

betreft, de verhouding wordt uitgedrukt, hoeveel maal op

honderd waaruemiiigen iedere bijzondere windrigting in de

verschillende maanden des jaars voorkomt.

üaarnaar zijn twaalf windrozen vervaardigd, zie Tabel II,

waarbij iedere windrigting beschouwd moet worden als uit het

middelpunt uitgaande, en wordi de verhouding in hoe-

verre die in meerdere of mindere mate heerscht, aangegeven

door de lengte des straals, voor zoo ver die buiten den cirkei.-

omtrek der roos verlengd is. Zoo zoude bij voorbeeld voor

de maand Januarij, wanneer daarin uitsluitend de Noorde-

wind had geheerscht, zulks in de windroos voorgestfeld

zijn geworden door de geheele lengte der gebezigde schaal.

Daar evenwel op iedere honderd waarnemingcn, de Noorde-

wind in die maand slechts 38 maal voorkomt, zoo
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bevat de lijii der Noordewindeii iu de tiguur slechts 3,8

deelen der schaal.

Hieruit treedt nu iu alle bijzonderheden het heerschen

eu omloopen van den wind gedurende een geheelen jaar-

kring tl voorscbijn.

Met September aanvangende, welke maand eene treffende

overeeiikoinst aanbiedt met den gemiddeld heerschenden wind

over het geheele jaar; —
Zoo blijkt uit de windroos, dat de vesultante nog iets

briwesten bet Noorden valt.

Pc Noordelijke winden körnen tweernaal meer voor dan de

Zuidelijke, en de Westelijke hebben de overhand boven de

Oostelijke: toch ontbreekt>eene overheerschende rigting; bet

is de keutering-inaand tusschen den Zuidelijken en den Noor-

delijken mousson. In October heerschen echter de N. winden

ineer overwegend, ook de N. 0. en N. W. winden zijn in

gelijke male toegenoinen als de Z. VV. zijn afgenornen, en

de windroos duidt genoegzaam het karakter aan van den

N. mousson.

ln de maanden November, Deceraber, Januarij, Februarij

en Maart
,

is zulks echter bijzouder het geval. Oostelijke

winden körnen zeer weinig voor. Noordelijke en westelijke

winden heerschen ongestoord. De resultante valt tusschen

het N. en N. t. W.

April en Mei daarentegen zijn weder de overgangsmaan-

den van den eenen mousson tot den anderen
,
en valt de

resultante meer westwaarts. In April namelijk N. W. t. W.,

in Mei iets bezuiden het VV.

Ue maanden Junij,. Julij en Augustus toonen duidelijk

aan het heerschen van den Z. VV. mousson
, en vooral in de

maand Julij blijkt die zoo ongestoord de overhand te heb-

ben, dat de N. winden nagenoeg in het geheel niet meer

vuorkomen.

De resultante voor deze maanden. zelfs voor Au£justus,O ^
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valt. nog bezuiden het Z. VV., om reeds in de volgende

maand plotseling naar het Noorden over te sj)ringeu; —
en tooiit zulks aan

,
dal de Noordelijke luchtstroom met

overwegende kracht het gebied herneemt, dat hij als het

wäre noode en hoogstens gedurende drie maanden, en on-

verdeeld slechts gedurende e^ne maand (Julij), aan den

zuidelijken luchtstroom had afgestaan.

Te Nagasaki heerscht alzoo gedurende zes maanden des

jaars, van October tot April, een N. . mousson.
.
Twee

maanden, April en Mei, zijn uqodig om langzaam eene

keutering te doen plaats grijpeu: — waarop gedurende

drie maanden, Junij, Julij en Augustus, de Z, W. mousson

volgt, die alsdan tevens van af den Equator zieh het krach-

tigst over de geheele Chineesche zee doet gevoelen, doch

in September zijne intensiteit verliest, om, na eene körte

keutering van nog geeu maand
,

in October weder door

den N. W. mousson vervangen te worden.
'

•

Tot het erlangen van een geregeld overzigt van den tot

Oo Celsius herleiden gemiddeldeu Barometerstand dient Ta-

bel IV, waarin deze voor iedere windrigtiug en voor de

maanden des jaars is iugevuld en daaruit tevens de gemid-

delde standen voor het geheele jaar zijn opgeinaakt.

Het blijkt reeds dadelijk uit de cijfers*van die Tabel

welke onregelmatige afwijkingen zieh nu en dan daarbij

voordoen
;

doch er moet in aanmerking worden geuomen, dat

enkele wiudrigtingen slechts zelden voorkomen, en dat al-

zoo het aantal waarnemiugen, tot het verkrijgen van eenen ge-

middeldeu Barometerstand voor die windrigtiug
,

te ge-

ring was om te kuuueu aaunemeu, dat die aauwijzingen in

regelmatige overeenstemmiug zouden zijn met den gemid-

delden stand bij de naastvorige of volgende windrigtiug.

Die onregelmatigheid verdwijnt grootendeels wauneer de

baromelerstanden volgens de jaargetijden gemiddeld wor-

den opgegeven.
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Volgens de bovenverraelde opgaven blijkt nu, dat, gedu-

rende de maanden November, December, Jauuarij
,
Pebruarij

en Maart, vrij gelijke en hooge standen plaats vinden bij

de heerschende winden tusschen het N.N.W.
,

N. en

O.N.O.

Dat daarentegen daling volgt wanneer de wind omloopt.

Het gemiddeld verscbil tusschen de hoogste en laagste

standen in die maanden bedraagt 3.02 millimeters.

In de maand April zijn de schommelingen in den baro-

ineterstand bij de verschilleude windrigtingen opmerkelijk i

minder. Het grootste verscbil tusschen den hoogsten en

laagsten stand bedraagt 2.56 mm. De eerste korat voor bij

N. 0. wind, de laagste stand bij Westelijken wind.

In Mei zijn de \^eranderingen minder regelm&tig. Er

is een overgang merkbaar, en hoewel het verscbil tus-

schen de hoogste en laagste standen in die maand 2.74

mm. bedraagt, körnen echter de hoogste standen voor,

zoowel bij N. als Zuidelijke winden.

Voor de maanden Junij, Julij en Augustus openbaart

zieh dan ook een tegenovergestelde gang van den baro-

meter, wat den heerschenden wind betreft. In die maanden

toch vallen geregeld de hoogste standen te zameii met

Zuidelijke — de laagste standen daarentegen met Noorde-

lijke winden. In Junij bedraagt liet verscbil tusschen den

hoogsten en laagsten stand 2.09; in Julij 3.3J en in Au-

gustus 3.69 mm. Ook in September bezit de barometer-

golf nog hetzelfde karakter, alhoewel minder sprekend, en

bedraagt het verscbil tusschen den hoogsten en laagsten

stand 3.24 mm. In October eindelijk bestaat geeu regel-

matige golving, het grootste verscbil bedraagt 2.47 mm.;

doch zoowel bij Noordelijke als Zuidelijke winden kö-

rnen betrekkelijk hooge standen voor. Bovenstaaude be-

schouwing wordt door de volgendc opgave nog nader toe-

gelicht.
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De hoogste standen De laagste standen

vallen zamen met vallen zamen met

winden tusschen het winden tusschen het

November. . . . . . N. en 0. Z. en W.
December. . ,. . . . N. en 0. Z. en W.
Januarij. . . . . . . N. en 0. Z. en W.

Pebruarij. . ,. . . . N. en 0. Z. en W.

Maart. . . . . . . . N. en 0. Z. en W.
April . . . . N. en 0. Z. en W.

Mei . . . . Z. en W. N. en W.

Junij ... Z. en w. N. en 0.

Julij ... z. en w. . N. en 0.

Augustns. . . . . . z. en w. N en 0.

September. . . . . . z. en 0. N. en 0.

October. . . . . . . N. en w. Z. en W.

Zoolang dus de N. W. mousson heerscht, vallen de

hoogste Barometer-5i&xiA.en te zaraen met den mousson-wind;

De laagste standen echter, zoodra de mousson verstoord

wordt, en door Z.’-Westelijke winden wordt vervangen.

Daarentegen
,

tijdens de Z. W, mousson doorstaat, val-

len de hoogste standen zamen met den Z. W. wind, de

laagste standen wanneer er N. Oostelijke winden waaijen.

Zoodat de gewone regel, overal elders op het Noorder-

halfrond gestaafd voor zoo ver daar geen moussons heer-

schen, dat namelijk de noordelijke luchtstroom, als kouder

en zwaarder zijnde, een betrekkelijk hoogeren barometer-

stand veroorzaakt dan de zuidelijke wind, volgens de

waarnemingen op Desima in Japan, gedurende de drie

zomermaanden voor die plaats wordt omgekeerd. De Zui-

delijke winden veroorzaken namelijk hooger barometerstand

dan de Noordelijke winden.

Tabel V en VI geven den gang aan van de tempera-

tunr bij de verschillende windrigtingen, waarnaar de cor-
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rectien om ds Baroineterhoogten tot 0° Celsius te herlei-

deu, zijn toegepast.

Vergelijking met de gemiddelde temperatuur der bui-

tenlucht doet zien, dat in dezen een gelijkmatig verschil

bestaat, en mag daaruit worden afgeleid, dat de gemid-

delde temperatuur der Noordelijke en Zuidelijke winden

in de verschillende jaargetijden is als volgt

:

N. winden. Z. winden. Verschil.

Winter. 5°. 6 10°.6 5°

Lente 13 .1 15 .9 2 .8

Zomer 22 .9 25 .8 2 .9

Herfst 17.3 20.7 3.4

Alhoewel de gang der temperatu urveranderingeu voor

de verschillende maanden doet uitkomen, dat eene verdee-

ling van bet jaar in vier gelijke saizoenen, in dat opzigt,

ook voor Desima geheel van toepassing mag worden ge-

acht, ZOO geldt zulks evenwel minder, wat betreft den

heerscheuden wind en den waargeuomen Barometerstand.

Daarvoor komt veeleer de verdeeling des jaars volgeus

de beide elkander opvolgende moussons in aanmerking, en

het is met het oog daarop dat nog afzonderlijk de tabel-

len "VII en VIII vervaardigd zijn, waarin de gemiddelde

windrigtingen en overeenkomstige Barometerständen worden

vermeld

:

10. Voor de maanden October tot Maart ingesloten,

zijnde het tijdvak, dat de N. en N. W. winden overwegend

heerschen.

2o. Voor de maanden Junij, Julij en Augustus; het

tijdvak gedurende hetwelk de Z. W. mousson doorstaat.

3o. Voor de kentering-maanden April, Mei en Septem-

ber; en eindelijk voor de twaalf maanden des jaars ge-

middeld.
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TABEL II.

WINDKOZEN, VOl.GENS DE WAABNEMINGEN TE NAGASAKI,

VERZAHELD OVER EEN TUDVAK VAN VIJETIEN JAäK.
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OVERZIGT
DER DOOR DB

KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

OSTVANOEN EN AANGEKOCHTE

BOEKWERKEJV.

TEN GESCHENKE OE IN EUIL ONTVANGEN IN

DE MAAND JANUAßlJ 1865.

NEDERLAND.
Natuurkundige verhandelingen van de Holl. Maatschappij

van Wetenschappen te Haarlem. verzameling. Haar-

lem, 1864. Dl. XXI. St. 1. 40 .

Inhoud

:

H. VOGBL8ANG. Die Vulkane der Eifel, in ihrer Bildungsweise erläutert.

j. swAET. Verhandelingen en berigten betrekkelijk liet Zee-

wezen, de Zeevaartkunde enz. Amsterdam, 1864. Jaarg.

1864. No. 4. 80 .

Inhoud :

j. swART. Lichten op de West-Indische eilanden en nabijgelegene kust

van Amerika.

lets over de voor scheepswerk meest gehezigde verwstoffen.

Körte berigten.

lets over gepantserde schepen.

Zakelijk vcrslag van de verrigtingen der Nederl. Marine in de O. In-

dien, in het jaar 1803.

Krijgsverrigtingen der Nederlandsche zeemagt in de watcren van Japan.

IIOEKOESCII. DER KONINKL. AKAD. V. WBTENSCU, 1



2 —
De Volksvlijt. Tijdschriftt voor Nijverheid, Landbouw, Han-

del en Sclieepvaart. Amsterdara, 1864<. N°. 8— 9. 8 °.

Inhourl

:

j. j. VAN EiJK. Tentoonstelling te Londen in 1862 (verv.).

p. H. wiTKAMP. De Siberische telegraaflijn, als middel van gemeenschap

tusschen Europa, Amerika en Japan.

Mededeelingen.

Bijblad tot bet Tijdscbrift de Volksvlijt. Amst., 1864<. N°.

12 . 8 °.

Notulen der vergaderingen van bet Kon. Instituut van In-

genieurs van den 13^®“ September 1864. 8 ®.

30 ste Verslag der Handelingen van bet Friescb Genoot-

scbap van Gescbied-, Oudbeid- en Taalkunde over bet

jaar 1863—1864. Leeuwarden, 1864. 8 ®.

Nederlandscb Tijdscbrift voor Geneeskunde, tevens orgaan

der Nederlandscbe Maatschappij tot bevordering der Ge-

neeskunst. Amsterdam, 1864. Jaargang VIII. 4®.

J. c. BALLOT. Magazijn voor Landbouw en Kruidkunde.

Nieuwe Keeks. Utr., 1865. Tebruarij. 8 ®.

Inhoud

:

Algem. tentoonstelling van voortbrengselen van tuinbouw, April 1865,

te Amsterdam.

Het agricultural College te Cirencester.

D. VAN HÜLST. lets ovcr het ontnemen van de baarmoeder bij het

schaap en het rund.

N. M. wiT. lets over de veeteelt der Engelschen.

Over het scheren van het rundvee.

Gemengde berigten.

Maandblad van bet Nederl. Onderwijzers Genootscbap ter

bevordering van volksopvoeding en onderwijs. Amst.,

1865. N®. 1. 8 ®.

De Navorscber. Nieuwe Eeeks. Amsterdam, 1865. 5<l®

Jaarg. N®. 1 . roy. 8 ®.

Voorwaarden, waarop concessie is verleend, tot bet raakeu



van eeu kanaal ter verbinding vaii de Noord- eu Zui-

derzee enz. Met 2 kaarten. 8°.

D. BIERENS DE HAAN. Overzigt van de Differentiaalrekening.

Leiden, 1865. 8°.

Mededeelingen betreffende bet Zeewezen (uitgeg. door de

zorg van het Dep. van Marine), ’s Gravenhage, 1864.

Dl. V. 80 .

Register van Charters en Bescheiden in het oude arcliief

van Kämpen van 1528—1584. Kämpen, 1864. Dl. III. 8°.

Verslag aan den Koning over de openbare werken. 1863.

’s Gravenhage, 1864. 4®.

Catalogus van de Stedelijke Bibliotheek te Haarlem. 1864.

2*^0 Suppl. 80.

j. L. DUSSEAU. Musee veolik. Amsterdam, 1865. 8o.

Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Ko-

ningrijk der Nederlauden. In-, uit- en doorgevoerde Han-

delsartikeleu, gedurendede maand November 1864. ’s Gra-

venhage. Fol.

Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Ko-

ningrijk der Nederlanden over het jaar 1863. *s Gra-

venhage, 1864. Fol.

Verzamelingstabel der Waterhoogten längs den Amer, het

Hollaudsch Diep enz. ’s Gravenhage, 1864. October. FoL

SEPP. Nederlandsche Insecten. 2*^® Serie. No. 49—50. 4o.

D. VAN DER KELLEN JR. Neerlands oudheden. ^s Gravenhage.

Folio.

B E L G 1 E.

Bulletin de l’Academie royale de Medecine de Belgique.

oifeme Serie. .Bruxelles, 1864. Tom. VII. No. 9. 8®.

]
*
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Inlioud

:

vrLEMiNCKX. Note relative aux revaccinations.

Discussion: bukgqkaeve, Chirurgie conservatrice.

Bulletin du Congres International d’Horticulture h, Bruxel-

les, les 24, 25, 26 Avril 1864. Gand, 1864. 8®.

"Willems-Bonds. Oude en Nieuwe Liedjes, bijeenverzameld

door F. A. SNELLAEET. Gent, 1864. 8°.

Annuaire de l’Universite Catholique de Louvain. Ann. 1864

et 1865. 120.

c. M. DE EOBIANO. De jure Ecclesiae in Universitates stu-

diorum. Lov., 1864. 8°.

A. B. VAN DEE MOEEEN. De processione Spiritus Sancti ex

Patre Pilioque. Lov., 1864. 8°.

A. J. J. F. HAINE. De Hyperdulia. Lov., 1864. 8°.

F R A N K R IJ K.

M^moires de la Societe Imp. des Sciences naturelles de

Cherbourg. Paris, 1863. Tora. IX. 8o.

Inlioud

:

BONissENT. Essai gdologique sur le departement de la Manche (suite).

j. E. PLAKCHON et j. TP.iANA. Sur les Bracte'es des Marcgraviees.

H. JOUAN. N otes sur quelques animaux observcs a la N ouvelle-Calddonie.

JARDiN. Carte de l’ile de Noukahiva.

B. LEBEL CALLiTRicHE. Esquisse monographique.

H. JOUAN. Suppl. h la description des poissons de la Nouvelle-Caledonie.

Note sur quelques animaux observes en pleine mer dans

l’ücean-Pacifique.

Note sur la Faune ornithologique de la Nouvelle-Caledonie.

Note sur le Casoar de la Noiivelle-Bretagne.

Note sur un Squelette de Gorille etc.

Memoires de l’Academie Imperiale des Sciences, Arts et

Belles-Lettres de Caen. 1864. 8°.

Inhoud

:

GiRAULT. Cinematique

MORiERE. Note sur le Grhs de St. Opportune et sur le lifis de l’arron-

dissement d’Argentan. i
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j. j. riERBE. Note sur des feuilles de Colza Malades.

MORIN. Moyens employes pour determiner la presence du Cafe-chicore

dans le Cafe normal.

Toxicologie de la Nicotine.

A. BÜCHNER. Des methodes applicables k la Philosophie du beau.

DE ROBILLARD DE BEAUREPAIRE. Note SUr Un tabieaU de JOUVENET (le

naariage de la Vierge).

sORBiEE. Pensees et reflexions morales.

BEETADLD. Lc droit de punir et M. eranck.

THEEY. Les licences poötiques de viegile.

j. travers. Des travaux collectifs par les societes savantes des De'-

partements.

A. JOLY. Les Prochs de Mirabeau en Provence.

Annuaire de Tlnstitut des Provinces des Societes savantes

et des Coneres Scientifiques. 2e Serie. 1864. Paris. Yol.

YI. 80.

Bulletin historique de la Societe des Antiquaires de la

Morinie. St. Omer, 1864. Livr. 51, 52. 8®.

Bevue Agricole, Industrielle, Litteraire et Artistique. Ya-

lenciennes, 1864. Tom. XYIIl. N°. 5. 8®.

A. d’hericourt. Annuaire des Societes savantes de la France

et de l’Etranger. Paris, 1865. T. 2. 8®,

Congres Arch^ologique de France, Seances generales tenues

en 1863 par la Societ^ fran9aise d’Archeologie. Paris,

1864. Session XXX^^“®. 8®.

j. DECAisNE. Le Jardin Fruitier du Museum. Paris, 1864.

Livr. 76. 4®.

GROOT-BRITTANJE.

Philosophical Transactions of the Eoyal Society of London.

1863. Yol. 153, p. 1, 2. — 1864. Yol. 154, p. 1, 2. 4®.

Inboud. Yol. 153, p. 1:

J. TYNDALL. On thc Relation of Radiant Heat to Aqucous Vapour.

T. A. iiiRST. On the Volume» of Pedal Surfaces.



OWEN. On the Archeopteryx of von meyer.

G. B. AiKT. ün the Strains in the Interior of Beams.

s. HADGHTON. On the Reflexion of Polarized Light from PolishedSur-

faces.

w. J. MACQüOKN BANKINE. On the Exact Form of Waves near the

surface of Deep Water.

B. BUNSEN and h. e. eoscoe. Photo-Chemical Researches. Part. V.

F. w. PAVT. On the Immunity enjoyed by the Stomach from being

digested by its own secretion during Life.

w. CROOKES. On Thallium.

scHLÖFLi. On surfaces of the Third Order etc.

s. HAüGHTON. On the Tides of the Arctic seas, p. I. II.

e. SABINE. On the Results of the Magnetic observations at the Kew
observatory.

'

G. B. AiRT. On the Diurnal Inequalities of Terrestrial Magnetisra.

GLADSTONE. Rescarches on the Refraction, Dispersion and Sensitiveness

of Liquids.

A. MATTHIESSEN. Researchcs into the Chemical condition of Narcotine.

Vol. 153, p. 2:

Ä. MATTHiESSEN and c. VOGT. On the Influence of Temperature on the

Electric conducting Power of Thallium and Iron.

T. GRAHAM. On the Molecular Mobility of Gases.

B. c. BRODiB. On the Peroxides of the Radicals of the Organic Acids.

B. STEWART. On Experiments with an Air- Thermometer.

H. DEBUS. On some Compounds and Derivatives of Glyoxylic Acid.

A. caylet. On skew surfaces (Scrolls).

G. BOOLE. On the Differential Equations of Dynamics.

c. CHAMBERS. On the Nature of the Sun’s Magnetic Action upon the

Earth.

w. H. T.. RUSSELL. On the calcnlus of Symbols (3).

H. DE scHLAGiNTwEiT. Numcrical Elements of Indian Meteorology.

L. s. BEALE. On the structure and Formation of the so-called Apolar,

Unipolar and Bipolar Nerve-Cells of the Frog.

w. THOMSON. On the Rigidity of the Earth.

Dynamical Problems regarding Elastic spheroidal Shells

and Spheroids of Incompressible Liquid.

G. B. AiRY. Analysis of Magnetic storms observed at the Royal Obser-

vatory, Greenwich.

SABINE. On the Results of hourly Observations of the Magnetic De-

cliuation at Port Kennedy.

Vol. 154, p. 1:

j. F. w. iiERSCHEL. Cataloguc of Nebulae and Clusters of Stars. I.

Vol. 154, p. 2:

w, iiiOGiNS. On the Spcctra of some of the Chemical Elements.
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R. w. iiAiG. On the Magnetic Elements in British Columbia, Washing-

ton Territory and Vancouver Island.

A. MATTHIESSEN and c. VOGT. On the Influence of Temperature on

the Electric Condncting-Power of Alloys.

j. TYNDALL. On the Absorption and Kadiation of Heat by Gaseous

and Liquid Matter (IV).

E, SABINE. On the Disturbances of the Magnetic Declination at Kew
and Nertscliinsk.

j. PRESTwicn. On the Geology of the Deposits containing Flint Im-

plements and on the Loess.

w, FAiRBAiRN. On the Effect of Impact, Vibratory action, and long-

continued Changes of Load on Wrought-Iron Girders.

j. TYNDALL. The Bakerian Lecture. Contributions to Molecnlar Phy-
sics (V).

j. w. MACQDOKN RANEINE. On Plane Water-Lines in two Dimensions.

3. HAUGHTON. On the Joiut-Systems of Ireland and Cornwall, and their

Mechanical Origin.

w. huggins and w. a. miller. On the spectra of some of the Fixed
Stars.

— On the spectra of some of the Nebulae.

Proceedings of the Royal Society. London, 1863—64. Vol.

XIII. No. 58—69. 80 .

Inhoud, N®. 58:

A. w. hofmann. Note on Kinone.

Researches. I. On Aniline-Yellow. II. On Aniline-blue.

PRATT. On Local Attraction in Geodesy etc.

OLAISHER. On the storm of Oct. 30 I8C3.

59:

SIMPSON. On the Acids derivable from the Cyanides of the Oxy-radi-

cals of the Di- and Tri-atomic Alcohols.

B. STEWART. On thc Sudden Squalls of 3 Oct. and 21 Nov. 1863.

w. spoTTiswooDE. On the Equations of Rotation of a Solid Body about
a Fi.xed-Point.

j. soüTii. Vibrations cansed by Railway Trains passing through a
Tunnel.

60:

Extract of a Letter from Dr. o. torell.
j. STENUODSE. Examination of Rubia Munjista.

WOLF. On the Magnetic variations at Greenwich.
R. j. LEE. On the Pneumogastric and Sympathetic Nerves in Anen-

cephalons Foetuses.

A. j. ELLis. On a Perfect Musical Scale on Instruments with Fixed
Tones.



T. H. HUXLEV. On tlic Osteology of the Genus Glyptodon.

iiARTNüP. Eecord of tlio Storm of Dec. 3. 1863.

II. j. s. suiTH. On the Criterion of Kesolubility etc.

CAPELLO and n. stewart. Comparison of Magn^tograph-traces at Kew
and Lisbon.

61 :

j. BAYMA. On Molecular Mechanics.

j. w. HULKE. On the minute Anatomy of the Retina.

FEANKLAND and DüPPA. On the Acids of the Lactic Series.

G. G. STOKES. On the supposed Identity of Biliverdin with Chloro-

phyll etc.

STENHOüSE. On Rubia munjista;

62 :

PLÜCKER and hittorf. On the Spectra of Ignited Gases and Vapours.

HARLEY. On the Influence of Physical and Chemical Agents upon
Blood.

B. STEWART. On Sun-spots.

HiCKS. On an Improved Barometer.

PERKiN. On Mauve or Aniline-Purple.

63:

DiCKiNsoN. On the Functions of the Cerebellum.

SYLVESTER. On newton’s Rule for the Discovery of Imaginary Roots.

j. p. GASSIOT. Prisms for Spectrum Analysis.

H. HELMHOLTZ. Normal Motions of the Human Eye in relation to Bi-

nocular Vision.

H. T. s. SMITH. On Quadratic Forms containing more than three In-

determinates.

F. A. ABEL. On ^he Combustion of Gun-Cotton and Gunpowder.

T. L. phipson. On Magnesium.

A. ERMAN. Magnetic Elements at Berlin,

c. SCHORLBMMER. On thc Action of Chlorine upon Methyl.

64 :

Kopp. On the Specific Heat of Solid and Liquid Bodies.

PARKER and JONES. On Foraminifera.

phipson. On the Variations of Density produced by Heat in Mineral

Substances.

PEATT. On the Effect of Local Attraction on Geodetic operations.

65 :

OWEN. On the Cavern of Bruniquel.

SMITH. On Complex Binary Quadratic Forms.
j. WOOD. On some Varieties in Human Myology.
c. o. WILLIAMS. On Isomeric Alkaloids.
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w. MARCET. On a Colloid Acid,

R. m’donnell. On the Amyloid substance met with in Animal Oeconomy.

R. ROBINSON. On a New Mercurial Gasometer and Air-pump.

T. A. CARTER. Communication of Blood-vessels with the Lymphatics.

p. E. CHASE. On Aerial Tides.

H. c. SORBT. On the Microscopical structure of Meteorites.

X. GRAHAM. On the properties of Silic Acid and other analogous Col-

loidal substances.

A. w. HOFMANN. On the Colouring-Matters derived from Coal-tar. III.

Diphenylamine.
,

da silveira. On the Mean Declination of the Magnet.

A. H. SMEE. On organic substances artificially formed from Albumen

N“. 66:

o. G. STOKES. Reduction and Oxidation of the Colouring Matter of

the BloOd.

w. SNOw HARRIS. On the Laws and Operation of Electrical Force.

p. GRIESS. On a New dass of Compounds in which Nitrogen is sub-

stituted for Hydrogen.

L. s. BBALE. On the Paths of Nerve-Currents in Nerve-cells.

Observations upon tlie rainute Anatomy of the Papillae

of the Frog’s Tongue.

A. j. ELLis. On Musical Chords.

On the Temperament of Instruments with Fixed Tones.

N». 67:

w. H. L. RüssELL. On the Calculus of Symbols (4), (5).

w. DE LA RüE. Comparison of de la rue’s and secchi’s Photographs.

P. GUTHRIE. On DrOps.

Nü. 68:

F. GUTHRIE. On Drops.

II. MÜLLER. On the Chemical Constitution of rbiciibnbach’s Crcosote.

A. w. HOFMANN. On the Colouring Matters derived from Coal-tar

(N. IV) Phenyltolylamine.

N°. 69;

G. POKCHHAMMER. On the composition of Soa-Water in different Parts
of the Ocean.

List of the Members &c. of the Eoyal Society 30 Nov.

1863. 40.

The Anthropological Review and Journal of the Anthro-

pological Society of London. 1864. N°. 5, 6, 7. 8°.

BOBKGESCH. DER KONINKL. AKAD. V. WETBKSCU. 2
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Inholul, N®. 5 :

E. uALLY. An Inquiry into consanguineous Marriagcs and pure Races.

PHiLALETHES. Peyrcrius, and Theological Criticism

Miscegenation.

Anthropology in its connection with Chemistry.

SAVAGE. Africa.

j. w. JACKSON. Ethnology and Phrenology as an aid to the Biograplicr.

Miscellanea Anthropologica.

LEE. On the Extinction of Races.

c. G. CARUS. ün the Construction of the Upper Jaw of the Skull of a

Greenlander. \

j. REDDIE. On Anthropological Desiderata,

j. M. JOASS. On Prehistoric Dwellings. in Ross-Shire.

c. c. BLAKE. On the Neanderthal Skull.

WALLACE. ün the ürigin of Human Races.

N". 6:

On the Distinction between Man and Animais.

ün the Phenomena of Hybridity.

Thoughts and Facts contributing to the History of Man.

A. DE BELLECOMBE. On the Importancc of Mcthodical Classification in

American Researches.

Anthropotomy.

A chroniclo of England.

Notes from the New-York state Documents.

Organic Philosophy.

Miscell. Anthropologica.

WALLACE. On the Origin of Human Races.

SCHLAGINTWEIT. On some Ethnographical Casts &e.

SCHORTT. On the Domber.

PIKE. On the Sciences of Mind and Language,

GDPpy. On the civilisation of the Negro.

FARRAR. On the Universality of Belief in God.

On Hybridity.

THüRNAM. On early British Crania.

BENDYSHB. On thc Health of British Troops.

ROBERTS and bolton. ün the Kirkhead Cave.

BLAKE and ROBERTS. On Human Remains.

N“. 7:

Notes on waitz’s Anthropology.

BAiN. On the Senses and the Intellect.

A. VON KREMER. The Gipsics in Egypt.

coürnot. Ideas of species and Race applied to Man.
j. REDDIE. Slavery

Anthropology at the British Association.

bdrton’s Mission to Dahome.
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Proceedings of the Boyal Institution of Great Britain. Lon-

don, 1864. Vol. IV. p. 3, 4-

Inhoud, p, 3

:

w. E. GROVE. On ßoiliug Water.

Prof. FRANKLAND. On thc Glacial Epoch.
.j. A. FEOüDE. On tbe Science of History.

j. A. WANKLTN. On the Synthesis of Organic Bodics.

w. s. 8AVOKY. On Dreaming and Somnambulism.
j. PRESTwiCH. On the Flint Implements of Abbeville.

Prof. STOKES. On ihe Discrimination of Organic Bodies by their Op-
lical Properties.

w. II. BROOKFiELD. On the Use of Books.

j. TTNDALL. Coutributions to Molecular Physics.

p. 4;

w. H. BROOKFIELD. Oll Oral Keading.

ABEL. On the Chemical History of Gun-Cotton.

j. s. BLACKiE. On the Spartan Constitution and the Agrarian Laws
of Lycnrgus.

A. w. wiLLiAMSON. On the Classification of the Elements in relation

to their Atomicities.

Prof. RoscoE. On the Metal Indium &c.

j. s. RUSSELL. On the Mechanical Nature and Use of Gun-Cotton.

J. NASMYTH. On the Physical Aspects of the Moon’s Surface.

R. s. pooLE. On Greek Coins as illustrating Greek Art.

Prof. FRANKLAND. On Rccent Chemical Researches in the Royal In-

stitution.

j. TYNDALL. On a Magnetic E.tperiment.

F. c. DONDERS. Ou the Accommodatioii and Kefraction of the

Eye. London, 1864. 8°,

Astronomical Observatioiis made at the Boyal Observatory

Greenwich in the Year 1862. London, 1864. 4®.

Astronomical Observations made at the Observatory of

Cambridge. 1864. Vol. XX. 4°.

Abstracts of Meteorological observations made at the Mag-

netical Observatory Toronto, during the Years 1854

—

1859. Toronto, 1864. 4«.

Uesults of Meteorological Observations made at the Magn.
2 *
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Observatory Toronto, during the Years 1S60— 1862.

Toronto, 1864. 4°.

DülTSCHLAND.

A. R. VON PERGER. Mittheüungeii der K. K. Central-Com-

mission zur Erforschung und Erhaltung der Baudeukmale.

Wien, 1864. Jahrg. IX. Nov. Dec. 4°.

Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldinae Carolinae

Germanicae Naturae Curiosorum. Dresdae, 1864. T.

XXXI. 4°.

Inhoud:

A. BAUE. Beiträge zur Naturgeschichte der Synapta digitata.

j. STRÜVER. Beschreibung des Heterodontus Phillipii. Bl.

KiECHENPADER. Neue Sertulariden.

H. BEioEL. Beitrag zur Geschichte und Pathologie des Albinismus par-

tialis und der Vitiligo, und über Nigrismus.

M. WAGKER. Beiträge zur Meteorologie u. Klimatologie von Mittel-

Amerika.

. c. G. STIEBER. Die wahro Gestalt der Planeten- und Kometen-
bahnon.

M. TH. VON HEüGLiN. Beiträge zur Zoologie Central-Afrika’s.

E. BBEHM. Einige Vögelarten.

R U S L A N D.

Iraperiali Speculae Astronomicae Pulcovienci a. d. VII id.

Aug. a. MDCCCLXIV quintum lustrum exactum cele-

branti gratulatur Universitas Literaruin Caesarea Dorpa-

tensis. 1864. 4°.

E. REissNER. Der Bau des centralen Nervensystemes der

ungeschwanzten Batrachier. Zu K. E. v. baer’s Acade-

inischer Jubelfeier herausgeg. von dem Conseil der K.

Universität zu Dorpat. 1864. 4°. (Met Atlas in 4°.)

, GRBWiNGK. , Das mineralogische Cabinet der K. Univer-

sität Dorpat. 1863. 8°.



A. HäCKEE. lieber den Einfluss ozonizirter Luft auf die

Athmung warmblütiger Thiere. Eiga, 1S63. 8°.

L. GEUNER. Versuch einer Flora Allentackens. Dorpat,

1864. 80.

J. ASSMUTH. Ueber die Einwirkung des Wasserstofiliyper-

oxydes auf die physiologische Verbrennung. Dorpat,

1864.. 80 .

G. DEAGENDOEFP. Chemische Untersuchung über einen an

der Betula alba und verwandten Arten vorkommenden

Pilz. Petersburg, 1864).

B. G. KLEBEEG. Ein Fall vou primairer partieller Osteoma-

lacie. Dorpat, 1864., 8o.

w. KEENiG. Experimentelle Beiträge zur Kenntniss der Wär-

meregulirung beim Menschep. Dorpat, 1864. 8o.

A. VON HELTZL. Beiträge zur Lehre vom Verdauungsfer-

ment des Magensaftes, Dorpat, 1864. 8o.

M. HOHLBECK. Ein Beitrag zur Lehre von der Embolie der

Lungencapillaren. Dorpat, 1864. 8o.

oscAE PEEVüT. Ein Beilrag zur Casuistik der Atresie des

Uterus bicornis. Dorpat, 1864. 8o.

c. JUENSENN. Beiträge zur Kenntniss der Elephantiasis Ara-

bum. 1864. 8o.

c. L. VON EEiMEE. Ueber die Exarticulation im Fussgelenke

mit osteoplastischer Verlängerung. Dorpat, 1864. 8o.

V. L. KiPAESKY. Beiträge zu den plastischen Operationen.

Dorpat, 1864. 8o.

F. MiCHNiEWicz. Die Quetschung als chirurgische Operation

in ihrer neuesten Form. Dorpat, 1803. 8o.

E. BEHSE. Beiträge zur Lehre vom Fieber. Dorpat, 1804. 4o.
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\v. ABEL. Geschichtlicher Ueberblick über die Kesectionen

des Kniegelenk’s. Dorpat, 1864. 4®.

c. GERiCH. Ueber Resection des Unterkiefers. Dorpat,

1864. 4°.

A. HANSEN. Zur Lehre von der Darmeinschiebung. Dorpat,

1864. 4’.

A A N G E K 0 C H T.

AUENDS. Algem. Geschiedenis des Vaderlands, van de vroeg-

ste tijden tot op heden. Voortgezet door o. van rees en

w. G. BRILL. Amsterdam, 1864. Dl. III. St. 4. 4®.

De Nederlandsche Spectator. 1864. ’s Gravenhage. 4°.

Journal des Savants. Paris, 1864. Dec. 4®.

Annales de Chimie et de Physique. 4*^“® Serie. Paris, 1864.

Tom. 3. 8°.

The Annals and Magazine of Natural History. 3*1 Series.

London, 1863—65. Vol. XII. N®. 72. Vol. XIII. N®.

73—78. Vol. XIV. N®. 79—84. Vol. XV. N». 85. 8o.

Journal of the Asiatic Society of Bengal. New Series. Cal-

cutta, 1864. N®. 1, 2, 3. 8®.

j. B. DAVIS and J. thurnam. Crania Britanuica. Delineati-

ons and Descriptions of the Skulls of the Aboriginal

and early Inhabitants of the British Islands. London,

1858— 62. Decade III, IV, V. Pol.

POGGENDORFF. Annalen der Physik und Chemie. Leipzig,

1864. Bd. CXXIII. 1—3. 8°.
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K. M. DiNGLER. Polytechnisches Journal. Augsburg, 1864.

B(l. 173. Heft 3. Bd. 174. Heft 1-G. 8».

F. H. TKOSCHEL. Archiv für Naturgeschichte. Berlin, 1864.

Jahrg. 29. Heft 5. Jahrg. 30. Heft 2. 8».

Flora. Eegensburg, 1864. N°. 27—38. 8°.

Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften

und der G. A. Universität zu Göttingen. 1864. N<>.

15— 17. 80.

Bibliotheque Universelle et Kevue Suisse. Nouv. periode.

Geneve, 1864. T. XXI. N«. 84. Dec. 8«.

TEN GESCHENKE OF IN EUIL ONTVANGEN IN

DE MAAND FEBEUAETJ 1865.

NEDERLAND.
Natuurkundige Verhandelingen, uitgegeven door het prov.

Utrechtsch Genootschap van Künsten en Wetenschap-

pen. Nieuwe Eeeks. Utrecht, 1864. Dl. I. 3. 4°.

Inhoiul : t

p. HARTING. L’appareil episternal des Oiseaux.

Naamlijst der Leden van het prov. Utr. Genootschap va)i

Künsten en Wetenschappen, op 1 Jan. 1865. 8°.

Handelingen en Mededeelingeu van de Maatschappij der

Nederl. Letterkunde te Leiden 1864. 8®.

Inhoud

:

L. PH. c. VAN DEN BEKoii. FragmcBten eener Oude Kroiiijk.

K. VAN DER vEN. Verslag betreffende een Nederduitsch US. van rc-

ken- en meetkunstigen inhoud van s. c. keouelius.
Lijst van stukkcn betreffende Kieuw Nederland.



16

Catnlogus librorum Manuscriptorum in bibliotheca S. Salvatoris.

L. 3 . F. JANSSEN. Ilct gedcnktceken op lict Huldtooneel.

j. DE WAL. lets over bet geboortejaar en den geboortedag van u. z.

BOXUORN.
Cartesiüs’ uiteinde.

j. F. DE FREMERT. InvcBtaris der HS. van Mr. s. c. nederbdrgh,
Commissaris-Generaal van Nederlandsch-lndie,

Levensberigten der afgestorvene medeleden van de Maatsch.

der Nederl. Letterkuude. Leiden, 1864. 8°.

Wiskunstige opgaven met derzelver ontbindingen van 1864,

door de leden van het Wisk. Gen.: Een ouvermoeide

arbeid komt alles te boven. Amsterdam, 1865. St. 11. 8<>.

Notulen der Yergadering van het Kon. Instituut vau In-

genieurs. van den 8®‘®° Nov. 1864. ’s Gravenhage. 8».

Tijdschrift uitg. door de Nederl. Maatschappij ter bevor-

dering van Nijverheid. Derde Eeeks. Haarlem, 1865.

Dl. VI. 1—4. 80 .

Inhoud, 1,2:

j. VAN DER TOORN. Over de schorren, aanwassen en kwelders in No-

deriand.

Mededeelingen.

3, 4:

j. H. SCHOBER. Teelt van gele Lupinen.

D. DE LOOS. Kaoutchouc en Gutta-percha.

Mededeelingen.

Bijblad van het Tijdschrift de Volksvlijt. Amsterdam, 1865.

Jan. N®. 1. 8®.

Bouwkundige Bijdragen uitg. door de Maatschappij tot

bevordering der Bouwkuust. Amsterdam, 1865. Dl. XIV.

St. 4. 4°.

Inhoud

:

E. MAGNUS. Over de inrigting en verlichting van gebouwen of zalcn

voor tentoonstellingen van Schilder- en beeldhouwwerken.

N. REDEKER BISDOM. lets over abattoirs.

D. j. SANCHES. De betrekking van Architekt.

De California zuig- en perspomp.
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Nationaal Monument 1813—1863.

j. F. metzelaar. Stalling en Koetshuis, enz.

Programma voor een paleis, bestemd voor de Vergaderingeu van de

Staten-Generaal enz.

j. GOSSCHALK. Over de prijsvraag voor de inonuraenten ter

heriniiering aau 1813. Amsterdam, 1865. 8°.

j. c. BALLOT. Magazijii voor Landbouw en Kruidkuude,

Nieuwe Eeeks. Utrecht, 1865. N°. III.
,

luhoud

:

o. HOPAKKER. Over de paarden in Frankrijk.

w. VAN LAER, üver het zoogenaamde Munstersche kleipaard.

E. DE LAVELEYE. De Nedcilaudsche Landbonw (5).

Gemengde berigten.

Nederlandscb Tijdschrift voor Geneeskunde, teveus orgaan

der Nederl. Maatschappij tot bevordering der Genees-

kuust. Amst., 1865. Afd. 1®^® Afl. 8®.

Inhoud

:

A. H. SWAAOMAN. Klinische opmerkingen betrekkelijk de algemeene

en bijzonderc berkenningsleer der hersenziekten.

p. F. j TER MATEN. De ziekten van het strottenhoofd met behulp van

den kcelspiegel herkend en behandcld.

A. E. SIMON THOMAS. Veertig gevallen van partus arte praematurus.

j. A. uoooAAKu. De indrukking der grondvlakte van den schedel door

de wervelkolom.
,

M. POLANO. Heelknndige Kliniek. Ovariolomie.

A. p. FOKKER. Huidziekten in het Buiten-gasthais te Amsterdam van

1 Julij 1862—Juuij 1864 behandeld.

Beschoawingeu.

Verslag aan den Koning over den toestand der Telegrafen

in Nederland in het jaar I 863, ’s Gravenhage, 1864<. 4®.

Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het

Koningrijk der Nederlaiulen. In- uit- en doorgevoerde

voornaamste Handels-artikelen. Dec. 1864 ’s Graven-

hage, 1865. Folio.

F. DOZY et J. H. MOLKENBOER. Brjologia Javanica seu

descriptiü Muscoruin Frondosorum Archipelagi Indici.

BOEKOE8CB. DER KONINKL. AKAD. V. WETENSCU. 3
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Edid. R B. VAN DEN BOSCH et C. M. VAN DER SANDE

LACOSTE. Lugd. Bat., 186d<. Easc. 44-. 4«.

De Navorscher. Amsterdam, 1865. Jaarg. XV. N®. 2. 4°.

H. SCHLEGEL. Museum d’Histoire Naturelle des Pays-Bas.

Livr. 6. 8°.

Lijst van boek werken, etc. welke van 1 Oct.— 31 Dec.

1864 voor de Bibliotheek van het Ministerie van Oor-

log ziju aangekocht of ontvangen. 8°.

Geologische Kaart van Nederland. 3. Wadden; 4. Hun-

singoo; 8. Westerwolde
;

11. Zuiderzee; 17. Schou-

wen. Plano.

B E L G I E.

Bulletin de l’Academie royale de Medecine de Belgique.

2^^*^ Serie. Bruxelles, 1864, Tom. Vll. N". 10. 8°.

Inhoud;'

j. BORLEB. Stüdes cliuiques sur rophthalmie rhacaatismale.

Discussion. Epideraies et epizooties.

„ BüRGGKAEVE, Chirurgie conservatrice.

F R A N K R IJ K.

j. DECAisNE. Le jardin Fruitier du Museum. Paris, 1864.

Liv. 77. 4°.

Note sur les d^couvertes faites par M. le Directeur des

mines ramsauer dans les exploitations de sei du Hall-

statt (Autriche), d’apres les renseignements fournis par

M MORLOT ä M, J. FOURNET. 8°.

ENGELAND.

Proceedings of tbe Royal Geographical Society, London,

' 1864. Vol. VIII. No. 2. 1865. Vol IX. N°. 1. 8“.
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DÜITSCHLAND.

Abhandlungen der K K. Geologischen Reichsanstalt, Wien,

1864. Bd. IV. N°. 5, 6. 4®.

Inhoud:

M. HÖRDES. Die fossilen Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien.

Bd. II. (Bivalven).

Jahrbuch der K.K. Geologischen Reichsanstalt. Wien. 1864.

Bd. XIV. No. 2, 3. 80 .

lühoud, N’, 2:

K. F. PETER.s. lieber einige Krinoidenkalksteine am Nordrande der

österr. Kalkalpen.

G. c. LAUBE. Mittbeilungen über die Erzlagerstätten von Graupen in

Böhmen.

c. CHYEER. lieber die Mineralquellen des Säroser Comitates in Ober-

Ungarn.

M. 8IMBTT1NGER. Untersuchungen auf Kohle im Zalaer Comitate.

D. 8TDR. Ueber die neogenen Ablagerungen im Gebiete der Murz und

Mur in übersteierraark.

w. HAIDINGER. Zur Erinnerung an J. k. uochleder.
K. R. VON HAUER. Der Salinenbetrieb im üesterr. u. Steiermärkischen

Salzkaminergute in chemischer Beziehung.

Arbeiten ausgeführt im chemischen Laboratorium

der KK. geol. Reichsanst.

Nr 3:

A. RÜCKER. Beitrag zur Kenntniss des Zinnerzvorkomraens bei Schlag-

genwald.

p. V. ADRIAN u. K, M. PAUL. Die geologischcn Verhältnisse der Klei-

nen Karpathen etc. im nordwestlichen Ungarn.

M. 8IMETTINGER. Beiträge zur Kenntniss der Kohlenahlagerung bei

Mährisch -Trü bau.

G. c. LAUBE. Ueber eine Pseudomorphose von Chlorit nach Strahlsteiii.

F. BABANEK. Die neucn Gangausrichtungeu in Pzibiam.

K. M. PAUL. Beitrag zur Kenntniss der tertiären Randbildungen des

Wiener Beckens.

D. 8TÜR. Einige Bemerkungen über die an der Grenze des Keupers
gegen den Lias vorkommenden Ablagerungen.

G. c. LAUBE. Bemerkungen über die Munster’schen Arten von St. Cas-
sian in der il unebener paläontologischen Sammlung.

A. RÜCKER. Barometrische Höhenmessungen in den kleinen Karpathen
im Fressburger Comitat.

3*
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E. SÜES8. Referat der Wasserversorgungs-Commission.

A. PICHLER. Der Vetzthaler Stock in Tirol.

D. STÖR. Bemerkungen über die Geologie in Unter-Steiermark.

w. HAIDINGER. Die geologischen Uebersichtskarten von Dalmatien,

Croaiien und Slavonien u. s. w.

O. FR. V. HINGENAÜ. LdDWIG HOHENEGGER.

K. R. V. HAUER. Arbeiten ausgefübrt im ehern. Laboratorium u. s. w.

A. E. VON PERGER. Mittheüuügen der K.K. Central-Coiii-

missioii zur Erforschung und Erhaltung der Baudenk-

raale, Wien, 1865. X. Jahrg. Jan. Febr, 4°.

Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn.

Brünn, 1864. Bd. II. 8°.

Inhoud

;

Sitzungs-Berichte Jänner— December.

M. KOLLER. Zur Theorie des AUGOsx’schen Heliostaten.

j. KALHDS, j. NAVE u. G. V. NIES8L. Vorarbeiten zu einer Kryptoga-

men-Flora Mährens. '

j. NAVE. Die Algen Mährens u Schlesiens (1).

G. V. NiESSL. Untersuchungen über die Genauigkeit dos Nivellirens u.

Distanzmessens nach der sxAMPFER’schen Methode.

j. NEDMANN. Das Troppauer Museum.

G. MENDEL. Meteorologische Beobachtungen aus Mähren n. Schle-

sien, 1863.

H. FR. V. LEONHÄRDi. Die bisher bekannten österr. Armleuchter-Ge-

wächse.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaf-

ten. 1863. Berlin, 1864. 4°.

Inhoud

:

PETERS. Ueber die Säugethiergattung Solenodon.

G. ROSE. Beschreibung und Eintheilung der Meteoriten u. s. w
HAGEN. Ueber die Wärme der Sonnenstrahlen.

TRENDELENBORG. Friederich der Gro.sse und sein Grosskanzler s.v-

MOEL VON COCCEJI.

HANSSEN. Die Gehöferschaften (Erhgenossenschaften) im Regierungs-

bezirk Trier.

PERTz. Ueber die Berliner und die Vaticanischen Blätter der ältesten

HS. des Virgil.

KiRCHOFF. Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets.

WETZSTEIN. Ausgewählte griechische und lateinische Inschriften, ge-

sammelt auf Reisen in den Trachonen und um das Haurängebirge.

BUSCHMANN. Das Lautsystera der Sonorischen Sprachen. (1)
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MOMMSEN. Zwei ^epnlcralreden aus der Zeit Augusts und Hadrians.

GERHARD. Ueber den Bilderkr^is von Eleusis. II.

R. viRCHOw. Archiv für pathologische Anatomie und Phy-

siologie und für Klinische Medicin, Zweite Polge, Ber-

lin, 1864). Bd. X, 1, 2. Dritte Folge, ßd. I, 1— 4. 8°.

Inhoud X, 1, 2;

L. ELLiNOER. Ueber Injection von Liq. Ferri sesquichlorati in varicöse

Venen.

L. MEVF.R. Untersuchungen über die histologische Entwicklung der

Tuberkel.

j. SEEGEN. Beiträge zur Casuistik der Meliturie.

A. BOETTCHER. Studien über den Bau des Botriocephalus latus.

KOSCHLAKOFF. Untersuchungen über den Puls mit Hülfe des mähet
sehen Sphygniographen.

V, HENSEN. Zur Entwickelung des Nervensystems.

w. KÜHNE. Ueber die Endigung der Nerven in den Nervenhügeln

der Muskeln.

R. VIRCHOW. Ueber Misbildungen am Ohr und im Bereiche des er-

sten Kiemenbogens.

H. LUSCHKA. Oas Hygroma hyo-epiglotticum.

Kleinere Mittheiluugen.

Rd. I, 1 :

B. LEYDEN. Untersuchungen über die Sensibilität im gesunden und

kranken Zustande.

A. poi.OTEBNOw. Untersuchungen über die Wirkung der Quecksilber-

präparate.

V. HENSEN. Ueber die Entwickelung des Gewebes und der Nerven im

Schwänze der Froschlarve.

w'. PAROW. Studien über die physikalischen Bedingungen der aufrech-

ten Stellung und der normalen Krümmungen der Wirbelsäule. (1)

2 :

c. FBOMMANN. Ucbcr der Färbung der Binde- und Nervensubstanz des

Kückenmarkes durch Arg. nitricum u. s. w.

Zur Silberfärbung der Axencylinder.

N. CHRZONSZCZEW’SKY. Zur Auatomic der Niere.

R. voLTOLiNi. Sectionsergebnisse bei Schwerhörigen und Taubstummen.

w. PAROW. Studien u s. w. (2)

o :

p. SICK. Zur Entwickelungsgeschichte von Krebs, Eiter und Sarcom &c.

H. FRIEDBERG. Zur Entstchungsweisc und Diagnose der Fractur des

Orbitaldaches.



j. ERICHSEN, üeber Nierencysten.

4:

VETTHU. Ueber das Verhalten der Varicellen zu den Pocken.

LIEBERMEISTER Mitthcilungen aus dem pathologisch-anatomischen

Cursus.

KOSCHLAKOFF. Beobachtungen über die Wirkung des Citronensauren

Coffein’s.

H. MEYERSON. Einige Bemerkungen über Dr. oldekop’s Lepra Gas-

pica.

j. sOMMBRBRODT. Ein Fall von Rotzkrankheit beim Menschen.

BRENNER. Erwiderung auf die von Dr. schwartze gegebene Beur-

theilung meiner Untersuchungen über die elektrische Reizung des

gehörorgans zu ärztlichen Zwecken.

Neues Lausitzisches Magazin herausgeg. von der Oberlau-

sitzischen Gesellschaft der Wissenschaften. Görlitz, 1864.

Bd. XLT. 1, 2. 80 .

Inhoud, 1 :
•

H. KNOTHB. Die Burggrafen von Dohna auf Königsbrück.

w. SOHR. Die Unterdrückung des Jesuiter-Ordens in Schlesien.

— P)ie Jesuiten nach ihrer in Preuszen proklamirten Aufhe-

bung 1776—1800.
— Völliges Verschwinden der Jesuiten und Umbildung der

von ihnen gegründeten Schulanstalten.

K. HADPT. Nachträge zum Sagenbuche der Lausitz.

pescheck. Von welchen ganz alten Zittauer Gelehrten haben wir

Gedrucktes ?

o. JANCKE. Berichtigungen &c. zu chr. knauth’s Gymnasium Augustum.

F. HERGANG. Geschichtlicher Ueberblick über die Editionen der „ Con-

fessio Augustana” vom Jahre 1530—1580.

L. HAüPT Valentin frieoland genannt trozendorf.

2 :

T. PAUB. Römisch-deutsche Zustände im Jahre 1604.

Der Herr von tschirhhaus auf Kieslingswalde und sein

Pfarrer kellner von Zinnendorf.

A. VON sallet. Die antiken Münzen der Oberlansitz. Gesellschaft.

B. KLÖCKE. Die thonigen Schichten, welche die Kohle der Kreidefor-

mation bei Ullersdorf a. Q. begleiten.

j. A. GRiTNERT. Archiv der Mathematik und Physik. Greifs-

wald, 1865. XLTII. ]. 8°.

Sitzuiigsherichte der Königl. hayer. Akademie der issen-

schaften zu München 1864. TI. H. 2. 8®.
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Inhoud

:

LAMONT. lieber den Einfluss des Mondes auf die Magnet-Nadel.

lieber die jährliche Periöde des Barometers.

lieber die zehnjährige Periode der Magnetischen Variationen

u. der Sonnenfleckeb.

NAOELi. lieber den innern Bau vegetabilischer Zellenmembranen.

XIV Ikricht des Vereins für Naturkunde zu Cassel,

über die Vereinsjahre 1862— 64. Cassel, 1864. 8°.

Inhoud

!

E. DDNKER. lieber Flussbildungen.

SEZEKORN. Verzeiohniss der in der Provinz Niederhessen vorkom-
menden Vögel.

WEiSB. lieber die geognostischen Verhältnisse, sowie die nutzbaren

Mineralien und Gesteine in der Umgegend der Saline Sooden bei

Aliendorf an der Werra.

gückelbergkr. Analyse einer im Steinkohlen-Revier von Obernkir-

chen erbohrten Soole.

u. MÖHL. Die Witterungsverhälinisse des Jahres 1863.

V. llericht des Ofieubacher Vereins für Naturkunde, Of-

fenbach a M
,
1864. 8®.

Inhoud:

K. MEVER. Zur Naturgeschichte des Girlitz.

c. URCCH. Ueber die Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans).

c. B. LEHMANN. Zwei neue Semperviven.

R. MAYER. Ein erwachsener männlicher Gorilla.

T. PETERSEK. Ein Ausflug auf den Grossvenediger.

Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in

Meklenburg. 18 Jahr. Neubraudenburg, 1864. 8®.

Inlioud

;

E. BOLL. Nachtrag zur Flora von Meklenburg.

R. CABPARY. Potamogeton Zosteracea Fr. bei Güstrow.

j. REiNKE. Neue Meklenburgische Pflanzen-Bastarde.

SIMONIS. Cetraria Islandica in Meklenburg.

Schwandengrütze. Gewinnung derselben.

MAKSSON. Zur Flora von Neuvorpommern und Rügen.

E. BOLL. Meteorologische Beobachtungen &c.



24 —
MEIER. Ueber das Vorkommen des Körz bei Lübeck.

FEIEDLAND. Sorex. nov. Sp.?

A. PETERMANN. Mittheiluiigeii aus jusjpus peethes’ Geogra-

phischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf

dem Gesaramtgebiete der Geographie. Gotha, 1864. Er-

gänzungsheft Na 14, 15. — 1864, Heft XI, XII. —
1865, Heft I. 40 .

I T A L I E.

Memorie dell’ 1. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere

ed Arti. Venezia, 1864. Vol. X, p. 3. 4A

Iiihoud :

G. BiANCHETTi. Intomo ad alcune cose spettanti alla lingna ed allo

Stile.

G. vENANzio. Stndii sulla publica beneficeDza.

G. D. NARDo, Ordinamento delle Statistiche negli Institnti degli esposti.

D. TDRÄZZA. Appendice alla nota delmotodiun corpo rotondo pesante.

Di alcune proprietb relative agli assi di rotazione di un

sistema rigido

F. CAVALLI. La Scienza politica in Italia.

R. DE visiANi. Palmae pinnatae tertiariae agri Veneti.

G. BELLAviTis. Detei mioazioDe numerica delle radici immaginarie

delle equazioni algebriche.

E. Cav. DE BETTA. Monografia degli Amfibi urodeli italiani e piu dif-

fnsamente delle specie viventi nelle prov. Venete.

Atti deir I. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed

Arti. Serie IIlA Venezia, 1863— 64. Tomo IX. Disp.

9, 10. 8°.

Inhoud, 9

;

p. LiOY. I ditteri distributi secondo un nuovo metodo di classifica-

zione naturale (continuaz.).

G. p. vLACoviCH. Annotazioni intorno alcune proprieta dei corpuscoli

oscillanti del bombice del celso.

ASSON. Nota sopra il telano traumatico.

KAKDO. Riflessioni generali solla proposta di sopprimere la Ruote des-

tinata all’ accoglimento de’ figli abbandonati.

VIKT8CHGAU. Risultamenti di alcune sperienze sulla fava del Calabar-
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10 :

G. p. vLACoviCH. Annotazioni ecc.

Catalogo de’ marmi scolpiti del museo avcheologico della Maixiana.

p. HOY. j. ditteri ecc. (coutiuuaz.)

BERTI e NAMiAS. Kelazioiii meteorologiche e mediche per Marzo e

Aprile 1864.

vELADim. Nota sulla meteorologia.

OALVANi. Corisiderazioni cliiniiche tecnologiche intorno alla depura-

zione della cera del Giappone ecc.

MiNiscALCHi. Relazione iotorno alla carta del Miani.

namias. Cousiderazioni mediche risguardanti le acque di Recoaro.

RüPP. Sopra la .Mein, del Dott. virga:Su1 legamento malleo mascellare.

NARDo. Sopra una nuova rarissima specie di chelomiano, pescato nelle

nosire spiaggie.

Keale Istituto Lombardo di Scieiize e Ledere. Milano 1861.

Eendiconti. (CI. di Lettere e Sc. Morali e politiche), Vol.

I, Fase. 5. (CI. de. Sc. matematiche e naturali). Vol. I.

Fase. 6. 8°,

Inhoud, Vol. I, 5.

BiONDBLLi. Di un sepolcreto romano testh discoperto in Lombardia.

B. POLi. Sulla teorica dei principi dell’ istruzione pubblica.

MANTEGAZZA. Saggio sulla Societb. Sudamericana.

I. 6:

G. POLLI. Oei salfiti e degli iposolfiti medicinali nelle febbri inter*

mittenti da raiasma palustre.

G. CAMTONi. Osservazioni su la evaporazione e la diifusione dei liqui*

di e sulla imbibizione dei solidi porosi.

LOMBARDiNi. Appendice agli studi idrologici sul Nilo.

sCHiAPAREELi. Nuova Orbita del pianeta Esperia, corretta, ecc.

B. STAMM. Sul calcolo grafico e sullo Studio geometrico dei polinomi

intieri e razionali della forma Xm + a X«— i + ... + qx -f- 1,

coli’ ajuto di un nuovo sisteraa di coordinate.

ZWEDEN EN NÜORWEGEN.

A. ERDMANN. Sueriges Geologiska Undersökuing. Stock-

holm, 1861. 8\ met Bladen 6—'IS. in Plano.

Forhandlingar i Videnskabs-Selskabet i Christiania, Aar

1866. dir., 1861. 8’.

BOEKGE9CH. DER KON. AKAD. V. WETENSCH. 4
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,
Inhoud

;

SARS. Beskrivelse over Thysanopoda norvegica.

BJERKNES. Om de iudre Tilstande i et inkorapressibelt Fluidum, &c.

FAYE Ora Virkningerne af at indaande Qvaelstofoxydul.

KJERÜI.F. Bemaerkninger om de glaciale Mergelbollers Dannelse. I. II.

MOHN Ora den magnetiske Declination i Christiania fra 1842 til 1862.

SARS. Tillaeg til bans tidligere meddeelte Jagttagelser over de maerk-

vaerdigo, paa Bugsiden af Thysanopoda beliggende Sandsered-

skaber.

c. BOECK. Angaaende Spörgsmaalet om huad der kan forstaaes ved

Udtrykket Individ.

HOLMBOE. Om Kong svegders Reise til Godheim.

LTNGK. Kritiske Studier over schellino, &c.

SARS. Om en ny art Brachiolaria.

hansteen. Om „de magnetiske Kraefters Styrke og Retning i Chris-

tiania, &c.

MONRAD Philosophie og Naturvidenskab.

HOLMBOE. Om Eeds-Ringu i Oldtiden.

A. BOECK. Om 4 norske Decapoder.

HANSTEEN Om Havfladens Uforatiderlighed.

KJERüLF. Om et Fund af Fossiler ved Högberget.

ÄUßERT. Om en Latinsk Indskrift, &c.

G. o. SARS. Om en anomal Gruppe af Isopoder.

HOLMBOE. Commentar til to maerkelige Steder i Eyerbyggiasaga.

Det kongl. Norske Frederiks Universilets Ä.arsberetning

for Aaret 1862. 8’.

M. lEGENS og F. HiORDTDAHL. Om de Gcologiske Forhold

pra kyststraekningen af nordre Bergeiilius Amt. Christia-

nia, 1864. 4°.

s. A. SEXE. Om Sneebraeen Folgefon. Christiania, 1864. 4®.

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. Udgivet af den Phy-

siographiske Forening. Christiania, 1863, Bd. XII. H.

4; 1864. Bd. XIII. H. 1—3. 8°,

Inhoud, Bd. XII. 4:

SARS. Geologiske og Zoologiske Jagttagelsel, anstlllede paa en Reise

af Trondhjems Stift i Sommeren 1862.

F. HOCH. Supplementor til Dovres Flora.

Taxidermi.

0. M. GüLDBERG. Om Vandets permanente njaerne Bevaegelse i Ka-

nälen med rectangulaert Tversnit.
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Bd. XIII, 1, 2 :

A. BLYTT. Botanisk Reise i Valders og de tilgraendsende Egne.
T. HiORTDAHL. Analyser af nogle Kobber mineralier.

'S. A. b£XE. Nogle bemaerkninger om Potentslaeren, &c.

3:

O
J. j. ASTBAND Indberötning, om Astron. og Geodetiske Observationer

anstillede paa en Reise i Öondre Bergenhuus’ amt, i Sommeren,
1863,

G. o. SARS. Beretning om en i Sommeren 1863 foretagen Zoologisk

Reise i Christianiu Stift.

R, COLLET. Oversigt af Christiania Omegns ornithologiske Fauna.

p. A. MUNCH. Pavelige nuntiers Regnskabs- og Dagböger

forte under tieiide-opkraevningeii i Norden, 1282— 1334,

med et anhang af diplomer. Christiania, 1864, 8°.

D, A. LöBERG. Norges Riskerier. Christiania, 1864. 8®.

Beretning ’om Bodsfaengslets Virksomhed. Aaret 1863.

Chr., 1864. 8®.

Meteorologische Beobachtungen. Aufgezeichnet auf Christia-

nia’s Observatorium, 1848— L855. Chr. 1864. Lief.

III, IV. 4®.

R ü S L A N D.

Mdmoires de l’Acad^mie Imp. des Sciences de St. P^ters-

bourg. 1863. Tom. V. 2— 9. (Dernier). T. VI. 1— 12.

4®.

luhoud, V, 2

:

N. VON KOKSCHAROw. Beschreibung des Alexandrits.

3:

R. LENZ. Untersuchung einer unregelmässigen Vortheilnng des Erd-

magnetismus &c.

4:

o. STROVB. Observations de la grande Ne'buleuse d’Orion.

5 :

j. KNOCH. Die Naturgeschichte des breiten Bandwurms. (Bothr. lat.) &c.

4*
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6 :

A. NAUOE. Earipideische Stadien.

7 ;

A. STRAUCH. Chelonische Studien &c,

8 :

A. scHiEFNBB. Versuch über das Awarische.

9 :

J. soMOFP. Mdmoire sur nn cas particulier de l’Homographie plane.

VI. 1 :

F. LENZ. Betrachtungen über Ventilation in unsern Elimaten.

2 :

A. V. VOLBORTH. Ucber die mit glatten Rumpfgliederen versehenen

rassischen Trilobiten &c.

3 ;

A. MORAWITZ. Beitrag zur Käferfauna der Insel Jesso.

. 4 :

H. STROVB. Die Alexandersäule und der Rapakivi &c.

5 :

H. ABiCH. lieber eine im Kaspischen Meere erschienene Insel &c.

6 :

J. DB ORiMEE. Description des monastbres Armeniens d’Hughbat et

de Sanahin.

7 :

A. wiNNECKE. Beobachtungen des Mars um die Zeit der Opposition

1862.

8 :

A. SCHIEFNER. Versuch über die Sprache der Uden.

9 ;

E. z. V. LiNGENTHAL. Zur Kenntniss des römischen Steuerwesens in

der Kaiserzeit.

10 :

p. ofsiannikof. lieber die feinere Structur des Kopfganglions bei

den Krebsen &c.

11 :

A. SAWITSCH. Opposition dos Mars im Jahre 1852.
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12 :

A. 8CHIEFNER. Ausführlicher Bericht über des Generals Bn. p. v.

CSLAR Abchasische Studien.

Bulletins de l’Academie Imp. des Sciences de St. P^ters-

bourg. 1863. T. V. 3—8 (dernier). VI. 1— 5 (dernier).

VII, 1, 2. 40.

Inhoud, V. 3

:

B. LEKz. Observations metdorologiques faites en 1847—1849 dans l’Ocean

Atlantique et dans le Grand-Ocean.

SCHNEIDER. Insuliisance des methodes actnellement employdes ponr

mesurer la profoiideur en mer, &c.

A. SCHIEFNBR. Sur Kaleva et les Kalevingiens.

F. j. WIEDEMANN. Sur los aDnales de la Socidtd du Musee transyl-

vanien.

A. OOEBEL. Analyses cbimiques des ob de la Rbytina.

4:

A. 'vriNNECKB. Considdralions concernant les observations radridiennes

k faire pendant l'opposition prochaine de Mars &c.

M. BRossET. Sur les couvents armdniens d'llughbat et de Sanahin.

A. MORA WITZ. Diagnoses prealables de Coleoptferes nouveaux du Sud-

est de la Siberie.

DB baer, WEISSE et OOEBEL. Nouvelle.s prdalables sur les collections

faites par le Lt. odlski dans la mer Caspienne.

5:

o. V. iiELMERSEN. La Colonne Alexandre b. St. Petersbourg.

A. OOEBEL. Sur les changements survenus dans le degrd de salure de

quL-lqucs lacs de la Crimde.

A. SCHIEFNBR. Sur les grands nombres des Buddhistos.

JACOBI et ziMNE. Kappon sur la machine de M. chandor.

A. MORAW’iTZ. Diagnoses prealables de quelques carabicides, envoydes

de Hakodade.

A. OOEBEL. Sur l’existance supposde d’un foyer des phdnombnos vol-

caniqiies au Chorasan.

j. B. KUMK. Recherches sur la Chronographie russe &c.

0. STKUVE. Observations faites b l’epoque oü le plan des anneaux de

Saturne passait par le soleil.

6 :

N. KOKSCHAROF. Notice sur le Kotchoubette, &c.

Notice sur la forme cristalline et les angles de l’Hy-

drargillite.
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V. LANGLOis. Notice suf le chrjsobnlle, octroy€ par l^on V, roi

d’Armenie, aux Siciliens, en 1331.

V. BONNiAKOwsar. Nouvelles considdrations sur la thdorie des pa-

ralleles.

M. BR08SET. Activite littdraire des Georgiens et des Armeniens, en

Rnssie, &c.

A. GOEBEL. Sur la coatnme qui existe en Perse de manger certaines

substances ’argilleuses et calcaires, avec l'analyse &c.

Analyse chimique de la Zinconise de Taft en Perse &c.

. A. ooM Comparaison du catalogue d’Armagh (kobinson) avec celni

d’Abo (argelanuer).

BROSSET et KONiNK. Notice sut deux inscriptioDS cundiformes, decou-

vertes dans l’Armdnie russe.

A. SCBIEPNER. Proverbes Ossbtes.

7 :

F. j. WIEDEMANN. Voyage fait dans le conrant de l’ete de cette an-

ne'e en vue d’etndes lioguistiqnes.
,

V. BONNiAKOwsKV. Note sur l’origine des Logarithmes d’addition et

de soustraction dits de gagss et de zech.

. ROMANOFSKY. SuF un eboulement de terre, &c. dans l’Onral.

A. NAUCK. Sur un Mem. de M. j. th. stbove, intitnle: Novae cnrae

in QDiNTi Smyrnaei Postliomerica.

A. scHiEKNEK. Remarques suppl. sur les proverbes ossdtiens.

B. DORN. Rapp, sur un ouvrage de M melgonnof, sur la gdographie

du littoral du sud de la mer Caspienne.

A. GOEBEL. Notices cliimiques et mineralogiques.

j. V. BRANDT. Extrait d’un mem. sur le genre Hyrax.

j. DE scHRENEK. Dlagnoses prealables de quelques nouvelles espbces

de Gastropodes de la mer du Japon.

8 ;

N. ziNiNE. Sur le benzoin desoxyde, produit par Taction de l’hydro-

gbne sur le benzoin.

w. EADLOFF. Rapport sur un voyage fait dans l’Altai pendant l’ete

de 1861.

M. BROSSET. Notice sur rhistorien Arme'nien thoma ardzrouni. Xe S.

A. BCHiEF.sER. Rapports sur une collection d’Antiquites provenant du

Gouv. d’ülonets.

j. F BRANDT. Rcmarques sur la propagation et l’extinction de la

Rhytina.

VI. 1:

M. BROSSET. Notices sur une collection de materiaux historiques et

philologiques &c.

.- Notice sur l’historien Armenien alrhithar d’afrivank.

H. btrdve. Lettre b. M. helmehsen, sur l'argile du terrain silurien in-

ferieur du Gouv. de St. Petersbourg.



N. silVck. Remarques critiqnes. III.

M. BROssET. Notice snr l'historien Armenien thoma ardzeodni. Xe S.

A. 8AV1TCH. Recherches sur l’orbite de la grande comete (Ile) 1861.

j. F. BRANDT. Quelques mots supplementaires sur les os du uez chez

les birfenes (Sir. 111.)

2 ;

c. CLAÜ 8 S. Nouvelles recherches sur les metaux qui accompagnent le

platiue.

A. 8AV1TCH. Opposition de la planhtc Neptune en 1862.

£. LENZ. Sur UD nouvel anemometre.

Comte KEvsBBLiNO. Observations sur les phenomhnes des blocs erra-

tiques.

F. j. RCPRECHT. Remarques sur les primevhres du Caucase.

K. E. OE BAER. Rapp, sur un travail de M. le Prof wagner, concer*

nanc un nouveau mode de propagation observee chez quelques

Diptbres.

3 :

A. F. Bn. OE SASS. Rechcrcbes sur les variations du nivean de la

Baltique.

A. NAüCK. Sur un manuscrit grec.

A. 8CU 1 EFNER. Quatre lettres de leibnitz et chr. wolff.

M. A. jACOBi. Note sur quelques expbriences avec un cible electro-

magnbtique.

N. SEVERT80F. Rechcrches microscopiqnes sur la decoloration du plu-

mage de quelques oiseaux vers le tcmps de leurs noces, &c.

K. E. DF. BAER. Sur un vieux cräne du Meklenbourg, &c.

M. OYLDEK. Calcul de l’Orbite de la Combte. II. 1860.

4;

j. FRITZSCHE. Snr la congblation des liquides coloribs.

A. BCKGB Sur le genre Echinops.

N. KOKCUABOF, Notices mineralogiques sur le beryl, l’euclase et le

rutile.

w. RADLOFF. Rapp, snr un voyage fait en 1862 dans la steppe des

Kirghizes.

F. j. WIEDEMANN. Rapp, sur un voyage fait dans les prov. baltiqnes

ponr l'etude de la langue ehste.

A. NAüCK. Sur le Verbe fpiu.

p. KHLEöziKOF. Sur les rapports qui existent entre la contraction des

volumes de deux liquides capables de se mbler ensemble, et de la

chaleur &c.

A. scHiEFNER. Textes Osseths.

M. JAENI 8CM. Re'snmb succint de l’onvrage > Traitb des applications

de l'analyse mathematique an jeu des bchecs.'’



A. STRAUCH. Sur dcux uouvelles espfeces de reptiles sanriens, trouv^es

en Perse.

A. scuiEFNUR. Rapport sur un voyage en Angleterre.

V. BOKNIAKOWSKY. Considerations geomeiriques sur la disposition la

plus avantageuse des paratonnerres.

M BROSSET. Rütice concernant les inscriptions gdorgiennes &c

j. FKiTzscuE. Kote additionnelle au memoire de la cougelation des

liquides colories.

6 :

K. E. DE BAER. Sui' TexstinelioD des cspeces animales au point de vue

physiologique et non-physiologique, &c.

VII. 1:

j. p. BRANDT. Rapport sur un Voyage fait en 1863 a l’etranger.

w. ORDBER. Sur le Sinus communis et les Valvulae Venae cardiacae,

et sur la duphcitd de la Vena cava superior chez rhomme et les

mammif^res.

A. wiNNECKE. Sur la nebuleuse d’Orion.

H. GRAFF. Sur un manuscrit grec de la Bibi. Imp. de Paris.

M. BROSSET. Activite litteraire des Georgiens et des Armeniens en

Russie &c.

G. DE HELMERSEN. Lettre sur les recherches geologiques faites dans

le bassin houiller de Donets.

PH. OFSiANNiKOF. SuT le phenom^ne de la lumiere produite par les

larves du ver luisant (Lampyris noct.).

N. ziNiNE. Sur le Kitro-beuzil.

2 :

A. WINNECKE. Sur la queue multiple de la grande comete de 1744.

M. BROSSET. Varietes Armeniennes.

A. scHiEFNER. Sur les rdcents travaux de linguistique de M. le Bn.

USLAR.

N. KOKCHAROF. Notices mineralogiqnos sur le palsbergit et le graphit.

o. STRUVE. Sur le teloscope de M. lassell h, Malte.

PU. OFSIANNIKOF. Rechercbes sur la moelle epiniere des poissons et

des mammifbres, et resultats des recherches de M. kodtchine sur la

moelle dpiniere de la Lampree.

G. DE HELMEBSEN. Sur Ic puit ariesicn de St. Petersbourg.

F. RUPRECHT. Quclques donnees pour servir h eclaircir la question de

la duree de temps necessaire pour la formation de la tourbe.

PH. OFSIANNIKOF. Sur la structure intime du cervclet des poissons.

Compte-Rendu de la Societe Imperiale Geographique de

Russie pour rannee 1863. St. Petersbourg, 1864. 8®.

Proces-Verbal de l’Assembl^e g^ii. du 8 Avril 1864 de

la Soc. Imp. Geogr, de Russie. 4°.
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AANGE KOCHT.

ABEND. Algemeene Geschiedenis des Vaderlaiids, vau de

vroegste tijden tot op heden. Voortgezet door o. van

KEES en vr. o. beill. Amst., 1864. Dl. III. St. IV.

Afl. 9. roy. 8°.

H. SCHLEGEL. De Diereiituin van het Koninkl. Zoologisch

Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam. Afl.

6. 4°.

•Tournal des Savants. Paris. Janvier 1865. 4®.

Annales de Chimie et de Physique. 4*e"'® Serie. Paris,

1865. Tom. IV. Janvier 8®.

HENLE u. V. PFEUEER. Zeitschrift für rationelle Medicin.

3‘® Keihe. Leipzig, 1865. Bd. XXIII, Heft 3. 8®.

Bibliotheque universelle et Revue Suisse. Nouvelle p^riode.

Geneve, 1865. Tom. XXII. N°. 85. Janvier. 8°.

TEN GESCHENKE OF IN RÜIL ONTVANGEN IN

DE MAAND MAART 1865.

NEDERLAND.

A. DE wicquEFORT. Histoire des Provinces-Unies des Pais-

bas depuis le parfait establisseraent de cet Estat par la

paix de Munster. Publik au noin de la Society d’His-

toire ä, Utrecht par c. a. chais van buben. Amsterdam,

1864. T. II. 8°.

BOBKOEBCII. DER KONINKL. AKAD. V. WETENBCH. 5



34 —
Tijclschrift uitgeg. door de Nederlandsche Maatschappij ter

bevordering van Nijverheid. 3*^® Reeks. Haarlem, 1865.

Dl. VI. 5, 6. 8®.

Inhoud

:

Verslag van de Commissie belast met het onderzoek naar de uitwer-

king van den brand te Enschedd, op de zieh daär, tijdens dieramp

bevonden hebbende ijzeren Brandwaarborgkasten (vervölg).

F. w. VAN EEDEN. De ambachtsschool te Amsterdam.

Technische Mededeelingen.

j. c. BALLOT. Magazijii voor Landbouw en Kruidkunde. N.

Reeks. Utrecht, 1865. Ad. 4. 8®.

Inhouil

;

E. DE LAVELEYE. De Nederlandscho Landbouw (6).

c. CABOORT jz. Over het verbouwen van voedergewassen.

De methode van Prof, morgan ter conservering van vleesch.

Dr. ARTüs. Wijze, om oogelijk, smakclijk en voedzaam Hamburger

rookvleesch te verkrijgen.

Over de oorzaken van het miltvimr.

ROBART. Over het Noorweegsche paard.

PERosiNO. Over de oorzaken van den kwaden droes en worm, en over

het luchten der stallen.

Gemengde berigten.

Bijblad tot, het Tijdschrift de Volksvlijt. Amst., 1865.

N®. 2. 8°.

Mededeelingen en berigten der Geldersche Maatschappij van

Landbouw over 1865. Arnhem. 8°.

De Taalgids. Tijdschrift tot uitbreiding van de kennis der

Nederlandsche Taal. Utrecht, 1864. Jaarg. VI. N°. 3,

4. 8®.

Maandblad van het Ned. Onderwijzers-genootschap ter be-

vordering van Volksopvoeding en Onderwijs. Amst., 1865.

N°. 2. Correspondentie-blad. N®. 1. 8®.

Zcsde Jaarlijksch verslag door de Hoofd-Cominissie van het

Rotterdamsch Lecskabinet. Rott., 1865. 8®.



ßijdrageu tot de keiuiis vaii den tegemvoordigen staat der

provincie Groningen. 1864. Dl. III. 4. 8°.

Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Ko-

ningrijk der Nederlauden. In-, uit en doorgevoerde voor-

uaamste Handelsartikelen gedurende de maand Januarij

1865. ’s Gravenhage. Polio.

Verzamelingslabel der Watershoogten längs den Boven-Eijn,

Waal, Merwede enz. ’s Gravenhage, 1864. November en

December. Polio.

L. A. TE WINKEL. De Grondbeginselen der Nederlandsche

Spelling. Eegeling der spelling voor het Woordenboek

der Nederl. taal. Leiden, 1865. 8°.

De Navorscher. N. Eeeks. Amsterdam, 1865. Jaarg. XV.

N°. 3. 4°.

SEPP. Nederl. Insecten, bijeengebragt door s. c. snellen

VAN VOLLENHOVEN. 2^® Serie. Dl. II. 1, 2. 4°.

p. BLEEKEK. Atlas ichthyologique des Indes orientales Neer-

landaises. Amsterdam, 1865. Livr. 17. Polio.

NEDERLANDSCH INDIE.

Geneeskundig Tijdschrift voor Nederl. Indie, uitgeg. door

de Vereeniging tot bevordering der Geneesk. Wetenschap-

pen in Nederl. Indie. N. Serie. Batavia, 1864. Dl. VI.

6. 80.

Inhoud:

A. scHARLER eil BERNELOT MOENS. Schcikundig onderzock van gras-

aoortcn, graan- en peulvruchten in betrekking tot bare aanwending
als paardenvoedsel in Indie.

B E L G I E.

V. GUiBERT. De l’lnstruction primaire obligatoire au point

de viie de l’hygiene et de la moralite des classes pauvres.

Louvain, 1859. 8®.
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V. GUiBERT. De la Propylamine (Extr. Bull, de la S. de Med.

de Gand 1860). S”.

Du Guaco et des Eupatoires. Anvers, 1860.

et A. H. VAN HEURCK. Eloie medicale Beige.

Louvain, 1864<. 8°.

Histoire naturelle et medicale des nouveaux me-

dicaments introduits dans la therapeutique depuis 1830.

Bruxelles, 1865. S®.

L. HOORNAERT. De slag bij Rupelmonde, (1552). St. Niko-

laas, 1864. E. 8°,

Het Nederduitsch Tooneel in Belgie. Verzameling van Oor-

konden, Verslagen enz., uitgeg. door K. Besluit van 16

Julij 1864. Brussel, 1864. 8®.

F R A N K R IJ K.

Eevue Agricole, Industrielle, Litteraire et Artistique. Va-

lenciennes, ]865. Tom. XIX. N°. 1. 8°.

j. DECAiSNE. Le Jardin Fruitier du Museum. Paris, 1864.

Livr. 78. 4°.

GROOT-BRITT ANN JE en I E R L A N D.

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XXIII.

p. 3. 4°.

Inhoud

:

D. BBEWSTER. Dcscription of the Lithoscope.

BLAGEiB. On the agrarian Laws of ltcdegus.

KBLT.AND. On the Limits of onr Knowledge respecting the Theory of

Parallels,

R. E. 8COEESBY-JACKSON. On the Temperature of Certain Hot-Springs

in the Pyrenees.

PH. KELLAND. On Superposition.

j. M. DDNCAN. On the variations of the Fertility and Foecundity of

Women according to Age.

E. RONALDS. On the most Volatile ConstituoDts of American Petroleum .
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B. 8TBWART. On Suii-Spats and tlieir Connection witb Planetary Con-

figurations.

j. DAVY. On tbe Freezing of the Egg of the Common Fowl.

j. D. MACDONALD. Ou tbe Morphological Relationsbips of the Mollus-

coida and Coeleuterata.

B. BooG WATSON. On tlie Great Drift Beds witb Shelis in the South

of Arran.

j. MDiR. On the Principal Deitics of the Rigveda.

j. G. MACviCAR. On the Law of the Volumes of Aeriforms extcnded

to Dense Bodies.

j. SMALL. Biographical Sketch of adam ferqdson.

c. BiAzzi SMYTH. On the Reputed Metrological System of the Great

Pyramid.

A. CRüM BROWN. On the Theory of Isomeric Compounds.

B. SANG. On the Theory of Commensurables.

j. PEXTiGREw. On the Structure and action of the Auriculo-Vcntricu-

lar Valves.

Proceedings of the Eoyal Society of Edinburgh. 1863—64.

Vol. V. 62. 8°.

Inhoud;

ALLHAN. On the Occurrence of Amoebiform Protoplasra and the Emis-
sion of Fseudopodia in the Ilydroida.

w. TURNER. On the Human Crania allied in Anatomical Characters

to tbe Engis and Neanderthal Skulls.

E. SANG. On a Simple Method of Approximating to the Roots of any

Algebraic Equation,

j. H. BALFOUR. On the State of the Open-Air Vegatation in the Edin-

burgh Botanic Garden.

D. BREWSTER. On the Influence of the Refracting force of Calcareous

Spar on the Polarization, the Intensity, and the Colour of the Light

which it reflects.

M. M. TAiT. On the Action of Terchloride of Phosphorus on Anilinc.

On Thermat’s Theorem.

o. BREWSTER. On the Diffraction Bands prodneed by Double Striated

Surfaces.

KELLAND. On superposition. (11).

w. THOMSON. On Ccntrobaric Bodies.

j. ALEXANDER. The Decimal Problem solved.

w. THOMSON. On the Elevation of the Earth’s surface Temperatnre

prodneed by Underground Heat.

w. F. SKEHE. On the Celtic Languages in their Relation to each other,

nnd to the Teutonic Dialects.

w. THOMSON. On the Protection of Vegatation from Destructive Cold

every Night.
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w. SELLER. Ou Vital Agency with reference to the correlatiou of

Forces.

Dr. STEVENSON. Unpnblished Letter of the late Prof. ddgä.ld stewart.

o. RICHTER. On the Chemical and Physical Principles in Connection

with the specific Gravity of Liquid and solid Snbstances.

A. R. CATTON. On the Rhombohedral System in Crystallography.

On the Connection between the Form and Optical Pro-

perties of Crystals.

DiTTMAR. A Contribution to the History of the Oxides of Manganese.

TH. BROWN. On Glacial Clay, with Arctic Shells, near Errol, on

the Tay.

R. BOOG WATSON. On the Boulder-Clay at Greenock and Port-Glasgow.

Journal of the Geological Society of Dublin. 1863— 64.

Dublin, 1864. Vol. X. p. 2. 8o.

Inhoud:

T. s. HUNT. On Metamorphic Kocks.

M. CLOSE. Oll some striated surfaces in the Granite near Dublin.

A. CARTE. On Fossil Reindeer.

R. H. SCOTT. On the Yellow Sandstone of Donegal.

G. H. KiNAHAN. On the Eskers of Ireland.

On Crumpled Lamination in Schales.

A. CARTE. On Fossil Remains of the Polar Bear.

M. H. ORMSBY. On a Steatitic Mineral from Ballycorus.

s. HAüGHTON. On Fossil Exogenons Wood.
On the Fossil Red Deed of Ireland.

j. B. JCEES. On Indentations in Bones of a Cervus Megaceros.

s. HAPGHTON. Experimeutal Eesearches on the Granites of

Ireland. London, 1862. Part. III and IV. 8°.

Notes on Aniraal Mechanics. 8’.

DUITSCHLAND.

Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle.

1864. Bd. IX. 1. 40.

Inhoud:

H. j. BRASACK. Spcctral-analytische Untersuchungen der Metalle.

H. WBLCKER. Ueber die Entwickelung und den Bau der Haut und der

Haare bei Bradypus, enz.

H. BCRMEiSTER. Beschreibung der Macrauchoiiia patachoiiica Owen
(Opisthorhinus Falkoueri Brav.)
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XX u. XXL Jahresbericht der Pollichia, eines naturwis-

senschaftlichen Vereins der Eheinpfalz. Neustadt a/H.,

1863. 80.

Inhoud:

F. VON HERDER. Ucber die Veränderlichkeit der Arten im Planzen-

reich.

SCHLOTTHADBER. Detitschc Schlangen.

DELLMANN. Has Klima der mittelrheinischen Ebene.

Die Spannung der offenen Säule.

n. RDST. Resultate meteorologischer Beobachtungen, etc.

MEDicDs. Verzeichniss der in der Pfalz vorkommenden Käfer.

. vi'. SCHULTZ. Grundzüge zur Phytostatik .der Pfalz.

. H. scHDLTz-BipoNTANDS. Lychnophora Martins, n einige benach-

barte Gattungen.

Tanacetnm lanuginosum.

j. scHLicKDM. Ucber die chemischen Vorgänge heim Reifen der Wein-

traube.

j. V. DÖLLiNGEN. König MAXIMILIAN II Und die Wissen-

schaft. Eede gehalten in der Festsitzung der K. Akad.

d. W. München, 1864. 8°.

w. H. niEiiL. Ueber den Begriff der bürgerlichen Gesell-

schaft. Vortrag in der Oeffentl. Sitzung der K. Akad. d.

W. München, 1864. 40 .

G. M. THOMAS. Die Stellung Venedigs in der Weltgeschichte.

Eede, u. s. w. München, 1864. 4°.

Annalen der Königl. Sternwarte bei München. 1864. Bd.

XIII. 80 .

Flora oder allgemeine botanische Zeitung, herausgeg. von

der K. bayer. botanischen Gesellschaft. Neue Eeihe. Ee-

gensburg, 1864. Jahrg. XXII. 80 .

vmcHOW. Archiv für pathologische Anatomie u Physiolo-

gie u. für Klinische Medicin. Berlin, 1865. Bd. XXXII.

1, 2. 80.

Inhoufl, l :

j. ARNOLD. Ucber die feineren histologischen Verliältnisse der Gang-

lienzellen in dem Sympathicus des Frosches.
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A. MOERS. Beiträge zür patliologischeu Anatomie der Linse nach

Versuchen an Thieren.

n. SEHR. Heilmittel der Altkalifornier.

w. ORüBER. Weitere Beiträge zu den durch Bildungsfehler bedingten

Lagerungsanomalien des Darmes.

Seltene Beobachtungen.

R. viRCHOw. lieber das Vorkommen in den Nachweis des hepato.

genen, etc.

A. BOETTCHER. lieber die Wirkung des Chloroforms auf das Blut.

Kleinere Mittheilungen.

2 :

Q. KiRCHGässER. lieber die Wirkung der Quecksilberdämpfe, welche

sich bei Inunctionen mit grauer Salbe entwickeln.

KLEBS. Die Nerven der organischen Muskelfasern.

Anthraxähnliche Affection der Wandungen der Mund- und

Kachenhöhle, sowie des Magens,

w. GEDBER. Vermischte Aufsätze.

c. TROMMANN. Zur Structur der Ganglienzellen der Vorderhörner.

HJELT. Notizen über den Aussatz in Finnland.

Kl. Mittheilungen.

r. GR. V. MARENZi. Zwölf Tragmente über Geologie. Triest,

1864. 80 .

— Das Alter der Erde. Ein geologisches

Eragment im Geiste der Einsturztheorie. Triest, 1865. 8o.

Der Karst. Ein geologisches Eragment

im Geiste der Einsturztheorie. Triest, 1865. 8°.

A. PETERMANN. Mittheilungen aus justus perthes’ Geogra-

phischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf

dem Gesammtgebiete der Geographie. Gotha, 1865. Heft

II. 40 .

LUXEMBURG.

j. SCHOTTER. JOHANN, Graf voi) Luxemburg und König von

Böhmen. Luxemburg, 1865. B. II. 8».

ZWITSERLAND.
Bulletin de la Societe Vaudoise des Sciences Naturelles.

Lausanne, 1864. Tome VIII. N®. 51. 80 .
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Inhoud;

E. RENEViER. Notices geologiques et paleontologiques sur les Alpes

Vaudoises.

c. NiCATi. Note sar la culture du coton eii Alge'rie.

R. BLANCHET. Comtnunication sar les trombes.

j. DELAHARPB. Renseignements sur la migration des hirondelles.

L. DüFOüK. Sur l’influence de la pression atmospherique sur la cotn-

bustion.

MARauET. La balance aerohydrostatique de Mr. seiler, appliquee aus

canaux.

H. OADDERAT. Parafoudres et Paratonnerres.

MARODET. Deux coups de foudre.

DEPiERKE. Panne Vaudoise des oiseaux.

MICHEL. Niveau du lac Leman.
BiscHOFF. Sur les azotites et les azotates des plantes.

F. BCRNiEK. Sur la construction des angles.

H. BisoBOFF. Analyse d’un calcul vdsical.

I T A L I E.

Societä reale di Napoli. Kendiconto dell’ Accadeinia delle

Scienze fisiche e matematiche. Napoli. 1864, Anno III,

Fase. 3—7. 4«>.

Inhoud : 3.

o. G. COSTA. Intorno alle ossa di raammiferi fossili trovate presso

• Cassino.

F. BHiosCHi. Sopra una nuova formola nel calcolo integrale.

4:

G. BATTAGLiNi. SulIc forme binarie di P. e di 2“. grado.

A. CASTA. Di alcuni Crostacci degli Acalefi, e di un Distomideo pa-

rassito.

s. DB LCCA. Ricerche snl frumento proveniente da diverse contrade

del Globo.

5 :

G. BATTAGLINI. Sullc forme binarie di terzo grado.

L. PALMiERi. Sul modo di avere le osservazioni di meteorologia elet-

trica corrette dagli errori provenienti dall’ umidita dell’ aria.

N. TRUDi. Intorno ad un determinante piu generale di quella che suol

dirsi determinante delle radici di una cquazione, ed alle funzioni

simmetricbe complete di queste radici.

BOEKGESCH. DER KON. ARAD. V. WETENSCH. 6
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6 :

s. DE LUCA. Sülle relazioiii di peso tra le ossa dello Scheletro di un

Auchenia Lama.
N. TRDDi. Sulla determicazione delle costauti arbitrarie che comple-

taiio gli intcgrali dell’ equaziooi lineari, cosi difFerenziali, che a

differenze finite.

o. G. COSTA. Relazione intorno agli ossami fossili di Cassino e della

Melfa.

A. DE OASPARis. üsservazione del pianeta Bellona.

o. BATTAGLiNi. Sulle forme binarie cubiche.

7:

DE LUCA, DB GASPAHI8 e PALMiEiu. Rapporto sulla Mem. del prof. e.

sEMMOi.A concernante un nuovo termometro grafico ad indicazione

Continua.

A. sAccui. Deila polisimmetria e del polimorfismo dei Cristalli.

M. A. POGGiOLi. Conimenlatio de amplitudine doctrinae bo-

laiiicae qua praestitit frideeicus caesius, josephi filii

cura et studio nunc primum vulgala. Romae, 1865. S®.

S P A N J E.

A . RE'VNOSO. Ensayo sobre el cultivo de la cana de azucar.

Madrid, 1865, 8“.

Estatutos de la Sociedad autropoldgica espanola. Madrid,

1865. 80 .

R ü S L A N D.

Soeidte Imp. geographique de Russie (Proees- Verbal, Ass,

gen. 2 Dec. 1864. 13 Janv. 1865). 4

AANGEKOCHT.

Journal des Savants. Paris, 1865, Eevrier. 4°.

Annales de Chimie et de Physique. 4'öme Sdrie. Paris,

1865. T. IV. Eevrier 8®.
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PH. JÄFFAE. Ribliothecae rerum Germanicarum Monuinenta

Gregoi’iana. Berol., 1865. T. II. 8°.

GRAFSE. Tresor de livres rares et pr^cieax ou nouveau

Dictionnaire bibliographique. Dresden, 1865. T. VI.

2 . 40.

Bibliotheque Universelle et Revue Suisse. Nouv. periode.

Genfeve, 1865. T. XXII. N°. 86. 8’.

TEN GESCHENKE OF IN KUIL ONTVANGEN IN

DE MAAND APRIL 1865.

NEDERLAND.
Verliandelingen van het Kon. Instituut van Ingenieurs.

1864— 1865. ’s Gravenhage, 1865. Afl. 1. 8”.

Inhoud:

j. F. AüGiER. Jaarlijksche strandmetingcn längs de Noordzee.

F. w. coNRAü. Aanteekeningen op eene reis in de rigting van liet

ontworpen kanaal door Holstein,.... en voorts naar Koppenhageii,

Stockholm, enz in 1863.

j. j. VAN KERKWiJK. luvloed van atmosferische elektriciteit en noor-

derlicht op de telegraafdraden.

Uittreksels uit vreemde Tijdschriften, voor de Leden van

het Kon. Instituut van Ingenieurs. 1864— 1865. ’s Gra-

venhage, 1865. N°. 2. 4°.

Inhoud

:

De behandeling en beproeving van stoomketels.

Het verzinkte plaatijzer en zijn gebraik.

De wärmte als eene soort van beweging.

iiAOEN. Over de theorie en de praktijk in de waterbouwknnst.

Twee nieuwe stelsels van valbruggen.

6 *
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Over het wellen of lasschen.

H. VON REICHE. Over het pousen van ijzereu platen.

H. TOLLE. Aanteekeningen betrekkelijk de ijsbezetting en den hoogeu

waterstand in de Beneden-Elbe, in Febr. 1862.

Algemeene bescbouwingeu over de schoorsteeneu in wooukainers.

Kon. Iiistituut van Ingenieurs. Notulen der Vergadering

van den 14*^®“ I’ebruarij 1865. 8°.

Tijdschrift uitgeg. door de Nederlandsche Maatschappij ter

bevordering van Nijverheid. Heeks. Haarlem, 1865.

Dl. VI. St. 7 en 8. 8°.

Inhoud;

j. H. scoBER. De teelt van hop op heidegrond beproefd.

Over maatiegelen, ook in ons land te nemeii, tegen het gevaar van

vergiftigd te worden.

Bijblad.

Punten van beschrijving voor de 88®*^® Algein. Vergade-

ring der Nederl. Maatschappij ter bevordering van Nij-

verheid. 8®.

De Volksvlijt. Tijdschrift voor Nijverheid, Landbouw, Han-

del en Scheepvaart. Uitg. door de Vereeniging voor

Volksvlijt. Amsterdam, 1864. N®. 10— 12. 8®.

Inhoud:

j. A. VAN EiJK. Kunstmatige voortbrenging van koude niet den toe-

stel van cakre.

w. c. II. STARING. Overeenstemmiiig van bodem en bebouwing.

j. A. VAN EIJK. Tentoonsielling te Londen in 1862. (vervolg.)

Mededeelingen.

Bijblad van het Tijdschrift de Volksvlijt. Amst., 1865.

N®. 3.

j. swAiiT. Veihandelintren en berigten betrekkelijk het Zee-

wezen, de Zeevaartkunde enz. Amsterdam, 1865. Jaarg.

1865. N®. 1. 8®.

Inhoud

:

j. A. c. ocDE^iANS. Gcluakkclijke methode, den stand van den spiegel

van cen patcntcirkel van vistok en .Martins te bejialcn en te ret-

tificeren-
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Port Philip. .

Yang-tse-Kiang.

lets over Pantsering.

Körte berigten, enz.

B. j. TiDEMAN. Over eene Nederlandsche fabriek van gewalste pant-

serplaten, stalen gesehnt, enz.

Verrigtingen der Nederl. Marine in O. I. gcdurende 1860.

c. B, VAN DER TAK. De temiiiius. vati den Rijnspoorweg te

Rotterdam. Uitgeg. door de Maatschappij : Tot bevorde-

ring der Bouwkunst. Amsterdam, 1865. Folio.

Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Ko-

ningrijk der Nederlanden. In-, uit- en doorgevoerde hau-

delsartikelen gedurende de maand Februarij 1865. ’sGra-

venhage Folio.

B. J. L. DE GEER en VAN BONEVAL FAURE. NieUWe Bij-

drageii voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving, 1864. Am-
sterdam, Deel XIV. 8“.

Regtsgeleerd

Bijblad 1864. Amsterdam, Dl. XIV, 8o.

j. j. VAN KERKWiJK. De doorbraak van den grooten Zuid-

llollaiidschen vvaard, op 18 Nov. 1421. 8°. (Overdruk.)

Beschrijving van eenige Verschijnse-

len, die zieh voordoen in de telegraafdraden door den

invloed van atmosferische elektrieiteit en van het noor-

derlicht. 8’. (Overdruk).

De paardenspoorvveg tusschen ’sGra-

venhage en Scheveningen. 8°. (Overdruk).

H. j. BERLIN. Licht, Liefde, Toekomst. Amst., 1865. 8°.

s. VAN DEVENTER jsz. Bijdragen tot de kennis van het lan-

delijk stelsel op Java. Zalt-Bommel, 1865. Dl. I. 8“.

Flora Batava. Amsterdam. Afl. 190 en 191. 4°.

p. BLEEKER. Atlas Iclitliyologique des Indes Orientales N^er-

landaises. Amsterdam, 1865. Livr. 18. Folio.



Catalogus der bibliotheek van de Maatschappij der Neder-

landsche Letterkunde te Leiden. 1865. 8°.

B E L G I E.

Bulletin de BA.cad^mie royale de Mddecine de Belgique.

2de Serie. Bruxelles, 1865. Tom. VIII. N°. 1. 8«.

Inhoucl

:

DECAiSNE. Traitement de la gale. (Discassion.)

scoHT. Sur Torigine de la Medecine. (Rapport.)

KizzoLi. Instruments de Chirurgie. (Rapp.)

CROCQ. Maladies des Houilleurs. (Rapp.)

Memoires de la Societe royale des Sciences de Liege. 1863.

Tom. XVIII. 8°.

Inhoud :

j. PüTZBTS. Postscriptum ad Clivinidarum Monographiam.

E. TRESSEN. Nouvelle methode pour determiner le centre de gravite

des corps.

A. j. N. PAQDE. Dissertation snr les vrais principes de l’Alg^bre.

A. CHEVROLAT. Clytides d’Asie et d’Oeeanie.

j. p. MICHAELIS. De TEllipsoide.

COQOILHAT Percussions initiales produites sur les affüts dans le tir

des bouches-a-feu.

L. DB KÖNINCK. Notlce sur les Fossiles de l’lnde decouverts par M.
PLEMiNO d’Edimbourg.

TH. DAVIDSON. Notice sur quelques Brachiopodes carboniferes, etc.

F R A N K R IJ K.

Memoires de FAcademie des Sciences de ITnstitut Impe-

rial de France. Paris, 1864. Tom. XXXII, XXXIV. 4®.

Inhoud, Tom. XXXII

:

BECQUEREL. Recherches snr la temperature des Vegetaux de l’air et

du sol.

DUHAMEL. Methode des maxima et minima de fermat et des tangen*

tes de FERMAT et descartes. *

SERRES. Developpement des premiers rndiments de l’Embryon

BECQUEREL. Recherches sur la temperature de l’air.
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BECQUEREL. Dc la Coloratiou electro-chimique.

De la production ^lectrique de la silice et de l’alumine.

Temperatnre de l’air et des couches superficielles de la

terre.

Sur la temperatnre de l’air et ses variations snivant

r^tat du sol.

De la decomposition electro-chimique des composes in-

solubles.

pouiLLET. Nouvelle mdthode pour graduer les areomhires.

XXXIV:
E. CHKVRBUL. Recherches chimiques sur la teiutnre.

V— De l’amer de Weiter et de l’amer au minimum.

M^noires de l’Institut Imperial de France. Academie des

Inscriptions et Beiles- Lettres. Paris, 1864. T. XXIV. 40
,

Inhoud

:

i.BTKOMNB. 'Nouvelles recherches sur le Calendrier des anciens Egyp-

tieus.

RAiNAUD. M^m. sur le royaume de la Mes^ue et de la Kharacbue.

M^m sur le Periple de la mer Erythre'e et sur la navigation

des mers orientales an milieu du llle Sihcle de l’^re chrdtienne.

E. KOOER. ObservatioDs sur un proc^dö de derivation tres frequent dans

la langne fran<;aise et dans les antres idiomes neo latins.

L. DE LiSLE. Mbm. sur les recneils de jugements rendus par l’echi-

qnier de Normandie.

11ER6AKT DE LA viLLEMARQDE. Sur rinscriptioD de la cloche de Stival

pres Pontivy.

H. WALLON. Mdm. sur la determination des evdnements au moyen
age par le jour de l’entrde du soleil dans les signes du zodiaque.

M^moires pr^sent^s par divers Savants ä FAcademie des

Inscriptions et Belles-Lettres de l’Institut Imp. de France.

1® S^rie. Paris, 1864. T. VI, 2. 2® S^rie. Paris, 1865.

Tom. V, 1. 40 .

Inhoud, 1« Serie. Tom. VI, 2 :

DE KODTOBGA. Recherches critiques sur l’histoire de la Grfece, pen-

dant la pdriode des guerres Mediqnes.

DESCEMET. Mdm. sur les fouilles exdcntdes h Santa-Sabina.

o. oouGET. Sur le lieu de la bataille livrde avant le sidge d'Alesia.

HANOAB^. Mdm. sur trois inscriptions grccques inedites.

TH. H. MARTIN. Sur Ics observations astronomiques envoydes, dit-on,

de Babylone en Grfece par callisthene.

A. OEFFROT. LTslande avant le christianisme, d'aprds les Grdgäs et

les Sagas.
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TH. H. MARTIN. sur le rapport des lunaisoas avec le calendrier

des Egyptiens, sur la pdriode d’Apis et sur la pe'riode de 36,525 ans.

Mem, sur la periode dgyptienne du Phenix.

2« Serie, Tom. V, l :

Antiquites de la France.

Recueil de Memoires de Medecine, de Chirurgie et de Phar-

inacie militaires. III® Serie. Paris, 1864. Tom. XII. 8®.

Inhourl

:

SURET. Medecine hydrothdrapique.

E. cocüD. Observations de plaies d’arme ä feu.

PEHEAA. Notice sur les eaux d’Arzew et de ses environs.

Varietes.

MORIN. Des bains de mer.

ARMiEüx. Effet des eaux de Barfeges sur les paralysies suites de coli-

ques sdches.

j. MARiT. Observation de fracture sus- et inter-condylienne de rhume-

rus droit.

Luxation incomplete de l’avant-bras droit en avant, sans

fracture de l’olecrane.

TH. REBB. Observation de luxation ancienne et non reduite du carpe

en avant.

FARGUES. Observation de luxation du poignet.

JAILLARD. Sur l’electrolyse de l’alcool vinique,

LEQDEs. Considerations sur les maladies et infirmite's causes d’exenip-

tion du Service militaire.

.SERVIER. Observation de cataracte produite par la foudre.

ROY. Observation de fracture des deux os de la jauibe gauche etc- par

la foudre.

WORMS. Observation d'un cas de rage.

BRE8SON. lÖpidemie de thyroidite aigue observee a St. Etienne.

PONCET. De la Ibpre au Mexique.

JAILLARD. Nouveau procede pour la determination de la richesse ace-

tique du vinaigre

BODDiN. Statistique medicale de Tarmee anglaise.

QUICHES. 5 Observations sur une maladie ddterminee par la canne de

Provence.

L. LUC. Sur la transmission possible de la diathfese paludeenne par

l’allaitement natnrel.

BLANCHE. Sphac^le du membre inferieur droit, suite d’une morsurc

de vipere.

H. LIBERMANN. Du chancre phagedenique du Mexique.

MOURLON. De ITTrethroscopie.

COMMAILLE. Sur une nouvelle mdthode de dosage des inatiferes ad-

stringentes vegetales.
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BARODEL. Recherches sur les r^cidives et le traitement pr^ventif des

fifevres intermittentes k Rome.
G. DüFODR- Une reläche k Batavia.

7AENMEL. Note sur les analyses d’^tamages.

JAILLARD. De l’iodhydrate d’hydrogkne phoshore.

A. d’hericourt. Annuaire des Societes Savaiites de la France

et de l’Etranger. Paris, 186-3. Livr. 4. 8°.

Revue Agricole, Industrielle, Litteraire et Artistique. Va-

lenciennes, 1864. Tom. XVIIl. N°. 6. 1865. T. XIX*

N°. 2. 80 .

MeraoireS de la Socidt^ des Antiquaires de Picardie. 2® S^-

rie. Amiens, 1863. Tom. IX. 8°.

Precis Analytique des travaux de PAcad^mie Imperiale des

Sciences, Beiles Lettres et Arts de Rouen. 1863. 8®.

Bulletin de la Soci^te Linueenne de Normandie. Caeu,

1865. Vol. IX. 8’.

M^moires de la Societe Linueenne de Normandie. Caen,

1865. Vol. XIV. 4^

Inhoud

:

E. EnDES-UESLüNGCHAMPS. Etudes sur les etages jurassiqnes inferi-

eurs de la Normandie.
- Recherches sur l’orgaiiisatiou du manteau

chez les ßrachiopodes articul^s.

MOKIERE. Note sur deux espfeces uouvelles de Myiilidees foss. troii-

vees dans le Calvados. •

E DE FUOMBNTEL. Polj’piers coralliens des environs de Gray.

A. FADVEi.. Coup d'oeil sur les iusectes coleopteres carnassiers

M^moires de l’Acaddmie de Stanislas 1863. Nancy, 1864. 8’.

luboud

:

D. A. GOOROE. De la vege'tation du Kaiserstuhl dans ses rapports avec
celle des cöteaux jurassiques de la Lorraine.

Une promenade botanique aux environs de ßenfeld.

Notice teratologique sur un oeuf de poule, etc.

L. POINCAR^. Note Sur la structure des reins de la Rousse.
I*» Glycogenie justifiee jiar l’examen des exer^tions

chez les diab^tiques.

B. SIMONIN. Deux remarques physiologiques, etc

BOBKOBSCH. DER KONINKT.. AKAD. V. WETEK8CH. 7



BLONDLOT. Recherches toxicolo^iques sur la transformation de l’arse-

nic en hydrure solide, etc.

j. NICKLES, Sur l’eau minerale de Vittel (Vosges).
— , j)e la non-existence du Wasium comme corps simple.

La terre v^g^tale du Rieth fran<;ais.

- Sur une alte'ration particulihre des feuilles de zinc em-

ployees dans le bätiment.

CHAUTARD. De la recherche du camphre dans les huiles essentielles

indigbnes.

Besurae des Observ. meteorologiques faites b, Nancy en 1863.

si.MONiN. Influencc des phases de la Lnne snr le nombre des jours de

pluie et de neige.

RENARo. Thdorie du magnetisme terrestre dans l’hypothese d'un seul

fluide electrique.

LAFON. Recherche sur le raouvement relatif d’un corps solide.

HEGEWALD. Essai sur la langue Gauloise.

CHAUTARD. Description de diffe'rentes roonnaies trouvees en Lorraine.

MAGoioLo. De la pbilosophie morale de petrahqde.
E. MEADME Palissot et les philosophes.

Kecueil de l’Academie de Ldgislatioii de Toulouse 186d.

Tom. XII. 80

Inlioud;

TADPiAC. Notice relative a TetablissemeDt de la cour des aides de

Montaubau

.

zappala. De l’autorite des jurisconsultes Italiens (Rapp).

FONS. Mem. sur deux actes in€dits de la juridiction civile des consuls

de Toulouse au XIII Siede.

Ducos. Rapp, sur uu recueil periodique publie en Kspague sous le

titre de Escuela del drecho.

BROCHOCHi. Mem. relatif b la legislatioii du duel en Russie.

DEMANTE. Etudes sm' la thdorie de l’occupation et du role de cette

notion dans la controverse de la propriete fonciere.

LAViELLE. Etudes sur la procedure civile (Rapp.)

CABANTOUS Hcpe'titions ecrites sur le droit public et administratif

(Rapp.).

DKSSALES. Re'flexions sur la detention preventive, la mise au secret et

la rdparation des erreurs judiciaires (Rapp.).

LACOiNTA. Mem. relatif b la tentative en droit criminel.

KODIERE. Recberches sur renseignemeut du droit b Toulouse.

Huc. Du transfcrt de la propriete en droit framjais par l’efFet des

obligations.

KOziEKE. Recueil gdneral des formules usitdes dans Terapire des Francs

(Kapp.)

KiviERE. Revue doctrinale des variations et des progres de la juris-

prudence' (Rapp.).
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E. DE KOZiEKE. Mem. snr l’histoire du droit des Lombards.

Memoires de l’Academie Imp. des Sciences, Inscriptions et

Beiles Lettres de Toulouse. VI® Serie. Toulouse, 1863,

1864. Tom. I. II. 8®.

Iiihüud, I:

EiLHOL. Analyse des Eaux minerales de Bareges.

TiMBiL-LÄGBAVE. Note sur la determinatioa du centaurea myacantha.

CLOS. Revue critique de la duree des plantes.

BBASsiNNE. Sur quelques points de la th^orie des Equatious alge-

briques.

Theorie des Equations diflFerentielles.

NOULET. Etüde sur les fossiles du terrain eocbne superieur du bassin

de l’Agout.

JOLV. Examen critique du Mem. de M. pasteub, relatif aux genera-

tioiis spontane'es.

Eloge historique d’isiDOBE geoffbot st. hilaire.

BAUDouiN. Reception d’un Licencid en decret dans l’Universite de

Montpellier, en 1370.

ABMiEux Degeneresccnce fibro-ossense de la Rate.

FiLiiOL. Etüde sur les sotirces de St. Christau.

LAVOCAT. Considerations generales sur quelques faits teratologiques

confirmant la th^orie vertebrale de la tete.

DE PLANET. Aper(;u historique sur les usines alimcnte'es |>ar la Ga-

ronue.

II:

CLOS. Eloge de M. a. moquin-tandon.

BAHRT, Un dieu de trop dans la mythoiogie des Pyre'nees.

Tii.LOL. The'orie de la generation modulairc et ombilicale du sccond

degre.

F. ASTRE. L’histoire et les attributions de ranciennc bourse de Tou-
louse.

FiLHOL, df.sbarreaux-bbrnard et LACA8SIN. Les eaux potables daiis

le Lepart. de la Haute- Garonne.

DEVAL8. Montricoux.

BAiLLET. CONTEJEAN et TiMBAL-LAGUAVE. Une herborisation k Muret.

LAVOCAT. Nouveau faif teratologique dömontrant la construction ver-

tebrale de la t6te.

F. ASTRE. Eloge de M. drbain vitry.

ARMiEDX. Eies marais Souterrains.

A. BAüDODiN. Introduction b, l’Histoire de France, au Xle sifecle.

p. A. DAOOiN. Sur le mecanisme de l’audition.

A. i.EYUEKiF,. De Torigine et du mode de formation du calcaire et

de la dolomie.

r
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B. VA1S8E. L. vANiNi. Sa vie, sa doctrine, sa mort.

E. DB PLANBT. ObservatioDS sur les eaux limoneuses de la Garonne.

N. JOLT et CH. MÜSSET. Note sur la sulfuraire des caux thermales de

Lnchon.

E. HAMEL. Etüde sur les origines de l’histoire en Grbce.

LAROQDE et A. BiANCHi Note sur l’aerolithe charbonneux.

BAILLBT, JEANBERNAT et TIMBAL-LAGRAVE. Uue eXCUrsiOB bolaulque

sur le massif du Gagire.

p. A. DAQüiN. Sur la theorie du porte-voix et du cornet acoustiqne.

Memoires de l’Acaddmie Imp. de Savoie. 11® Serie. Chain-

bery, 1864. Tom. VII. 8®.

M. CHEVALiEE. LeMexique ancien et moderne. Paris, 1864.8'’.

V. M. DE MOUSSY. Description geographique etstatistiquede la

Confederation Argentine. Paris, 1 864. Tora. III. 8°. •

SONNERAT. Voyage aux Indes Orientales et ä la Chine.

Paris, 1782. 2 Vol. 4®.

GROOT-BRITT ANNIE en I E R L A N D.

The Journal of the Royal Geographical Society. London,

1863. Vol. XXXIII. 8«.

Proceedings of the Royal Geographical Society. London,

1864. Vol. VIII. N°. 2. 1865. Vol. IX. N<>. 2. 8°.

The Anthropological Review and Journal of the Antliropo-

logical Society of London, 1865. N°. VIII. Pebr. 8®.

Inhoiid

:

Proc. of the Anthropological Soeiety of Paris.

büchner’s Force and Matter.

The Science , of History.

Races of the Old World.

D. wiLSOs. Physical characterislics of the Aucient and Modern Gelt

of Gaul and Britain.

NOORD-AMERICA.
Report of the Operations of the National Academy of

Sciences during the past Year to the Gouse of Repre-

sentatives. Washington, 1864 8°.
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DUITSCHLAND.

Mittheilungen der K.K. Geographischen Gesellschaft. Wien,

1863. Jahrg. VII. 8°.

Correspondenz-Blatt des zoologisch- mineralogischen Verei-

nes in Kegensburg. 1864. Jahrg. XVIIl. 8®.

Inlioucl:

BESKARD. Die Mineralogie in ihren neuesten Entdeckungen und Fort-

schritten.

HAUPT. Mittheilung bezüglich der Zucht der wilden Seidenraupe (Sa

turnia Cyntbia) in Japan.

A. j. jäcKEL. Das Brach- oder Johannis-Käferchen (Anisoplia hör-

ticola).

HBRRiCH-scHÜFFER. Prodromus systematis Lepidopterorutn.
'

und OONDLACU. Die Schmetterlings-Fauna der In-

sel Cuba. — Das Wissenswertheste aus der Lehre von der

Trichinen.

OÖPPERT und HEER. Gegen darwins Lehre.

COHN. Gesetze der Bewegung mikroskopischer Thiere und Pflanzen.

Der Zoologische Garten. Zeitschrift für Beobachtung, Pflege

und Zucht der Thiere. Frankfort a/M., 1864. Jahrg. V.

No. 7— 12. 8°.

Anzeiger für Kunde der Deutschen Vorzeit. Organ des ger-

manischen Museums. Jahrg. 1864. Bd. XI. 4®.

ZWITSERLAND.
Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel.

1864. Theil. IV. 1. 8°.

I

I T A L I E.

Memorie del reale Istituto Lombardo di Scienze, Lettre ed

Arti. Serie II. Milano, 1864. Vol. III. Fase. 5. 4®.

Iti'iüiid

;

Q. u. CKivELti. Descrizione deile spugne dell’ LniTcrsitä di Pavia
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F. Kossi. Saggio di giurisprudenza storicofilosofica.

r. G. M&Goi. Dell’ utilitk che alle scienze raatematiche e fisiche pu6

derivare dalle filosofiche e filologiche.

Relazione sul cretinismo in Lombardia.

Atti del reale Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed

Arti. Milano, 1864*. Vol. III. Fase. 19— 20. 4°.

Inhoud

:

K. LOMBAKDini. Intorno al progretto di abbassare le piene del Lago
Maggiore.

B. POLI. Sopra la teoria delT imposta di proudhon.
— Sui nuovi argomenti intorno alla pena di morte.

j. PORRO. La celerimensura.

Lavori del R. Istituto Lombardo nell’ anno 1863.

G. C.APEI.LI, Osservazioni meteorologiche.

R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti (CI.

d. Sc. Mat. e Nat.) Milano, 1864. Vol. I. Fase. 3— 5,

7— 8. (CI. d. Lett. e Sc. Mor. e Polit.) Vol. I. Fase.

3—7. 8«.

Inhoud, {CI. d. Sc. Mat. e Nat.) I, 3 :

VEKGA. Sul legamento malleo-maxillare.

BRI08CHI. Sopra una nuova iransformazione dell’ integrale ellittico,

Froprietb. fondamentali di une classe di equazionealgebriche.

G. POLLi. Origine e fondamenti della nuova terapia coi solfiti e gli

iposolfiti medicinali.

OAROVAGLio. Deila distribuzione geogralica dei licheni di Lombar-

dia, etc.

scHiAPARELLi. Tcorema relative al moto di tre corpi, che si altragouo

vicendevolmente nello spazio.

L. BiANCHi. Sopra un nuovo sistema di locomozione, ec. (Rapp.)

4:

GiANELLi. La vaccinazione e le sue leggi in Italia.

LOMBARUiNi Studj idrologici sul Nilo.

G. POLLI. Applicazioni esterne dei solfiti alcalini e terrosi.

MANTEGAzzA. Sulla congestione.

VERGA. Caso siugolare di prosopectasia.

c. BüzzBTTi. Fisica del Globo.

5:

LOMBARDim. Stud.i idtologici sul Nilo.

PORTA. Delle iussazioni delle vertebre.



G. POI.LI. Dei solfiti medicinali nell’ infezione pntrida e nell’ infez.

parulenta.

CANTOKi. Snlle variazioni di ternperatura promosse nei liquidi da al-

cuni movimenti.

scHiAFARELLi. Ossetvazione sopra le attrazioni di pin corpi nello

spazio, etc.

G. RECALCATi. Mem. intit: Qnadratura esatta del circolo, ec.

7:

MAORIM. Esperienze sull' inzuppamento delle masse polvcroso.

poLLi. Dei solfiti... nelle febbri esantematiche e nelle tifoidee.

sciUAPARELLi. Osservazioni della cometa novamente trovata da Tem-

pel, etc.

coRNALiA. Di nna nuova specie di felino, ec.

MANTEGAZZA. Sugli iniicsti aoimali, ec.

sTOPPAKi. Saggio d’una storia naturale dei petroli.

8 :

‘

CAMTONi. iSulla permeazione dei liquidi nei solidi porosi.

G. POLLi. Altre applicazioni dei solfiti, ec.

Del modo di comportarsi dei solfiti... nell’ organismo vi-

vente, ec.

scbiafarelli. Osservazioni ed orbite della prima e della seconda

cometa del 1864.

Delle operazioni fatte . . . alla r. specola di Brera per

determinare il rapporto del klafter normale di Vienna col metro

legale di Francia, etc.

(W. d. Leu. e Sc. Mor, e Polit.) 1, 3

:

CARCARO. Studj snl dramma fantastico.

CANTO. Nota sul nome di Milano.

FABRETTi. Antica iscrizione italiota illustrata.

AMBROSULi. Relazione sopra due opusculi del prof. mossafia: Hand-
schriftliche Studien und Beiträge zur Geschichte der romanischen

Sprache.

4:

CA8TIGLION 1 I mailicomi provinciali e rorganizzazione ed ammin'i-

strazione loro.

SACCui. Uno sguardo alla beneficenza italiana.

5 :

BioNDELLi. Di un sepolcreto rumauo testb discoperto in Lombardia.

B. FULi. Sulla teörica dei priticipi dell’ istruzione pubblica.

mantegazza. Saggio snila Societa sudamericana.

6 :

CASTiGLiONi. Dell’ organizzazione dei manicomi provinciali (continuaz.).



56

CARCANO. Stndj snl draraa fantastico (continuaz.)-

F. ERCOLB. Considerazioni intorno allo stato materiale, intelletluale e

morale dei contadini di una parte della Lorohardia

7 :

LONGONi. Intorno l’essere della parola.

CANTO CKSARE. Alcune notizie su Venezia, ec.

Annuario del reale Istituto Lorabardo di Scienze e Let-

tere. Milano, 1864. 8°.

L. MAGRiNi Sulla importanza dei cirneli scientifici e dei

manoscritti di a. volta. (Aduuanza del 7 Agosto 1864<.

del E. Istituto Louibardo.'

Sücieta reale di Napoli. Eendiconto delle tornate e dei la-

vori deir Accaderaia di Sc. morali e politiche. Anno 4®.

Napoli, 1865. 8®.

j. PASSER1NI. Aphididae italicae. Genuae, 1863. 8®.

A A N G E K 0 C H T.

AREND. Algeraeene Geschiedenis- des Vaderlands, van de

vroegste tijden tot op heden. Voortgezet door o. van

REES en w. G. BRiLE. Aijist., 1865. i)l. III. St. 4. All.

10. roy. 8®.

The Quarterly Eeview. London, 1864, 65. N®. 230—
233. 8®.

j. B. DAVIS and J. thürnam. Crania Britanuica &c. London,

1865. Decade VI. Folio.

Journal of the Asiatic Society of Bengal. New Series. Cal-

cutta, 1864. Vol. XXXIII. Suppl. Number. 1864. N®.

IV. 8®.
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Annales de Chimie et de physique. 4® Serie. Paris, 1865.

Tom. IV. Mars. 8°,

Journal des Savanls. Paris, 1865. Mars. 4°.

j. c. BEUNET. Manuel du libraire et de TAmateur de li-

vres. Paris, 1865. Tom. V. 2. VI. 1, 2. 8°.

Journal general de l’imprimerie et de la librairie. II>^“e

Serie. Paris, 1863. T. VII. (Tables de la Bibliographie). 8°.

E. BLANCHAED. L’organisatiou du Eegne animal. Paris.

Livr. 37, 38. gr. 4®.

Göttingische gelehrte Anzeigen J864. Göttingen, St. 51,
'

52. 1865 St. 1—12. 8°.

Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften

u. der Georg-August-Üniversität. Göttingen, 1865. N°.

1—7. 80.

Flora. Kegensburg, 1864, No. 39; 1865, N<>. 1—8. 8o.

Annalen der Physik, u. Chemie. Leipzig, 1864, N®. 12.

1865, No. 1—2. 80.

TEOSOHEL. Archiv für Naturgeschichte. Berlin, 1863. Heft

6; 1864 Heft 3. 8®.

DiNGLEE. Polytechnisches Journal. Augsburg, 1865. Bd.

CLXXV. H. 1—5. 80.

Bibliotheque universelle et Ilevue Suisse. Nouv. Periode.

Geneve, 1865. T. XXII. N®. 87. Mars. 8®.

BolküESCB. der KONINKL. AKAI>. V. WETENSCII. S
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TEN GESCHENKE OE IN RUIL ONTVANGEN
IN DE MAAND MEl 1865.

NEDERLAND.
Annales Academici 1861— 1862. Lugd.-Batav., 1864.4°,

Tijdschrift uitgeg. door de Nederl. Maatschappij ter bevor-

dering van Nijverheid. Reeks, Haarlem, 1865. DI.

VI. 9, 10. 8°.

Inhoud

:

r. w. V. EEDEN. Herinneringeu aaii het Internntionaal Congres der

Sociale Wetenschappcn to Amsterdam.

H. KisSELADA. Proeve met Gas-Kalk op bouw- en Weideland.

V. B. Over de nuttige toepassing in de Nijverheid van een heester,

genaamd : Mahonia aqnifolium.

j. NAGEE, JR. De Spurrieteelt.

F. c. DE CASEMBROOT. Inpolderingcu in Zeeland.

j. c. BALLOT. Magazijii voor Laudbouw en Kruidkunde.

N. Eeeks. Utrecht, 1865. All. 5. 8°.

Inhoud;

c. WEBER. Bijdragen tot de leer ter onderhouding van de gezondhcid

der paarden.

Internationale landbouw-tentoonslelling, te houden tc Keulen, 2 Juuij

1865.

Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde, tevens orgaan der

Nederl. Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst.

Amst., 1865. Afd. II. 2 <Je Afl. 8°.

I . A. NIJHOFF. Bijdragen voor de -Vaderlandsche Geschiede-

nis en Oudheidkunde, vervolgd door p. nijhoff. N.

Reeks. Arnhem, 1865. Dl. IV, St. 1, 8°.

Statistiek van den Handel en de Scheepvaart in het Kon.

. der Nederlanden. In-, uit- en doorgevoerde Handelsarti-

kelen gedurendo de maand Maart 1865. ’s Gravenhage.

Folio,
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llecapitulatie-tabel der Waterlioogten längs den Amer, het

Holl. Diep en de Zeeuwsche stroomen, enz., waargeno-

raen in het jaar 1864. ’s Gravenlmge, 1865. Polio.

w. p. SAUTYN KLUiT. De Aoisterdamsche Beurs in 1763

en 1773, eene Bijdrage tot de geschiedenis van den

Handel. Amst., 1865. 8o.

w. c. H. STARING. Over de putboring te Goes (overdruk

Notulen Kon. Inst, v, Ing. 14 Pebr. 1865). 8°.

Lijst van boekvverken, enz. voor de Bibliotheek van bet

Ministerie van Oorlog. 1 Jan. — 31 Maart 1865.

Musee Teyler ä Harlem. Catalogue dela Bibliotheque, 1865.

Harlem. 8®.

F. c. WINKLER. Mus^e Teyler. Catalogue systematique de

la Collection paldontologique. Harlem, 1865. Livr. 3 8°.

SEPP. Nederl. Insecten, bijeengebragt door s. c. snellen

VAN VOLLENHOVEN. 2«!® Serie. Dl. II. 3, 4. 4®.

NEDERLANDSCH INDIE.

B. F. MA'rTHES. Verslag van een uitstapje naar de Ooster-

districten van Celebes, enz. van 25 Sept. — 22 Dec.

1864. 8®.

j. A. c. ouDEMANS. Gemakkelijke methode, den stand van

den Spiegel van een Patentcirkel van pistor en Martins

te bepalen en te rectificeren. Batavia, 1864. 8®.

p. .1. MAIER. Algem. Verslag der werkzaamheden van de

Kon. Natuurkundige Vereeniging in Nederl.-Indie, over

1864. Op 25 Pebr. 1865. 8®. (Overdr.)

De minerale bron van Bradjan. 8®. (Overdr.)

Sclieikundig onderzoek van eenige raodderwel-

len, voorkomende op het eiland Bottie. 8®.

8 *
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B E L G I E.

Bulletin de l’Acaderaie royale de medecine de Bclgique.

II“® Serie. Bruxelles, 1864. Tom VII, N®. 11. 1865;

Tom VIII. N®. 2. 8®.

Inhoud: VII. 11.

BüRGGRAEvE. £pid€mic8 Dosocomiales.

iiTERNüx. Rupture utero-vaginalc,

Rapp. LE ROY DE MERicoDRT. — Chromhydrose.
Discussion, Epidemies et Epizooties.

VIII; 2.

BÜRGGRAEVE. Faits cliniqucs.

Rapp. iiAMON. Essai sur la Dysenterie.

" TiRiFAiiT. Tumeur erectile arterielle.

Discussion. poiriek. De l’Asthme.

Observ. de metdorologie Janvier 1866.

Deces observes b, Brux. 1864.

Observation de tumeur Erectile arterielle,

Do Tasthrao dans ses rapports avec la diathese dartreuse.

r R A N K R IJ K.

Societe des Antiquaires de la Morinie, Bulletin historique.

St. Omer, 1865. Livr. 53 en 54. 8®.

Inlioud:

Est-ce b Boulogne que jüles-cesar s’est embarque?...

Revue Agricole, Industrielle, Litteraire et Artistique. Va-

lenciennes, 1865. Tom. XIX. N®. 4. 8®.

NOOR D-A M E R I C A.

Report of the 38^*’- Congress of the National Academy of

Sciences to the House of Representatives. Washington,

1864. Mis. Doc, N®. 81. 8®.

DUITSCHLAND.
Denkschriften der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften.



Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe, Wien, 1864.

13*1. XXIII. 40.

Inhoud

:

RGUss. Die fossilen Foraminiferen, Anthozoen und Bryozoen von Ober-

burg in Steiermark.

c. E. V. ETTINGSHAUSEN. Beiträge zur Kenntniss der Flächen-Skelete

der Farnkräuter.

FBiTSCH. Die Eisverhältnisse der Donau in Oesterreich. . . in den Jahren

1851)52 bis 1860/01.

iiTRTL. lieber normale und abnorme Verhältnisse der Schlagadern

des Unterschenkels.

scHWAirrz v. mohrenstebn. Ueber die Familie der Rissoiden.

STEiNDACHNER. Beiträge zur Kenntniss der Chromiden Mejico’s und

Central-Amerika’s.

Sitzungsberichte der K. Akademie der Wissenschaften.

(Mathem. Naturw. Classe), Wien, 1864. Abtheil. I. B^.

XLIX. H. 2—5; Bd. L. 1—3; Abtheil. II. 1863, B<1.

XLVIII. 5; 1864, B<1. XLIX. 2—5; Bd. L. 1—4. 80.

Inhoud; I. Abtheil. XLIX. 2, 3.

F. STEINDACHNER. Ichthyologiscbe Notizen.

A. BEDSS. Ueber fossile Lepadiden.

A. BODE. Ueber die Geogenie der Mandel-, Blatter- oder Schaalsteine,

der Variolithen, etc.

iiYRTL. Ueber Wirbelassimilation bei Amphibien.

II. LEiTOEB. Ueber kugelförmige Zellverdickungen in der Würzelhülle .

einiger Orchideen.

F. DNGER. Ueber einen in der Tertiärformation sehr verbreiteten Farn.

A. BODE. Ueber die neuen Karten der zwei serbischen Kreise von

Uschitze und von Kajesevatz.— Geologie der europäischen Türkei, etc. '

4: 5.

o. TSCHERMAE. Einige Pseudomorphosen.

K. M. DIE8IN0. Revision der Cephalocotyleen.

B. Rosow. Experimente über die Durchschneidung des Sehnerven.

A. BODE. Ueber die säulenförmigen Gesteine, etc.

R. KNER. Einiges über die Thysmusdrüse bei Fischen, etc.

F. iiocHSTETTER. Ueber neuseeländischen Nephrit(Punamu der Maoris).

B. KNER. Specielles Verzeichniss der Novara-Fische.

A. BODE. Ueber die canalartige Form gewisser Tbäler und Flussbette.

L. 1:

A. WEISS. Untersuchungen über die Entwickelungsgeschichte des Farb-

stoffes in Pflanzenzellen.



nvuTL. lieber die Einmündung des Ductus choledochus in einem Ap-
pendix pyloricus.

lieber die sogenannten Herzvenen der Batrachier.

— lieber die Anatomie des Riesen- Salamanders.

A. BODE. Einige Bemerkungen über die Physiognomik der Gebirgs-

ketten, etc.

B. THiRY. lieber eine neue Methode, den Dünndarm zu isoliren.

R. KSER. Psalidostoma, eine neue Characinen-Gattung aus dem
Weissen Nil.

2 :

ONGER. Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Pflanzen.

A. VOGL. Phytohistologische Beiträge.

REDSS. lieber einige Anthozoen der Kössener Schichten und der alpi-

nen Trias.

c. wEDL. lieber einen im Zahnbein und Knochen keimenden Pilz.

A. E. KEOss. Ueber Anthozoen und Bryozoen des Mainzer Tertiär-

beckens.

F. DNGER. Botanische Streifzüge auf dem Gebiete der Culturgeschichte.

3:

K. PETERS. Vorläufiger Bericht über eine geologische Untersuchung

der Dobrudscha.

M. WRETSCHKO. Beitrag zur Entwickelungsgeschichte getheilter und
gefiederter Blattformen.

A. VOGL. Phytohistologische Beiträge.

G. WEKTHEIM. Uebcr den Bau des llaarbalges beim Menschen, etc.

G. c. LAUBE. Die Fauna der Schichten von St. Cassian.

II. Ablheil. XLVIII, 5.

czERMAK. Ueber die in den Sehnen der schiefen Bauchmuskeln bei

Fröschen vorkommenden » inscriptiones elasticae.”

w. HAIDINGER. Der Fall eines Meteoriten bei Dacca in Bengalen am
11 Aug. 1863.

j. R LORENZ. Brackwasser-Studien an der Elbemündung.

FRiTiiLOP HOLMGREN. Ueber den Mechanismus des Gasaustausches bei

der Respiration.

w. TOMSA. Die Lymphwege der Milz.

A. VOGL. Ueber die Intercellularsubstanz und die Milchsaftgefässe in

der Wurzel des gemeinen Löwenzahns.

C. LUDWIG u. ZAWAHYKIN. Zur Anatomie der Niere.

XLIX. 2:

w. iiAiuiNGER. Der Meteoritenfall von Tourines-la-grosse.

j. SEEOEN. Physiologisch-chemische Untersuchungen über den Ein-

fluss des Glaubersalzes auf einige Faetoren des Stoffwechsels.



li. iiLASiwETZ u. BAiiTii. Ucbei' eiüen neuen, dem Ürcin homologen

Körper.

F. üNFERDiNOER. Aufstellung einer neuen Pendelformel.

Die Pendclformel mit den Beobachtungen.

A. V. WALTENHOFEN. Bcob. Über die Polarisation const. Ketten, etc.

K. w. KNOcuENHADER. Cebcr den Zusammenhang des Magnetismus
mit den Oscillationen, etc.

3 :

TU. OPPOLZER. Entwickelung von Differentialformelu zur Verbesse-

rung einer Planeten- oder Kometenbahn nach Geocentrischen Orten.

Ueber die Bahn des Planeten.

Bahnbestimmuug des Kometen I, 1861.

L. DiTsciiEiNER. Die Berechnungsquotienten einer Losung des Salpe-

tersäuren AVismuthoxydes.

u. HLASiwETz. Ueber einige Harze.

Merkwürdiger Schnee- und Staubfall.

K. V. LiTTROw. Physische Zusammenkünfte von Asteroiden im Jahre
1864.

j. FRISCHAUF. Bahnbestimmung des Kometen 1863, II.

j. OOTTLIED. Analyse der Constantins- und Klausenquelle nächst Glci-

chenberg in Steiermark.

4, 5:

K. MOSHAMMER. Ceutralprojection der Linien zweiter Ordnung.

A. FRiEDLOwsKi. Beitrag zur Kenntniss der Hemmungsbildungen des

Harn- und Gcschlechtsapparates bei Wiederkäuern.

R. GÜNSBERO. Ueber das Verhalten von Dextringurami gegen Hühner-
eiweiss.

c. LUDWIG u. TiiiRY. Ueber den Einfluss des Halsraarkes auf den Blut-

strom.

N. KOWALEWSKV. Zur Histologio der Lymphdrusen.

w. iiAiDiNGER. Ein Meteorfall bei Trapezunt 10 Dec. 1863.

A. KENNGOTT. Notiz Über eiu Meteoreisen in der Univ.-Sammlung in

Zürich.

8. STRICKER. Mitthcü. Über die selbst. Bewegungen embryonaler Zellen.

w. IIAIDINGER. Drei Fund-Eisen.— Eine grasskörnige Meteoreiseu-Breccie von Copiapo.

L.

II. HLASIWETZ u. PFAUNDLER. Uobcr das Morin, Maclnrin und Quer-

citrin.

G. BLAZEK. Transformation und Berechnung einiger bestimmten Integrale.

j. STEFAN. Ueber die Dispersion des Lichtes durch Drehung der Po-

larisationsebene im (iuartz.

2 :

R. L. WALY. Beiträge zur Kenntniss der Abieiinsäure.
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J. STKFAN. lieber Interferenzerscheinuugen im prismatisclicii und im

Beugungsspectrum.

TH. OPPOLZER. Untersuchung über die Bahn des Planeten «Clytia.”

w. HAIDINGER. Ein Mannaregen bei Karput in Kl. Asien im März 1804.

A. KOLLETT. Ueber die successiven Veränderungen, welche elektrische

Schläge an den rothen Blutkörperchen hervorbringen.

E. BRÜCKE. Die Intercellularräume des Gelenkwulstes der Mimosa
pudica.

TU. MAC-GiLLAVRV. Zur Anatomie der Leber.

F. üNFERDiNGER. Die Wurzelformcl der allgemeinen Gleichung des

vierten Grades.

K. FRITSCH. Bericht über den verheerenden Hagelfall am 12 Juli bei

Salzburg.

w. HAIDINGER. Der Meteorstein von Mankhoom in Bengalen, u. s. w.

E. LUDWIG. Chemische Analyse der Mineralquellen von Johannisbrunn

in Mähren.

FR. ROCHLEDER. Ucbcr die Constitution des Caffein und Theobrorain.

Vorläufige Notiz über den Gerbstoff von Aesculus

hippocastanum L.

A. scHRÖTTER. lieber ein vereinfachtes Verfahren das Lithium, Rubi-

dium, Cäsium und Thallium aus den Lithionglimmern zu gewinnen.

3, 4:

w. HAIDINGER. Ein Vorhomerisclier Fall von zwei Meteoreisenmassen.

L. DiTscuEiNER. Bestimmungen der 'Wellenlängen der Fraunhofer’-

schen Linien des Sonnenspectrums.

E. MACH. Ueber einige der physiologischen Akustik ungehörige Er-

scheinungen.

n. Roaow. Ueber die Folgen der Durchschneidung des nervus opticus.

L. DiTSCHEiNER. Die Krystallformcn einiger Platincyanverbindungen.

j. STEFAN. Ein Versuch über die Natur des unpolarisirten Lichtes, u.s.w.

F. LiPPiCH. Studien über den Phonautographen von Scott.

G. p. vLACOviCH e viNTSCHGAD. Intorno ai sussidj meccanici meglio

acconci a determinare con precisione il numero delle pulvazioni

cardiache nei conigli.

j. F. j. SCHMIDT. Ueber Feuermeteore.

j. wiBSNER. Untersuchung über das Auftreten von Pectinkörpern in

den Geweben der Runkelrübe.

Denkschriften der Kaiserl. Academie der Wissenschaften,

Philosophisch-historischeClasse. Wien, 1864. Bd. XIII. 4».

Inhoud

:

MiKLOsiCH. Die nominale Zusammensetzung im Serbischen.

ASCHBACii. Livia, Gemahlinn des Kaisers augdstüs.
j. V. .\RNETii. Ueber das Evangcliarium Karl’s des Grossen u. s. w.
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F. WOLF. Ueber einige altfranzösische Doctrinen und Allegorien von

der Minne.

p. A. DBTHiER u. MORDTMANN. Epigraphik von Byzantion und Con-

stantinopolis.

Sitzungsberichte der Kön. Akademie der Wissenschaften.

(Phil.-histor. Classe). Wien, 1864*. XLV. 2, 3;

XLVL 1—3; XLVIL 1, 2. 8°.

Inhoud, XLV. 2 :

A. FFizMAiEK. Die Heerführer wei-tsing und hö-khiü-ping.

K. j. scHRÖER. Die Laute der deutschen Mundarten des ungrischen

Berglandes.

MEiLLEB. Begesta Archiepiscoporum Salisburgensiuin HOC

—

1246.

FR. MÜLLER. Beiträge zur Kenntniss der neupersischen Dialekte. I.

A. PFiZMAiER. Die Unternehmungen der früheren iian. u. s. w.

E. KOESLER. Das vorrömische Dacien.

3:

j. kvicala. Beiträge zur Kritik und Erklärung des Sophokles.

A. MÜLLER n. ESMUN. Ein Beitrag zur Mythologie des orientalischen

Alterthums.

FR. MÜLLER. Dic Grundzüge der Conjugation des ossetischen Verbums.

XLVI. 1, 2:

V. scHLECHTA-wssBBRD. Die Kämpfe zwischen Persien und Enssland

in Transkaukasien seit 1804—1813

o. LORENZ. Ueber die beiden Wiener Stadtrechts-Privilegien K. rü-

DOLP’s I.

A. MOssAFiA. Monumenti antichi di dialetti italiani.

F. MAASSEN. Bobienser Excerpte des römischen Rechts.

A. WOLF. Volkslieder ans Venetien.

3:

MiKLOsiCH. Die Rusalien.

MUSSAFiA. Handschriftliche Studien.

FR. MÜLLER. Beiträge zur Kenntniss der neupersischen Dialekte. II.

PFIZMAIER. Die Eroberung der beiden Yue und des Landes Tschao-

sien durch han.

s. REiNiscH. Die Stele des Basilicogrammaten Schay &c.

XLVII. 1:

GRÜNHAGEN. König johan von Böhmen und Bischof nanker von Breslau.

ziNGERLE. Die Alliteration bei mittelhochdeutschen Dichtern.

T. SICHEL. Beiträge zur Diplomatik. III.

DOEKGESCH. DER UO.NINKL. AKAD. V. WETENSCH. 9
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j. MAKMON. Die Uebcrgabc der Stadt Konstanz an ’s Haus Oesterreich

im J. 1548.

BRDNNER. Das gerichtliche Exemtionsrecht der Babenberger.

2 :

PFizMAiKR. Die Theogonie der Japaner.

V. MEiLLER. lieber die Diöcesau-Grensregulirung, u. s. w.

j. V. ziNGERLE. Der maget kröne.

TH. siCKEL, Beiträge zur Diplomatik. IV.

j. oiEMER. Beiträge zur älteren deutschen Sprache und Literatur.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterr. Geschichts-Quellen,

herausgegeben von der historischen Commission der Kais.

Akademie. II. Abth. Diplomataria et Acta. Wien, 1865.

Band XXI. 8’.

Archiv f. Kunde Oesterr. Geschichts-Quellen, herausgegeben

von der zur Pflege Yaterl.-Geschichte aufgestellten Com-

mission der K. Akad. der Wissenschaften. Wien, 1864<.

B. XXI. 2. 8°.

Inhoud:

A. R. V. PERGBR. Auszug aus König maxmilian’s II Copeybuch vom
Jahre 1564.

p. wiRMSBERGER. Regesten aus dem Archive von Freistadt in Oester-

reich ob der Enns.

j. BIANGH1. Documenta historiae Torojuliensis saeculi XIII et XIV
ab anno 1300—1333.

Alraanach der Kais. Akademie der Wissenschaften. Wien,

1864. Jahrg. XIV. 8°.

Atlas der Hautkrankheiten, herausgegeben durch die Kais.

Akademie der Wissenschaften. Wien, 1864. Lief. IV. Plano.

Jahrbuch der K.K. Geologischen Reichsanstalt. Wien, 1864.

Bd. XIV. N°. 4. 8o.

Inhoud

:

H. WOLF. Bericht über die geologische Aufname im östlichen Böhmen.

3 , cermak. Skizze der Jura-Insel am Vlära-Passe bei Trenesin.

F. POSKPNY. Die Quarzite von Drjtoma bei Trenesin.

E. wiNDAKiEwicz. Dic Gangverhältnissc des Grünerganges in Schem-

nitz, u. s. w.
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M. HÖRKES. Die fossilen Mollusken des Terliärbeckens von Wien.

K. R. V. HAUER. Arbeiten in dem chein. Laboratorium der K.K. Geol.

Reichsanstalt.

Mittheilungen der K.K. Central-Commission zur Erforschung

und Erhaltung der Baudenktnale. Wien, 1865. Jahrg.

X. Marz u. April. 4o.

Verhandlungen der K. K. Zoologisch-botanischen Gesell-

schaft. Wien, 1864. XIV. 1— 4. 8°,

Inhoud: 1, 2.

MILDE. Ueber die Vegetation der Gefäss-Cryptogamen in Südtirol.

SBiDEHSACHER. Ucber das Ei des kurzbeinigen Sperbers.

HELLER. Horae dalmatinae.

V. PRAÜENFELD. Entomologische Fragmente.

R. KNER. Einige für die Fauna der österr. Süsswasserfische neue Arten.

SEIDENSACHER. Beobachtungen in der Vogelwelt.

SAUTER. Beiträge zur Flora Salzburgs.

KERNER. Salicologische Mittheilungen.

V. MuoGENBDRO. Mycologische Beobachtungen für 1864.

V. FKAüENFELD. Ueber in der Gefangenschaft geborne Jungen von Sa-

lamandra maculosa Laur.

HERBiCH. Pflanzengeografische Verhältnisse Galliziens.

REiCHARDT. Beitrag zur Moosflora Steiermarks.

V. FRAüENFELD. Zoologische Miscellen.

BRAUER. Ueber auf der Weltfahrt der Novara gesammelte Neuroptera.

MILDE. Aspleninm dolosum Milde.

iiAszLiNSKT. Beiträge zur Kentniss der Karpathenflora.

scnixER. Ueber das Flügelgeäder der Dipteren.

Ein neues System der Dipteren.

FINGER. Schwalbenplaudereien.

8TEINDACIISER. Ichthyologische Mittheilungen (VII).

Ueber Heterodon histricus Jan.

MILDE. Scolopendrium hybridum Milde.

STEiNDACHNER. Batracliologische Mittheilungen.

3:

c. et R. FELDER. Species Lepidopterorum hucnsque descriptae.

V. FRAÜENFELD. Zoologische Miscellen.

REICHARDT. Ueber Conferva aureo-fulva Kützing.

MILDE. Ueber Equisetcn.

iiABERLANDT. Cccidomya destructor Say.

V. FRAÜENFELD. Ucber einige Pflanzenverwüster.

KOTSCHY. Die Sommerflora des Antilibanons.

MOLENDO. Lichcnen aus dem Südöstlichen Tirol.
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szoNTAOH. Eaunicratio plantarum territorii Soproniensis.

MILDE. Index Equisetorum.

4;

REiciiARDT. lieber die Manna-FlecUte Sphaerothallia esculenta Nees.

V. FRAüENFELD. Verzeichniss der Namen von Paludina Lam.
scHADFOSS. Beschreibung einiger neuentdeckten Käfer

V. MALMOwsKi. Beiträge zur Naturgeschichte der Gyrinen.

V. FRAUENFELD. Zoologische Miscellen (III).

ERBER. Die Amphibien der österr. Monarchie.

V, BERGENSTAMM. lieber Discorayza incurva Fall.

ERBER. Beiträge zur Lebensweise der Tarantel.

REiCHARDT. Beitrag zur Kryptogaraen-Flora des Maltathaies in Kärnthcn .

KOTSCHY. Der Libanon und seine Alpenflora.

KÜNSTLER. lieber Heuschreckenfrass.

REICHARDT. lieber Cladophora viadrina kg.

KÜNSTLER, lieber die der Landwirthschaft schädlichen Insekten.

MiK. Dipterologische Beiträge.

HAGEN. Phrygamdurum S3^nopsis Synonymica.

BAUER. Entomolog. Beiträge.

MAYR. Diagnosen neuer Hemipteren.

iiABERLANDT. lieber eine bisher wenig beobachtete Getreidemotte.

Monatsberichte der K. Preuss. Akademie der Wissenschaf-

ten. Jahrg. 1864). Berlin, 1865. 8°.

Zeitschrift des deutsch-österreichischen Telegrafen-Vereins.

Berlin, 1864. Jahrg. XL 4"*.

GRUNEET. Archiv, der Mathematik u. Physik. Greifswald,

1865. Th. XLIII. 2. 8°.

Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften

und der Georg. Aug. Universität 1864. Göttingen,

1865. 80.

Inhaltsverzeichniss von petermanns Geographischen Mit-

theilungen 1855— 1864. Gotha, 1865. 4°.

PETERMANN. Mittheilungeii aus j. perthes’ Geographischer

Anstalt. Gotha, 1865. St. III. 4®.

Sitzungsberichte der Königl. Bayer. Akademie der Wissen-

schaften zu München, 1864. TI. Heft 3, 4. 8 °.



Inlioucl

;

iioFMANN. Ucber den Meier helmbrecht.

V. MARXios. Ueber phosphorsaure Thonknollen (Koprolithen?).

WAGNER. Anthropologische Entdeckungen im Diluvium bei Abbeville.

VOGEL. Umwandlung der Vegetation durch Entwässerung.

Umwandlung des Stärkemehls durch Keimung.

V. scHLAGiNTWEiT. Einfluss der Feuchtigkeit auf die Isolation.

SCHÖNBEIN. Zur näheren Kenntniss des Sauerstoffes.

4:

HANEBERG. Punische Inschriften.

Eine Tibetische Inschrift.

V. SIEBOLD. Pfahlbauten in Bayern.

GÜMBEL. Phosphorsaurer Kalk im Jura von Franken.

BiaCHOFF. Absolutes und specifisches Hirngewicht.

V. BEzoLD. Binoculares Sehen.

Würzburger naturwissenschaftliche Zeitschrift. Herausgege-

ben von der physikalisch-medicinischen Gesellschaft. Würz-

burg, 1864<. B^. V. H. 3, 4. 8°.

Inhoud

;

OSANN. Ueber die mannigfaltigen Streifen, welche bei der Verlänge-

rung des prismatischen Farbenspectrnms hervortreten.

BABUCHiN. Vergleichend histologische Studien.

KRAUS. Mikrosk. Unters, über d. Ban lebender und vorweltlicher

Nadelhölzer.

SANDBBROER. Beob. in der Würzbürger Trias.

KÖLLiKER. Kurzer Bericht über einige vergleich-anatom. Untersuchungen

.

Würzburger medicinische Zeitschrift herausg. von der phy-

sik.-med. Gesellschaft. Würzburg, 1864. V. H.

4—6. 8°.

Inhoud: 4— 6.

PRÖLL. Ueber den Einfluss der Gasteiner Therme auf den Galvano-

meter.

ROTH. Zum Zusammenhang zwischen Herz- und) Niercu-Krankheiten.

KDSSMAUL. Zur Diagnose der Embolie der Arteriae mcsentericae.

GERHARDT. Trombosis cordis dextri.

GEIGEL. Der Schreibekrampf u. die funktionellen Krämpfe und Läh-

mungen.

ARNiNG. Weitere Bemerkungen über Scleroderinia.

EiCHWALD. Die Colloidentartung der Eierstöcke.
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fünfter u. Sechster Bericht der Naturforscheiiden Gesell-

schaft zu Bamberg: 1860— 61, 1861— 62. 8®.

Inhoud, 1860— 61 :

BUMMEL. Zur fossilen Flora von L'nterfranken.

GONNEEMANN. lieber Peridermium Pini Corticola.

KÜSTER. Verzeichniss der Binnen-Mollusken Bambergs.

WEISS. Die Fluorescenz der Pflanzenfarbstolfe.

KRESS. Einige Nachträge zur Fauna der Säugethiere und Vögel des

Sieigerwaldes.

FUNK. Die Sphingiden und Bombyciden der Bamberger Umgegend.

SCHRÜFER. Ueber die Juraformation in Franken.

MOis. Nekrolog b. Pfeifers.

1861—62 .

SCHRÜFER. Die Lacunosa-Schichten von Würgau.
OREDLER. Die Thiere des Feigenbaumes.

jäCKEL. Die Vögel des unteren Aisch-, Seebach u. Aurach- Grundes.

Verhandlungen des naturliistorisch-inedicinischen Vereins zu

Heidelberg 1865, B“^. III. Dec. 1862. — März 1865. 8°.

II. HELMHOLTZ. Die Lehre von den Tonempfindungeii als

physiologische Grundlage für die Theorie der Musik.

Braunschweig, 1865. 8°.

F. ziMPEL. Appel ä la Chretiente tout entiere, ainsi qu’aux

Israelites pour la delivrauce de Jerusalem. Branefort-sur-

le-Main, 1865. 8®,

jOANNis KEPLEUi astronotiii opera omnia ed. cu. feisch

Brancofurti, 1864. Vol. V. S».

ZWITSERLAND.

Meinoires de la Society de Bhysique et d’IIistoire natu-

relle de Geneve, 1864. Tom XVII, 2. 4'’.

Inhoud

:

L. DE LA RivE. De la conductibilitc de la glacc pour la chaleur.

E. PLANTAMOüR ct HIRSCH. Dötcrmination teliigraphique de la diffe'-

rcncc de longitudc entre Ics observations de Genfevc ct de Neu-
chatel.



p. DE LOKiOL. Description de quelques Brachiopodes cretaces.

j. MÜLLBK. Notice sur la tiature des antheres d’apres une monstru- .

osite du Jatropha pohliana.

Notice sur rexistence d’antheres triloculaires.

Notice sur deux sortes d’etamines inflechies sur lesEupbor-

biacees.

E. CLAPAREDE. Glauures Zootomiques parmi les Annelides de Port-

Vendres.

Bulletin de la Sociele Vaudoise des Sciences naturelles.

Lausanne, 1865. Tom. VIII. N°. 52. 8®.

Iiihoud

:

GADDIN et UOQGRIDGE. McUtoU.

CADDERAT. Sur l’appointissage electro-chimique des fils luctalliques.

DAVALL. Traitement et Conservation des semenccs d’arbros.

PICCARD. Conservation de la molassc.

DDFOOR. Note sur le brouillard sec, etc.

Sur la temperaturc de l'air.

SEILER. Balance aerohydrostatique.

FOiiEL. Notice sur a. versin.

DüFODR. Note sur un coup de foudre.

DELAHABPE. Geographic du Chainon d’A'i.

cuADDERAT. Sur l’ötat actucl de l’horlogerie (ilectrique.

FOREL. Visite a la grotte des Föes.

DDFOOR. Sur r^bullition de l’eau.

CHAUDERAY. Paratonnerrcs. v

BDRNIER. Logarithmes.

RENEviER. Notices geologiques et paleontologiques sur les Alpes

Vaudoises.

I T A L I E.

Atti deir Accademia Pontificia de Nuovi Lincei. Borna,

1864. Anno XVII. Sess. 1— 7. 4°.

Inhoiid S. 1 ;

A. TiGRi. Suir iirfusorio del genere Bacteriura, trovato nel sangue

umano.

G. BiANCiii. Letterc astronomicbe.

L. sORET. Sur les relations volumetriques de l’ozone.

p. 8ANG01NETTI. Plorae rouianae prodromus.

S. 2, 3:

F. NARDi. Sulla Scoperta delle origini del Nilo, fatta da speke c grani.
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p. SANGüiNETTi. Florae romanae prodromus (Conlinuaz.)

• E. FiORRiNi-MAzzANTi. Osscrv. sulla materia colorante della Calothrix

janthipbora, etc.

s. PROJA. Biografia del p. m. bertini.

G. poNzi. Sui diversi periodi eruttivi nell’ Italia centrale.

. voLPicELLi. Formule per determinare mediante il condensatore

la elettricitb terrestre, etc.

S. 4, 5 :

. SOCRATE. Intorno al modo di riprodursi di alcuni organici parassiti

morbiferi.

o. BiÄNCHi. 2a. Lettera astronomica etc.

F. CASTRACANE. Dcgli autelminelli. Lettera sulla produzione delle im-

magini fotografiche di microscopici oggetti.

p. SANGÜINETTI. Florac romanae prodromus (continuaz.).

p. A. SECCHi. Kicercbe sulla corrente elettrica, e sue analogie coi feno-

meni idraulici.

Sülle pile a sabbia.

R. FABRi. Sui battimenti acustici.

G. DE Rossi. Cause che banno influito sulla insalubritä dell’ aria di

Roma Indicazioni opportune a rimediarvi.

p. VOLPICELLI. Sulla elettricitb dell’ atmosfera, e sulla elettrostatica

induzione.

S. 6, 7:

V. DioRio. Esame del Latte etci

Esame delle polveri cadute in Roma, nella notte del 21 '

Febbr. 1864.

A. SECCHI. Sülle Correnti elettriche terrestri.

p. VOLPICELLI. Riflessi relativ! alla preced. Comunicaz.

A. MARRE. Le Tulkhys D’lbn Albannä traduit pour la Ire fois d’aprbs

un MS. de la Bibi. Bodleienne.

G. PONZI. Sopra una pioggia di sabbia, caduta, etc.

V. DiORiA. Sopra un curioso esperimento.

G. SERRA-CARPi. Dctcrminaz. dei Coefficienti di forza coercitiva, c loro

rapporti collo stato molecolare delle sbarre magnetiche.

p. VOLPICELLI. Ricerche analitiche sui bifilare tanto magnetometro,

quanto elettrometro, etc.

s. FENiciA. Della Politica (11.) Napoli, 18^5. 8°.

S P A N J E.

B. ULLERSPBRGER. Memoiia sobre la influencia del cultivo

arroz y exposicion de las medidas conducentes a evitar

lodo dafio 0 rebajar los que seau inevitables, etc. y
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preiniada por la real academia de medicina de Madrid.

Madrid, J8ü4. 4'*.

R U S L A N D

Compte rendu de la Commission Imperiale Archeologique.

Annee 1863. St. Petersbourg, 1864. 4“. met Atlas in fol.

Inhoiul:

Erklärung der im Jahre 1862 bei Kert&ch gefundenen Gegensf&nde.

Erklärung einiger Vasengemälde der Kaiserl.-Ermitage.

Correspondeuzblatt des Naturforscbenden Vereins zu Riga.

1864. Jahrg. XIV. 8°.

A A N G E K 0 C H T.

AREND. Älgem. Geschiedenis des Vaderlands van de vroegste

fijden tot op heden Voortgezet door o. van rees en

w. G. BRILL. Amst. 1865. Dl. III. St. 4. Afl. 11. Roy. S®.

C‘®. DE LVNDEN. Souvenir du Japon. Vues d’apres nature

avec texte. La Haye, 1865. Livr. V— VIII. Imp. folio.

Journal des Savants. Paris, 1865. Avril. 4\

H. STEPHANI Thesaurus Graecae Linguae. Parisiis. Vol. I

Fase. 14. 4'’.

HENLE & v. PFEDFER. Zeitschrift für rationelle Medicin.
3‘e Reihe. Leipzig, 1865. Rd. XXIV. Heft 1. 8°.

GRAESSE. Tresor de livres rares et precieux ou nouveau

Dictionnaire bibliographique. Dresde, 1865. T VI.

Livr. 3. 4°.

Bibliotheque universelle et Revue Suisse. Nouv. periode

Geneve, 1865. Tom. XXII. No, 88. Avril. 8®.

BOKKOESCII. DER KON. AKAD. V. WETENSCH. 10
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TEN GESCHENKE OP IN RUIL ONTVANGEN
TN DE MAAND JUNIJ 1865.

NEDERLAND.
Verhandelingen van het Kon. Instituut van Ingenieurs,

1864— 65. ’s Gravenhage, 1865 A3. 2. 8°.

Inhoud:

E. OLiviER DZ. Nota over de getijen aan de kusten der Zuiderzee.

A. o. VAN DEN SANTHEDVEL. Aanteekeningen nopens het duin en

Strand van het eiland Schoutven.

u. DE BRDiN. Los- en laadhoofd te Makassar.

j. p. DELPRAT. Over het bepalen der middelbare snelheid in groote

waterstroomen.

Kon. Instituut van Ingenieurs. Algem. Verslag van de

Werkzaamheden enz. ’s Graveuhage, 1865. Instituutsjaar

1864—65. 8“.

Notulen der Vergaderingen van het Kon. Inst, van Inge-

nieurs, 11 April 1865. ’s Graveuhage^ 8®.

Repertoire de Cartes publie par l’Institut roy. des Inge-

nieurs Nderlandais. La Haye, 1865. Livr. 8. 8®.

Bouwkundige Bijdragen, uitgeg. door de Maatschappij : tot

bevordering der Bouwkunst. Amst., 1865. Dl, XIV.

St. 5. 4®. (Met Bijlage.)

Inhoud

:

c. LBEMANS. Slooping van stadspoorten.

w. c. VAN GOOR. De zeven wonderen der wereld.

Over het gebruik van spoorstaven bij bouwwerken

c. VERMEYS. Overdekte markt voor boter te Utrecht.

Inrigting van Schoollokalen. Frijsvr.

Diamant-verf en diamant-mastiek.

j. H. LELiMAN cn K. s. VAN ANDRiNGA. Twec antwoorden op de bui-

tengewone prijsvraag van 1863: « Ohderzoek naar de middelen tot

verhooging van het dagloon, enz.”

28 ste Yerslag der Haudelingen van het Eriesch Genoot-
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schap van Ge?chied-, Oudheirl- en ^aalkunde over het

jaar 1855/6. 8°.

Algem. jaarlijksch Verslag van de directie der Overijss.

Vereeniging tot ontwikkeling van Provinciale Welvaart

Zwolle, 1865. 80.

j. c. BALLOT. Magazijn voor Landbouw en Kruidkunde. N,

Keeks. Utrecht, 1865. N°. 6. 8®.

Inhoud

:

B. DE LAVBLETE. De Nederlandsche landbouw.

j. ODBDON. Gemeenschappelijk hoeven, ter ondersteuning van den

daglooner, etc.

Proeven ter bepaling van het onderhondingsvoeder bij koeijen.

Over het geven van keukenzont bij het voeder.

Gemengde berigten.

c. K. HEEMANS. Noordbrabant’s oudheden, uitgeg. door het

Prov. Genootschap van Künsten en VVetenschappen in

Noord-Brabant. ’s Hertogenbosch, 1865. 8®.

Mededeelingen en berigten der Geldersche Maatschappij van

Landbouw. Arnhem, 1865. II. 8°.

Verslag van den Staat der Landhuishoudkundige School te

Groningen. 1865. 8“.

F. J. STAMKAET. Voordragt over het Nederlandsche stelsel

van maten en gewigten, gehouden op de Algem. Ver-

gadering des Genootschaps : Een onverrnoeide arbeid

kdmt alles te boven, den 7^®“ Mei 1862. 8°.

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amst. Verslag

over den jare 1864. 8®.

De Volksvlijt. Tijdschrift voor Nijverheid, Landbouw, Han-

del en Scheepvaart. Amsterdam, 1865. N® 1— 5. 8®.

Inhoud

;

F. N. MULLEB Banken en Bankiers.

j. M. VAN BEMMELEN. Roofbouw in Nederland.

j. A. VAN EijK. Tentoonstelling te Londea in 1862.

10*
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Mededeelingen,

De Taalgids. Tijdschrift, tot uitbreiding van de kennis der

Nederlandsche Taal. Utrecht, 1864. Jaarg. YI. 1, 2, 8o.

tatistiek vaii den Handel en de Scheepvaart van het Ko-

ningrijk der Nederlanden. In-, uit- en doorgevoerde han-

delsartikelen ged. de maand April 1865. ’s Gravenh. fol.

Verzamelingstabel der Waterhoogteu längs de kusleu van

. de Zuiderzee, de Wadden, enz. ’s Gravenhage, 1865.

Pebruarij. Folio.

H. SCHLEGEL. Museum d’Histoire naturelle des Pas-Bas.

7ieme £,ivr. 8®.

B E L G I E.

Verslag over den toestand van het Willems-fonds gedu-

rende 1864. Gent. 14® jaar. 8®.

Bulletin de TAcademie royale de Medecine de Belgique.

2<^® Serie. Bruxelles, 1865. Tom YITI. N°. 4.- 8®.

Inhoud

:

BCRGQBAEVE. Faits clioiqaes.

GLOGE. Quelques mots sur la fi^vre recurrentc.

JACOBS. Sur la vaccinatioii animale.

Kapp. BAiLLEDX. Nouveau tracheotome.

» cousOT. Deux operations de herniotomie.

" Formation des globales du sang.

Discus. BüRGOKAEVE. Chirurgie conservatrice.

» BoiRiER. Ue l'asthme.
*

F R A IV K R IJ K.

iVJemoires de l’Ajcademie Imperiale de Medecine. Paris,

1864. Tom. XXVI. 4®.

Inhoud

:

F. DDBOis. l^loge de M. tuenaro.

A TARDiKU. Service medical des eaux minerales de la France en

1860 et 1861.

joi.LY. Kapj). gen. sur les epidemies en 1861 et 1862.
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MELIER. Relation de la fievre jaune de Saint-Nazaire.

j. LEFORT Experieiices sur l’ae'ration des eaiix.

KEYSAL et LANQUETiN. SiiY la maladie parasitairc. des oiseaux de

hasse- cour.

A. c^ADVEAD et MAREY. Experieoces cardiographiqaes.

.). HECLARD. ^loge de M. de blainvili.e.

E. KOKBERLE. De rOvariotomie.

p. CHALVET. Des desinfectants et de leurs applications.

A. oLiviEit et L. uosviER. Du petnphigus des nouveau nes.

Bulletin de TAcadeiuie Imper. de M^decine. Tom, XXVIII
et XXIX. Paris, 1863, 1864. 8<>.

F. COLLAKDEAU. Cons^quences du plagiat. Paris, 1865. 8®.

j. DECAISNE. Le jardin Pruitier du Museum. Paris, 1865.

Livr. 79. 4°.

GROOT-BRITTANNIE.

11 . OWEN. Memoir on the Gorilla. London, 1 865. 4'’.

On the Echidna Hy.strix. (Proc. R. S. 1865). 8®.

On Zoological Names and Hoinological Interpre-

tations. 8°.

NOORD-AM ERICA.

Constjtution and Annual Report of the Artist’s Fund So-

ciety of the City of New-York. New -York, 1861—
65. 8°.

DUITSCHLAND.

Ferdinandeum. XXX*®'’ Bericht des Verwaltungs-Ausschus-

ses über die Jahre 1862—63. Innsbruck, 1864. 8°.

Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol u. Vorarlberg. III.

Folge. Innsbruck, 1865. Heft XII. 8®.

Inhoud:

T. i. LADDRSDR. Urkundliche Geschichte der Edlen von tadvbrs.

F. V. ATTLMATR. Dic deutschen Kolonien iin Gebirge zwischen Trient,

Basano nnd Verona.

A. PICHLER. Beiträge zur Geognosie Tirols. (IV.)
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A. PiCHLBB. Kleine Beiträge zur Botanik Tirols,

j. V. schmuCk. Flora der Umgebung von Sterzing.

A. PBRKTOLD. Vefzeichniss der in den Umgebungen von Innsbruck

aufgefundenen Leber- und Laubmoose und Flechten.

Zeitschrift der deutsch-österreichischen Telegraphen -Vereins.

Berlin, 1864. Jahrgang XL Heft 11 & 1 ‘2. 4°.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Organ des ger-

manischen Museums. Neue Kolge. Nürnberg, 1864. Jahrg.

XI. 4'’.

w. PEETSCH. Die orientalischen Handschriften der Herzogi.

Bibliothek zu Gotha. Wien, 1859. 8^.

Inhoud

:

Persische Handschriften.

c. w. M. VAN DE VELDE. Map of tlie Holy Land. (Met : No-

tes on the Map, etc. 8'’.) Gotha 1865. Plano.

LUXEMBURG.

DE COLNET d'huart. Nouvelle theorie matheraatique de la

Chaleur et de l’Electricite. Luxemb
,
1865. 2« partie. 8“.

ZWITSERLAND.

A. DURAND. Medailles et jetons des numisinates. Geneve,

1865. 4".

I T A L I E.

Memorie della Accademia delle Scienze dell’ Istituto di

Bologna. Serie II. Bologna, 1864. Tom. III. 1865. Tom.

IV. .1 40 .

Inhoud: III. 1

D. CHELiNi. Sulla teoria de’ sistemi semplici ec.

A. coBRADi. Delle morti repentine.

s. GHERARDi. Sul magnetismo polare. (II.)

2 :

G. G. niANCOKi. Dell’ Kpyornis raaximus ec.
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o. BEBTOLONi. Notize intorno a cose naturali osservate nei monti ita-

liaDi,... interessami agli Studiosi della Geologia e della Botauica.

G. CAi'BLLiKi. Sai Delfini fossili del Bolognese.

G. S6ABZ1. A'uove osservazioni intorno algas Borreuano.

3 :

h. DELLA CASA. Sulla stratiiicazione della luce elettrica.

y. luzzOLi. Ancurismi guariti colla compressione.

L. CALOBi. Maucanza congeniia del polmone sinistro ee.

o. B. ERGOLAsi. Osservazioni sulla Giovani Carve ec.

L. CRBUONA. Sülle Cubiche Gobbe ec.

M. i'AULiNi. Del sistema nervoso sul moto del cuore.

4 :

A. BERTOLONi. Fiante asiatiche.

G. BBUGNOLi. Di due casi di aneurisma etc.

D. oiiELiM Geomctria analitica.

I.. CALOBI. Sul sistema linfatico delle Rane e delle Salamandre
o. CA.SONI. Dei venti nel clima bolognese.

L. KESi'ioiii. Sülle oscillazioui diurne del baroiuetro nel clima bolog-

nese.

IV. I.

G. FABBBi. Deformita della pelvi ec.

L. DELLA CASA. Sulla induzionc elettrostatica.

D. SANTAGATA. Dci cristalli di gesso uelle argille nel bolognese.

G. soARZi. Delle acqne potabili selenitose ec.

L. CABOLi. Vita di abtonio alexabdrimi.

Indici generali della collezione publicata dall’ Accademia

delle Scienze dell’ Istituto di Bologna col titolo di me-

raorie in XII Tomi, dal MDCCCL al MDCÜCLXI.
Bologna, 1864. 4’.

Rendiconto delle Session! dell’ Accademia delle Scienze dell’

Istituto di Bologna. An. 116.3— 64. Bologna 1864. 8®.

Inhoud-

TERABDiNi. Intorno l’etiologia della Pellagra.

BRiOHEBTi. Sülle piu recenti Piene del Fiume Arno. ec.

PBEDiEBi. Intorno alle specie di animali ehe si potrebbero con vantag-

gio iutradurre in Italia.

G. o. BiABCOBi. Sulla origine dell’ Ambra grigia.

VEKSAUi. Saggio intorno ai temperameuii ec.
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OHEKAUDi. Sopra Uli singoiare esperiinento del Magneiismo delleterre

Couc.
o. o. BiANüONi. La teoria dell’ Uomo-Scimniia esaminata ec.

PKEoiEKi. Deila Incapacita civilo e della Non-Imputabilita crimiuale

prodotte da special! condizioni patologiche ed annormali dell’ orga-

nismo umano non referibili al Cervello.

FABBRi. Intorno a due punti die si riferiscouo alla Storia della Lito~

toiuia.

EE9PIGHI. Sulla cometa VI del 1863.

Societä reale di Napoli. Rendicotito delle tornate e dei la-

vori deir Accaderaia di Scienze morali e politiclie. Na-

poli, 1865. Anno IV. Febb. e Marzo. 8“.

liihoud

:

PEssiNA. lutoruo un progetto di Codice Denale per il Kegno d’Italia.

Rocco. Intorno al Sommo principio del Diritto Internazionale privato.

CliR. NEGRi. Memorie storico-politiche sugli antichi Greci

e Romani. Torino, 1864. 8°.

Q. BERCHET. La Repubblica di Venezia e la Persia. Toriuo,

1865. 80.

AANGEKdCHT.
Journal des Savants. Paris, 1865. Mai. 4o.

Annales de Chimie et Physique. IV® Serie. Paris, 1865.

Tom. IV. Avril. — Tom V. Mai. 8®.

HENLE und V. PFEUFER. Zeitschrift für rationelle Medicin.

Reihe. Leipzig, 1865 XXV. Heft 1. 8”.

Bibliotheque universelle et Revue Suisse. Nouv periode.

Geneve, 1865. Tom. XXIII. N®. 89. 8®.
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TEN GESCHENKE OE IN KUIL ONTVANGEN
IN DE MAANDEN JULIJ, AUGUSTUS EN

SEPTEMBER 1865.

NEDERLAND.
Uittreksels uit vreerade tijdschriften voor de Ledeii van bet

Koniukl. Instituut van Ingenieurs, ’s Gravenhage, 1865.

No. 3. 40 .

Inhoud

:

Algemeene beschouwingcn over de schoorsteenen in woonkamers.

A. PLOCQ. Onderzoek naar de stroomen en den loop der aanslibbingeu

aan den ingang van de straat van Dover en van het naauw van Ca-

lais, enz.

Kon. Instituut van Ingenieurs. Notulen der Vergadering

van den 8®^®” Junij 1865. 8®.

De Vrije Fries. Mengelingen, uitgeg. door het Friescb ge-

nootschap van Geschi^d-, Oudheid- en Taalkunde. Nieuwe

Reeks. Leeuwarden, 1865. Dl. IV. 4. 8°.

Inhoud

:

j. II. iiALBERTSMA. Dic Nörd-Fiiesischc Sprache nach der Moringer

Mundart, etc.

J. DIRKS. Brokstukken uit tnijn dagbock.

J. DIRKS. Een vvoord namens bet Friescb Genootscbap enz.

ter gedachtenis van wijlen Mr. a. telting. Workum,
1864. 80.

Aanwinsten van de Penning-verzameiing van het Friescb

Genootscbap enz. 1863— 64. 8°.

Werken van bet Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Vol-

kenkunde van Nederl. Iiidie. Afzonderlijke wer-

ken. Amsterdam, 1865. 80 .

Inhoud:

VOM ROSENBERG. Bcislogtcu iu dc Afdecliug Gorontalo.

BOEKOESCU. DER KON. AKAD. V. WETENSCH. 11
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J. c. BALLOT. Magazijn voor Landbouw en Kruidkunde. N.

Eeeks. Utrecht, 1865. Afl. 7— 9. 8°

Inhoud 7 :

Tentoonstelling van de Kon. Ned. Maatsch. tot aanraoediging van den

tuinbouw.

Internationale landbouw-tentoonstelling te Keulen.

E. DE LAVELEYLE. De Nedcrlandsche landbouw (VIII).

Gemengde berigten.

8 ;

j. cosTEK. De tuinbouw-tentoonstelling te Amsterdam.

BOUSsiKGÄüLT. Procven over den groei der planten in het donker.

Over het miltvnur.

Gemengde berigten.

9:

E. DE LAVELEYE. Nederlandsche Landbouw (IX).

Tentoonstelling van de Kon. Nederl. Maatsch. tot aanmoediging van

den Tuinbouw.

Het kristallen paleis te Keulen en de internationale tentoonstelling van

Landbonwkundige werktnigen.

Gemengde berigten.

De heerschende veeziekte in Engeland.

De uieuwe boeren-goudmijn, teveus bijblad van de Land-

bouw-Courant. Deventer, 1865. 4°.

luhoud:

n. c. VAN HALL. Vrijheid van den landbouw, de grondslag van alle

verbeteringen, enz.

Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde, tevens orgaan der

Nederl. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.

2*^® Afdeeling. Amst., 1865. Afl. 3. 8°.

Tijdschrift, uitgeg. door de Nederl. Maatschappij tot bevor-

dering van Nijverheid. 3^® Eeeks. Haarlem, 1865. Dl.

VI. 11. 80 .

luhoud

:

Meded. omtrent de vorderingeii der Landbouw-scheikunde, in verband

met die van de kennis van de plant (verv.).

Mededcelingen.
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De Volksvlijt, Tijdschrift voor Nijverheid, Landbouw, Han-

del en Scheepvaart. Amsterdam, 1865. N®, 6—8. 8».

Inhoud:

p. N. MDLLER. Banken en Bankiers (vervolg).

j. A. V. EiJK. Photo-Lithographie.

w. c. H. STAKiNG. Overdekte Mestvaalten.

Mededeelingen.

Bijblad tot het Tijdschrift de Volksvlijt. ximst., 1865. N°.

6—9. 80
.

J. SWAET. Verhandelingen en ßerigten betrekkelijk het Zee-

wezen, de Zeevaartkunde enz. Amst., 1865. Dl. XX\.

N°. 2. 80.

Inhoud

:

Aanteekening over Nieuw-Caledonie.

Staatsbegrooting voor de Marine over 1865.

De Nederl. Marine en hare administratie op 1 Jiilij 1865.

Staat der Nederl. Zeemagt.

Koopvaardijvloot.

Aantal schepen in 1854—64 in- en uitgcklaard.

Verslag van het gevecht te Shimonoseki door de Japanners.

Körte berigten.

Verslag der Kweekschool voor Zeevaart te Leyden over 1864.

Verslag van de Noord- en Zuid-IIollandschc Keddingmaatschappij 1864.

Staatkundig en Staathuishoudkundig .Jaarboekje voor 1865.

Uitgeg. door de Vereenigiug voor de Statistiek in Ne-

derland. 4)*^® Serie. Amst., 1865. 2^® Jaarg. 12®.

I. A. NiJHOFF. Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis en Oud-

heidkunde. Vervolgd door p. nijhoff. Nieuwe Reeks.

Arnhem, 1865. Dl. IV. St 2. 8®.

Publications de la Societd dMrch^ologie dans le Duchd de

Limbourg. Maastricht, 1864. 8®.

61-8t® Verslag van het Natuurkundig Genootscbap te Gro-

ningen gedurende het jaar 1864. 8®.

Verslag aan den Koning over de Openbare wersen. 1864.

’sGravenhage, 1865. 4®.

11 »
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Verslag aan den Koiiing over den toestand der Telegrafen

in Nederland. 1864. ’s Gravenhage, 1865. 4°.

Verslag van den toestand der Provincie Priesland in 1864.

Leeuwarden, 1865. 8°.

Kort Overzigt van het oud Provinciaal Archief van ' Gel-

derland. Arnhem, 1865. 8».

Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Kon.

der Nederlanden. In- uit- en doorgevoerde Handelsar-

tikelen, gedur. de raaauden Mei, Junij, Julij 1865.

’s Gravenhage. Polio.

Verzamelingstabel der Waterhoogten längs de kusteu van

de Zuiderzee, de Wadden, enz., enz. ’s Gravenhage,

1865. Maart, April. Polio.

j. VAN DER HOEVEN. Di'ie brieven van f. hemsterhuis,

betreffende de beoefening der natuurlijke Historie in

het midden der vorige Eeuvv. 8“.

F. c. DONDEES. 5*^® Jaarlijkscli Verslag betrekkelijk de ver-

pleging en het onderwijs in het Nederl. Gasthuis voor

Ooglijders uitgebragt in 1864. Utrecht. 8®.

G. j. VERDAM. Handboek der spherische trigonometrie. Lei-

den, 1865. 8®.

Historia Khalifalus Omari IP, Jazidi II* et Hischami, etc.,

quam nunc primurn edid. m. j. de goeje. Lugd. Batav.

1865. 8°.

Homonyma inter Nomina relativa, auctore Abu ’LPadbl

Mohammed ibn Tahir al-Makdisi vulgo dicto Ibno’l-

Kaisardni, quae cum appendice Abu Musae Ispahaneu-

sis edid. e. de jong. Lugd. Batav. 1865. 8®.

j. c. SEPP. Plora Batava. Amsterdam, Afl. 192, 193.

—
- Nederl. Insecten, bijeengebragt door s. c. snel-

LEN V. VOLLENHOVEN, 2'^® Serie, Dl. II, N®. 55—56. 4®.
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. BLEiiKEK. Atlas Ichtliyologique des Indes Orientales

Neerlandaises. Amsterdam, 1865. Livr. 19. Folio.

Lijst van Boekwerken, enz., voor de Bibliotlieek van het

Ministerie van Oorlog. 1 April—30 Junij 1865. 8“.

Catalogue de la bibliotheque Wallonne, deposee ä Leide,

1865. Suppl. 1860—65. 8<>.

NEDERLANDSCH INDIE.

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kün-

sten en Wetenschappen. Batavia, 1863. Dl. XXX, —
1864, Dl. XXXI. 4».

Inhoiul, Dl. XXX:

j. T. NiKUWENiiaisEN GH H. VON RO9ENBER0. Versl ag oiu trent hct oiland

Nias en deszclfs bewonets.

Lajang damar Woelan.

. F. M. DE GRUS. Geregtelijke Gcneeskunde. Uit het Chineesch ver-

taald.

Dl. XXXI:

H. VON DEWALL. De Vormveraiideringen der Maleische taal,

E. NETSCHBR CD j. A. VAN DER CHijs. De Munteu van Nederl. Indie

beschrevcn en afgebeeld.

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgeg. door het Batuviaasch Genootschap. 4<^® Serie.

Batavia, 1863 Dl. IV. All. J — 6. 1864. Dl. V. Afl.

1— 4. 8’.

luhoud, Dl. IV. 1;

j. s. o. BRüMüND. Bijdragen tot de Geschiedenis der Kerk van Ba-
tavia.

2 :

Bijdragen. (Vervolg).

De Mupalus-Vereenigingeo in de Minahassa.

3:

u. c. VAN EYDKROEN. Aantcekeningco, gehoudon op eene reis naar de
Zuidwester-eilanden.
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j. UAGEMAN jcz. Namen der gewestelijke Europesche gezaghebbers

enz. op Java en Madura.

j. c. F. RIEDEL. Het landschap Balaäng-Mongondouw.

4 :

E. NETSCHER. Tvvec belegeringen van Malakka.

j. F. G. BRDMDND. Bali. Fragment van eene reisbeschrijving.

5, 6 :

A. DE CASTRO, üne rebellion ä Timor en 1861.

Overzigt der betrekkingen van de Nederl. 0. I. Compagnie met Siam.

M. VON FABER. Moutrado in 1861.

K. F. HOLLE. Pijagem van den Vorst van Mataram.

j. B. G. GRAMBERG. Rels naar Siak.

p. VAN DER GRAB. Rois naar de Zuidwestkust van Nieuw-Guinea, &c.

Dl. V. 1:

E. NETSCHER. Togtjes in het gebied van Riouw &c.

0. s. VAN COEVORDEN. Chronolog. lijst van gedenk- en legpenningeu, &c.

j. j. c. FRANCKEN. Godsdienst en bijgeloof der Chinezen.

j. HAGEMAN JCZ. Nasporingen omtrent Joartam en andere verdwenen

plaalsen in O. Java.

Hindoe-oudheden op de Noordkust van Borneo.

2 ;

j. WALLAND. Het eiland Engano.

j. T. BiK. Aanteekeningen nopens eene reis naar Bima, Timor &c. in

1821 en 22, met den Hoogl. c. g. c. reinwardt.

j. p. c. VAN DER mark. Lijst der Nederl. Landvoogden van Ceylon,

j. A. VAN DER CHiJS. Goudeii medaille, vereerd aan den Salthan van

Ternate.

Oud beeid in Bankoelen.

3. 4:

A. B. COHEN STUART. Een Maleisch HS. met klankteekens.

j. A. VAN der CHIJS. Gescliiedenis van het inlandsch onderwijs in Nc-

derl. Indie.

H. w. c. POTTHAST. Bijdr. tot de kennis van de Afdeeling Groote*

Dajak.

j. WALLAND. Het eiland Engano.

B. NBTSCHER. Togtjes in het gebied van Riouw, &c.

M. H. j. KOLLMANN. Bagelen onder het bestuur van Soerakarta en

Djokjokarta.

j. G. F. RIEDEL. De eedaflcgging bij de Tooe-Oen-boeloe in de Mina-

hassa.

De tiwoekar of steenen graven in de Minahassa.
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Notulen van de Algem. en Bestuursvergaderingen van

het Bataviaasch Genootschap enz. Batavia, 1864. Dl I.

All. 1—4. 80 .

Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch-Indie, uitgeg.

door de Kon. Natuurk. Vereeniging in Nederl. Indie.

(Zesde Serie) Batavia, 1864. DL I, II. 8'’.

Notulen der Bestuursvergaderingen van de Nederl.-Indische

Maatschappij van Nijverheid en Landbouw, 1861 en

1862. 80
.

der Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen, enz.

Verslag 1860— 61— 62. Batavia, 1861—63. 8°.

Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederl.-Indie.

N. Serie. Batavia, 1860—63. Dl. I— IV. 8°.

Benoeming der Gesteenten, aangenomen bij het Mijnwezen

in Nederl.-Indie, 1864. 4°.

c. SWAVING. De Oorzaken en Gevolgen der ongezondheid

van eenige gevangenissen en hospitalen op Java. Delft

1865. 8".

B E L G I E.

A. QUETELET et X. HEUSCHLING. Statistique internationale.

(Population.) Bruxelles, 1865. 4°.

M^raoires couronnes et M^moires des Savants etrangers,

publids par l’Acaddmie Koyale des Sciences etc. de Bel-

gique. Bruxelles, 1865. Tom. XXXII. 4®.

Inhoud

:

II. CARON. Becberches snr la composition chimiqne des acicrs.

E. CATALAN. Recherche des lignes de courbure &c.

p. LE BODLENG^. Suf UH cbroDOgrapbc electro-balistique.

E. BEDE. Recbercbes sur la capillarite.

E. DE BORCiioRAVE. Histoire des Colonies Beiges.

A. wiERTz. l5cole flamande de peintnre.

E. BAES. Memoire sur Tecolc flamande de peintnre.
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Memoires Couronnes et Autres Memoires, publies par l’Aca-

demie royale des Sciences, &c. Bruxelles, 1805. Tora.

XVII.

Inhoud

:

E. CANDEZE. Elaterides nouveaux.

H. vALEEiDS. Sur uii nouveau chronoscope electrique ä cylindre tour-

nant, &c.

Sur les vibrations de fils de verre, attaches par une de

leurs extremites a un corps vibrant.

MELSENS. Sur Temploi de l’iodure de poiassium pour corabattre les af-

fections saturnines, &c.

A. PERREr. Sur les tremblements de terre en 1863, &c.

A DB JAGER. Lof van VONDBL.

Bulletins de TAcademie Royale des Sciences &c. de Bel-

gique. 2e S^rie. Bruxelles, 1864. Tom. XVIll. 1865.

Tora. XIX. 80 .

Annuaire de l’Academie royale des Sciences &c. de Bel-

gique. Bruxelles, 1865. 8°.

Collection de Chroniques Beiges inedites publiees par Ordre

du Gouvernement. Bruxelles, 1865. Tom. IV. 4®.

Inhoud ;

j. j. DE SMET. Kccueil des Chroniques de Flandre.

Acadernie Royale de Belgique. Compte rendu de la Gom-

raission royale d^Histoire ou Recueil de ses Bulletins,

ßibrae Serie. Bruxelles, 1865. Tom. VI. 3. T. VII.

1, 2. 80.
*

Commission royale d’Histoire. l. galesloot. Le livre des

feudataires de jeän III, Duc de Brabant. Bruxelles,

1865. 80 .

A. QUETELET. Observations des phenomenes periodiques des

plantes et des animaux pendant les annees 1861 et

1862. 40
. (Exlrait Me'm. Tora. XXXV).
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A. QUETüLKT. Uistoirc ilcs scieuccs inath^natiques et ph)-

siques chez les Beiges. Bruxelles, 1864. 8°.

j LiNSTJäii et c. FRITSCH. Sui' les epoques coin-

par^es de la feuillaison et de la floraisori a Bruxelles,

ä Stettin et ä Vienne. 8°. (Extract).

Annuaire de TObservatoire royal de Bruxel-

les. Bruxelles, 1864. Aun. 8o.

Bulletin de l’Academie royale de Mddecine de Belgi(iue.

2® Serie. Bruxelles, 1865. Tom. Vlll. N°. 8. S".

Inhoud

;

(Kappt) vaK KEMPEN. Anatomie patholugiquc.

(Discussion) bukoorakve. Chirurgie conservatrice.

( „ ) poiRiER. De l’Asthme.

( „ ) VLEHINCKX. Kevaccinatious.

( „ )
boki.ee. Ophthalmie rliumatismale.

MELSEKS. Memoire sur l’emploi de Biodure de potassium

pour combattre les atfections saturnines, luercurielles

et les accidents cons^cutifs de la sypliilis. Bruxelles,

1865. 80.

A. PINCHART. Memoire de PAsquiER de la barre et de Nie.

sOLDOYER pour servir h. ITiistoire de Tournai. Bruxelles,

1865. T. II. 8-'.

Liste chronologique des edits et ordouuauces de l’ancien

Duch^ de Bouillon de 1240 ä 1795. Bruxelles, 1865. 8®.

F R A N K R IJ K.

Bulletin des Seances de TAcad^mie Impi^r. des Sciences,

Belles-lettres et Arts de Lyon. Lyon, 1865. 8".

.Vl^moires de TAcad^mie Imp^r. des Sciences, Belles-let-

tres et Arts de Lyon. (Classe des Sciences.) T. XIII. —
(Glasse des Lettres) N. Serie, T. XL Lyon, 186'3. 8”.

BOKKQR^CH. DER KOHrNKU AKAD. V. WBTENHCH. 12
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Jnhoud, CI. d. bc, T. Xiil:

A. DUiAN. Observations nieteorologiques. Dec. 1860— Dec. 1862.

j. FOüRNET. Details concernant l’Orographie et la Geologie de la partie

des Alpes, &c.

j. I.. HENON Promenade aux Glenans, a la recherclie du Narcissus

icäex.

j. FODKNET. Des pluies de ten'e observees quelques annees dans le

bassin du Rhone.

E. FAivKE. Considerations sur la yariabilite' de l'Espece et sur ses li"

mites dans les conditions actuelles d’existence.

CI d. Leür. T. XI;

Travaux de l’Academie.

I.OUTES. Notice sur Charles bitter.

GENOi). Eloge de pierrb revoil.

trais.se. Discours prononce sur la tombe de M. genod.

oareste. Histoire des Associations ouvrieres jusqu’a nos jours.

A. GiLABDiN. Jean-baftiste DUMAS CI scs.oeuvres.

TRAissE. Discours prononce sur la tombe de M. domas.

E. c. MARTiN-DAüSsiGNY. N otice sur la decouverte des reste.s de l’Autel

d’Auguste ä Lyon.

p. SADZET. Obseques du Dr. rodgier.

De rinfini et de l’infinitdsimal.

C. GDIGUE. Sur urie inscription bilingue.

j. E. PETREQOiN. Eclogues de virgilf.

A. POTTON. Symphorien Champier.

Eeciieil de M^moires de Medecine de Chirurgie et de

Pharmacie Militaires. III® Serie. Paris, 1865. Tom.

XITl. 8“.

Inhoud

:

BOUDiN. Statistique medicale de l’Armee Anglaise.

MOREL. Des fievres paludeeiiiies de Mexique.

RENARD. Rapport sur plusieurs cas de rage observes a Ratna.

GOFFREs. Considdrations historiques, hygi^niques et niedioales sur le

Camp de Obalons.

BOULiAN. Des fractures du Tibia, &c.

— Polydactylie. Operation.

viDAL. Sur un pouce double d’Annamite.

MUSCULUS. Des phenomfenes capillaires appliques ä la determinntion

alcoolique des vins.

Varidtes.

HALBRON. Sur le traitement du goitre aign.

ARTiGUES. Du röle des eaux thermales ilans le iraitemeni de la gouite.
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MüLAUD. Amaurose double.

LUC. I>e l’iode dans le traitemeut du Coryiia.

ARMAND. Sur le Cholera observe en Cochiuchiue.

JUBIOT. Laryngite chez un enfant de 4 ans.

Sur la chaleur de combustion de l’Acide tbriniquc.

LKvi. Recherches sur le Vitiligo.

PLBDRr. Recherches chimiques sur la Germinatiou.

SEDiLLOT. De r^videment sous-perioste des Os.

DADVE. Le'sions musculaires observees dans la fibvre typhoide.

PRüOHOMME. Ohservations de peritonite.

LAFOKET. Ohservations d’hemorrhagie du cervelet.

CAVAROz. Du Scorpion de Durango.

CODUER. Sur les accidents des tbermombtres pendant leur transport.

ASTit. Endemie de la place de Provins.

ARON. Mort subite dans un acces d’Asthme lie k reraphysemc pul-

monaire.

LBCARD. Sur les accidents locaux consecntits k la paracentbse abdo-

minale.

GODGET. Fracture ancienne de la rotule.

LANGLOiB. Action comparative de l’eau distillee adrce et de l'eau de

source ou de riviere.

BODDiN. Sur les accidents causbs par la foudre.

LiBBRMANN. Du typhus abortif, &c.

BERTRAND. Mal perforant des deux pieds et des nains.

CAUVBT. Sur la vrille des Ampdliddes.

Journal de l’llcole Imperiale polytechnique. Paris. 1865,

Tom. XXIV. 40 .

M^raoires de la Sociale Imp. de.s Sciences naturelles de

Cherbourg. Paris, 1864 Tom. X. 8®.

Inhotid :

A. LE JOLI8. Algues marines de Cherbourg.

BONisBBNT. Essai gbologique sur le Depart. de la .Mabchc.

II. JODAN. Remarques mdteorologiques et nautiques.

. Notes sur les bois de la Nouvelle-Zdlande.

Additions k la Faune de la {louvelle-Caledonie.

Memoires de la Societd Dtinkerquoise pour Pencourageinerit

des Sciences, des Lettres et des Arts, Dunkerque, 1864.

Vül. IX. 80
.

Comptes rendus des S^ances et Memoires de la Societe

de Biologie. Ilii«iue Seiie, Paris, 1864. Tom. V. 8’’,

12*
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Revue Agricolej Industrielle, Litteraire et Artistique. Va-

lenciennes, 1865. T. XIX. N“. 5 - 8. 8°.

Commission hydromdtrique de Lyon. 1864. Ann^e 21e. 8".

j. DECAiSNE. Le Jardin Fruitier du Museum. Paris, 1865.

Livr. 80. 4°.

GROOT-BRITTANNIE en I E R L A N D.

Transactions of tbe Linnean Society of London. 1865. Vol.

XXIV. p. 3. Vol. XXV. p. 1. 4A

Inhoud, XXIV. 3:

A. MURRAY. Monograph of the Family Nitidulariae.

II. OLIVER. On the Structure and mode of dehiscense of ihc Legu-
mes of Pentaclithra macrophylla.

MANN a.nd WENSLAND. On the Palms of Western tropical Africa.

A. HALiDAY. On Lapix.

Dr. BAERD. On a New Species of Annelide.

r. wRiGHT. On a New Genus of Teredininae.

Dr. MoxoN. On the Anatomy of Rotatoria.

H. BRADY. On the Rhizopodal Fauna of the Shetland.s.

w. BAiRD. On a New Species of British Annelides.

D. UANB0RY. On a Species of Garcinia.

F. cuRREY. On British Fungi.

j. KiRE. On a New Genus of Liliaceae.

j. MIER8. On the Conanthereae.

A. HANCOCK. On the Structure and Homologies ot the lienal Organ in

the Nudibranchiate Mollusca.

XXV. l.

A. WALLACE. On the Papilionidae of the Malayan Region.
\

Journal of the Linnean Society. (Botany.) London, 1865.

Vol. VIII. N°s. 31— 34. (Zoology.) Vol. Vlll. N".

30. 8°.

Iiilioud, ßülaiiy N». 3i.

u. CRUOER. Ou ihe Fecundation of Orchids.

swiNBCRN WARD. Oll the doublc Cocoa-nut of the Seychelles.

M. BERKELEY. Ol) tlic Fructificatioii of Chionyphe Carteri.

j. iiooKEK. Mcntity of Piiius Peucc and P. excelsa.
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j. KiRK. Dimorphism in Flowers of Monochoria vaginalis. .

w. MiTTb^M. On Musci and Hepaticae from Japan und China.

OLIVER. On fonr New Genera of Plants of Western Tropical Africa.

j. SCOTT. On the Sterility of Cross-Impregnation of Certain Species of

Oncidinni.

9ALPIZ KCBz. On a New Genas of Moraceae from Snmatra and Sin-

gapore.

CH. DARWIN. On the Sexual Relation of the Three Forms of Lythrum

Salicaria.

j. SCOTT. On the Sterility and Hybridization of Certain Species of

Passiflora, Disemma, &c.

M. T. MASTERS. Od Ophrys aranifera.

N“. .32:

M. T. MASTERS. On the Morphology and Änatomy of the Genus Hestio

j. T. .MOGORiDOE. On some Orchids of the South of France,

o. BENTHAM. On ihe Genera Sweetia and Glycine.

BEDDOME. On a New Genus of Teenstroeraiaceae.

w. d'drban. On the Natnralized Weeds of British Kalfraria.

R. CASPAR7. On the Variety Trimmeri of Potamogeton tricho'ides.

w. H. BREWER On the Forests of Sequoia (Wellingtonia) gigantea.

N". 33—34:

CH. DARWIN. On the Movements and Uabiis of Climbing Plauts,

w. BARKLT WARD. On the Coco de Mer.

G. BENTHAM Notes on Pueraria.

G. oiCKiE. Observations and Experiments on Gerraination.

Zooiogy. N“. 30

:

w. RUTHERFORD. The Ocsophagus of the Ruminantia.

F. SMITH. On New Species of Hymenopterouslnsects from Sumatra, &c.
j. SHOHTT. Account of a Heronry &c. in Southern India.

F. WALKER. On New Species of Diptera from New Guinea.

List of The Linnean Society of London. 1864. 8»,

Transactions of the Zoological Society of London, 1865.

Vol. V. p. 1. 4*^.

. Inhoud:

OWEN. On the External Characters of the Gorilla.

ROLLESTON. On the Placeiital Structures of the Tenrec.

OWEN. On the Skeleton of the Great Auk, or Garfowl (Alca impennis).

Proceedings of the Scientific Meetings of the Zoological

Society of London. 1864. Part. I— [11. 8“.



Inhouil, p. I

;

j. GORNEY. On Bilds collected by m. andbrsson in Damara Land,
p. L. SCLATER. On Birds from iluaheiiie.

j. E. GRAY. On Asiatin Tortoises.

On a New Sqnirrel from Natal.

E. CRisp. On the Anatomy of the Screamer.
———— On Tilaria gracilis in a Monkey.

On the Anatomy of the Porpoise.

H. FLOWER. On the Brain of the Echidna.

G. KBEFFT. On a New Australian Snake.

A GÜNTHER. On a New Species of Mormyrus.
On New American Fishes.

j. B. GRAY.,On the Species of Seals.

ADAMS and ANGAS. On New Shells.

G. R. GRAY. On a New Megapode.

On a New Species of Touraco.

On a New Species of Prionops.

A. GÜNTHER. On Australian Batrachia.

G. F. ANGAS. On the Distribution of Voluta and Cyinbiurn in the Au-

stralian Seas.

j. E. GRAY. On West-African Mammals.
On African Lizards.

E. CRISP. On the Anatomy of the Giraffe,

j. E. GRAY. On a New Zorilla.

w. K. PARKER. On the Kagy.

j. GOüLD. On a New Cuekoo.

p. L. SCLATER. On a New Chauna.

j. E. GRAY. On the Tryonichidae.

p. L. SCLATER. On the Mammals &c. collected by Capt. spEKEin West-

Africa.

j. E. GRAY. On the Chelydidae.

H. CARTER. On Spatulara Oarteri.

w. BAiRD and j. LORD. On a Species of Dentalium. .

G. RENNET. On thc Didunculus Strigirostris.

G. R. GRAY. On a New Smithornis.

A. GÜNTHER. On Guatemalan Fishes.

P. II:

j. K. LORI). On Urotrichus.
,

j. E. GRAY. On Myriosteon liigginsii.

p. L. SCLATER. On New American Birds.

On Birds from Palestine.

j. E. GRAY. On the Bonnet of .the Whale.

i>. L. SCLATER. On Birds from Mexico.

BBDDOME. On a New Elaps.

G. KREHFX On New Australian Snakes & Fishes.



n. swiKHOE. On a New Rat froin Formosa,

p. I.. sCLATER. On a New Cockatoo.

ün the Species of Tadorna.

AUAMS and akgas. On New Chitonidae.

j. E. GRAT. On British Cetacea.

p. L. SCLATER. On the Genus Neomorphus.— » » » Urocyclus.

G. SEMPER. On a New Mollusc.

w. H. FLOWER. On a Besser Fin-Whale, stranded on the Norfolk Coast.

I. V. BARBOZA DD BOCAGE Rud DB BRITO CAPELLO. On NcW Sllarks

of the Coasts of Portugal.

On a New ßatraehian and on a New Zoo-

phyte. •

E. cRisp. Anatomy of the Giraffe.

A. R. wAEi.ACE. On the Parrots of the Mal.ayan Region.

.j. E. GRAT. On Rhodona punctata and Sternothaerus Adansonii.

p. L. SCLATER. On New Parrots.

On the Genus Dendrocygna.

A. GÜNTHER. On a New Fish from Madeira.

. On Reptiles from the Zambesi.

HoxLET. On Arctocebus Calabarensis.

P, 111:

w. FLOWER. On the Brain of Myactes. p

w. PARKER. On the Sternum of Birds and other Vertebrata.

SLATER and BALviN. On a Collection of Birds from Panama.
R. c. BEAVAN. On Indian Birds’ Kggs.

Letter from Dr. w. peters.

Leiters from r. bwinroe.

w. FLOWER. On the Skeleton of Whales in the Museums of Holland

and Belgium.

On a New Species of Grampns from Tasmania.

H. B. TRiSTRAM. On the Birds of Palestine.

J. E. GRAT. On a New Variety of Galago.— - On Dactyjethra.

On the Chamae leonidae.

A. GÜNTHER. On New Batrachians.

R. BLTTR. On snndry Mammalia.
A. GÜNTHER. On a Collection of Reptiles and Fishes from Palestine.

A. NEWTON. On the Zoology of Spitsbergen.

.7. E. GRAT. On the Viverridac.

o. SALTiN. On New Birds from Costa Rica

j. E. GRAT. On a New Whale.

j. c. COX. On New Australian Landshelis.

p. p. CARPENTER. On the Pandoridae.

L. PFEIFFER. On New Landshells.

p. L. SCLATER. On New American Birds.



— 9ß —

ST. G£OKOE MivART. On the Crania and Deiiiiüoii of the Leniuridae.

j. KiRK. Od the Matnmals of Zambesia.

c. SPENCE BÄTE. On New Crustaceans.

w. HABPER PEASE. On New Land Shells,

j. E. GRAY. On the Ursidae.

The Journal of the Royal Dublin Society. Dublin, ISH.ö.

No. 32 & 33. 80.

Inlioiid ;

ANDREWS. On the Sea Fisheries of Ireland, and with reference to

Trawling. •
DAVY. On Flax, and the Fracticability of extending its cultivation in

Ireland,

ELLis. On the Reclamation of Bog.

w. LANE JOYNT. Suggestions for the Ainondment of the Arterial Drai-

nage Laws.

Meteorological Journal July—Dec. 1864.

Proceedings of the Natural History Society of Dublin.

1859. Vol. II. p. 3. 1865, Vol. IV. p. 2. 8o.

Inhoud, IV. 2 :

w. ARCHER. Observations on Micrasterias. Mahab. and on Docidium

pristidae (Hobson).— — On a new species of Docidium, ffom Hong-Kong,
w. ANDREWS. Remarks on Salmonidae, &c.

s. HADGHTON. On the Death of the Lion and Ostrich in the Roy. Zoo-

log. Gardeiis of Dublin.

R. L BDGEWORTH. On Ifish Vcspidae.

A. MACALI8TBR. On Rn Abnormal Morphological Development of the

Common Snowberry.

F. j. FOOT. Hymenophyllum Tunbridg. (Smith) in the County of Long-

ford.

On Flights of Swans seen &c. during the Winter of

1863-64

j. BARKEB. Notes on some dissections of the Fre.sh-water Pearl Mus-

sei (Unio Margar).

T. JONES. On the Irish Lichens.

w. ARCHER. On Stephanophaera pluvialis (Cohn).

T. JONES. On Spiral Vessels in Evernia prunostri.

w. HARTE. On Certain Movements of the Limacidac.

The Journal of the Royal Geographical Society. 186 4-. Lon-

don. Vol. 34*1’. 8^.
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Proceedings of the Royal Geographical Society. London,

1865. Vol. IX. No. 3—5. 8o.

G, GROTB. Plato and the other Corapanions of socrates.

London, 1865. 3 Vol. S®.

G. B. AiRY. On the Roman Invasions of Britain, etc.

London, 1865. 4o.

NOORD-AM ERIKA.

Report of the Committee of the Overseers of Harvard-

College appointed to Visit the Observatory in the Year

1864 etc. Boston, 1865. 8o.

DUITSCHLAND.

Jahrbuch der KK. Geologischen Reichsanstalt. Wien. Jahrg.

1865. Bd. XV. 1. 80 .

Inhoud

:

M. V. r.iPOLD. Das Kohlengebiet in den nord-östlichen Alpen.
A. HADPT. Die ur-archäologische Culturgeschichte von Bamberg.
R. V. HAUER. Arbeiten, ausgef. im chemischen Laboratorium.
Einsendungen von Mineralien u. s. w.

Mittheilungen der K.K. Geographischen Gesellschaft. Wien.

Jahrg. 1864. Heft 1. 8o.

Mittheilungen der K.K. Central-Commission zur Erfor-

schung u. Erhaltung der Baudenkraale. Wien, 1865.
Jahrg. X. Mai—Juni. 4o.

Correspondenzblatt dea Vereins für Naturkunde zu Pres-

burg. 1863. Jahrg. II. 8o.

Itilioud

:

0. A. SEFRAKKA. Eine Monographie beider Badeorte Korytnica und
Luesky.

j. E. iiOLUBY. Botanische Notizen aus Skalitz.

F. EBENHÖCH. Die Vögcl dcs Koronezöer Weichbildes.

BOEKOESCII. DER KON. AKAD. V. WETENSCU. IS
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I, . KiciiTUR. Beitrage zu einer Flora vou Fresburg.

A. i>. R. V. MALMKOwsKr. Nckrolog von Prof. e. mack.

j. KNAPP. Phanerogame Flora der Stadt Neutra u. s. w.

G. A. KORNHUBER. Bemerkungen über das Vorkommen der Fische um
Presbnrg.

Zeitschrift des deutsch-österreichischen Telegraphen-Vereins.

Berlin, 1865. Jahrg. XII. Heft 1— 3. '4°.

R. viRCHow. Archiv für pathologische Anatomie und Phy-

siologie und für Klinische Medicin. Berlin, 1865. Bd.

XXXII. Heft 3, 4. XXXIII. 1, 2. 8«.

Inhoud, XXXII. 3

:

B. V. KESSLER. Beitrag zur Kenntniss des Aussatzes in Portugal.

H. KARSTEN. Beitrag zur Kenntniss des Rhynchoprion penetrans.

J. ARNOLD. Beitrag zu der Structur der sogenannten Steissdrüse.

R. VIRCHOW. Zur Trichinen-Lehre.

A. BOETTCHER. Ucber die näheren Bedingungen, welche der Aufhellung

und Krystallisation des Blutes beim Frieren zu Grunde liegen.

G. M. R. HEUSINGER. Behandlung und Heilung der Sklerodermie.

Kl. Mittheilungen.

4:

F. GROBE, lieber die Bewegung der Samenkörper.

Netzknorpel-Chrondrom mit contractilen Zellen,

KLEBS. lieber die Wirkung des Kohlenoxyds auf den thierischen Or-

ganismus.

R. VIRCHOW. Ein neuer Fall von Halskiemenfistel.

A. BOETTCHER. Farblosc Krystalle eines eiweissartigen Körpers aus

dem menschlichen Sperma dargestelt.

w. KÜHNE, lieber das Vorkommen zuckerbildender Substanzen in patho-

logischen Neubildungen.

Kl. Mittheilungen.

XXXIII. 1:

R. VIRCHOW. Die medicinische periodische Presse in Deutschland.

N. FRIEDREICH. Beiträge zur Pathologie der Leber und Milz.

LEISERING. Heber Hämatozoen der Haussäugethiere.

R. V. vivENOT. Lieber die Zunahme der Lungencapacität bei thera-

peutischer Anwendung der verdichteten Luft.

R. VIRCHOW. Heber Molluscum contagiosum.

Kl. Mittheilungen.

2 ;

c. F. HEUSINGER. Zu den Halskicmenbogen-Rcsten.
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j. ARNOLD. Ueber die Struclur des Gauglion intercaroticura.

Zwei Fälle von Hygroina colli cysticum congenituin u. s, w.

. H. SWAAGMAN. Doppelseitiger angeborner Defect des Kadius und des

Daumens.

H. HERTZ. Ueber Nierencysten. ,

TH. BAKODT. Der Streit über das Epithel der Lungenbläschen.

H. FKiEDBERG. Morbus Gallicus.

L. HEUER. Ueber Icterus in der Phosphorvergiftung.

Kl. Mittheil.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preussi-

schen Eheinlande u. Westphales. Dritte Folge. Bonn,

1864. Bd. I. Heft 1, 2. 8».

Inhoud 1

:

L. c. TREviRANDs. Noch ctwas über Schatz der Herbarien.

R. CASPARY. Neue Fundorte einiger seltneren Pflanzen der Flora von

Bonn.

K. WAGNER. Die jurassischen Bildungen der Gegend zwischen dem Teu-

toburger Walde und der Weser.

Petrefacten des Hilssandsteins am Teutoburger Walde.

F. HILDEBRAND. Beiträge zur Flora von Bonn.

F. WINTER. Die Laubmoose des Saargebicts.

H. MÜLLER. Geographie der . . .Laubmoose in Westfalen.

Sitzungsberichte der Niederrhein. Gesellschaft für Natur- und Heil-

kunde.

2 :

n. .MÜLLER. Geographie der Laubmoose in Westphalcn.

V. HoiNiNGEN gen. iiucNE. Des Vorkommen eines Trachytconglomerat-

ganges in der Blei-u. Zinkerzgrube Altglück.

,1. u. KALTENBACH. Dio deutschen Phytophagen aus der Klasse der In-

sekten. M— P.

Sitzungsberichte u. s. w.

Zeitschrift für die gesaininten Naturwisseiischafteu. Her-

ausgeg. von dem Naturw. Vereine für Sachsen und

Thüringen in Halle. Berlin, 1864. Bd. XXIV. 8°.

Inhoud

;

w. E. V. BRAUN. Beiträge zur Kenntnis» der sphäroidischen Concretio*

ncn. des Kohlensäuren Kalkes.

. GIEBEL. Zur Charakteristik einiger carnivoren Säugethiere.

w. iiEiNTz. Verbrennung von Sauerstoff im Ammoniakgas.
Ueber die (juantitative Bestimmung der Harnsäure.

13 *
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w. HEiNTz. Beiträge zur Keuntniss der Diglycolsäure.

H. LOEW. Ueber die auf der Ziegelwiese bei Halle beobachteten Dip-

teren.

H. LÜTHE. Ueber die chemische Stellung des Wismuths einerseits, der

schweren Metalle andrerseits den Metalloiden gegenüber.

G. OMBONi. Die früheren Gletscher und das erratische Gebiet der Lom-
bardei.

M. siEWERT. Chemische Untersuchung mehrerer in der Umgebung von

Halle vorkommender Quell- und Flusswasser.

Ueber einen im Solaröl enthaltenen krystallisirbaren

Kohlenwasserstoff.

Ueber die Trennung von Cadmium.

Ueber Schwefelsäure Bildung bei Vcrbreunuug des Leucht-

gases.

Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig.

Neue Polge. 1865. Bd. I. 2. 8°.

Inhoud

:

V

KAY8ER. Beobachtungen der magnetischen Declination in Danzig.

— Das Depressions-Micrometer.

MEBLER. Ueber die Anziehung homogener Körper insbesondere der

Polyeder.

KLiNSMANN. Ergänzungen und Berichtigungen zu » Novitia atque de-

fectus florae Gedanensis (1843).”

DENEKE. Ein neuer akustischer Interferenz-^ersuch.

GRONAU. Theorie und Anwendungen der hyperbolischen Functionen.

j. A. GEUNERT. Archiv der Mathematik und Physik. Greifs-

wald. 1865. , Th. 43. Heft 3, 4. 8°.

Wurttembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte. Stutt-

gart, 1865. Jahrg. XX. 2, 3; XXL 1. 8”.

Inhoud XX. 2, 3:

F. KARRER. Die Vegetations-Verhältnisse des Schönbuchs,

c. BINDER. Geolo^sches Profil des Eisenbahn-Tunnels bei Heilbronn,

p. ZECH. Bemerkung zu dem Aufsatz: «Die Brillantparabel von Prof.

FISCHBACH.”

A. OPFEL. Ueber das Lager von Seesternen im Lias und Keuper.

A. KELLER. Verzcicliniss der bisher in Württemberg anfgefnndenen

Coleopteren.

XXI. 1:

V. KORR. Nekrolog des Dr. g. h. zellbu.
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REOSCii. Ueber den Agat.

üeber den Hydrophan.

V. KORR. Ueber die historisehe Bedeutung gewisser Pflanzen bei

Stuttgart.

üeber Cytisus Adami.
T. EULENSTEIN. Ueber Pilze und Algen.

LANG. Ueber Dranthus deltrides.

SCHÜLER. Die Mächtigkeit des braunen Jura.

c. SCHWAGER. Beitrag zur Kenntniss der Mikroskopischen Fauna ju-

rassischer Schichten.

KLÜPFEL. Geologische Mittheilungen.

nörrenberg’s Untersuchung der Mischungen von Kali- und Ammoniak-
Seignette-Salz.

Sitzungsberichte der K. Bayer. Akademie der Wissenschaf-

ten zu München, 1865. I. Heft. 1, 2. 8“,

Inlioud 1

:

w. GLÜCK. Die Erklärung des lienos, Moinos und Mogontiäcon.

LAMONT. Astronomische Bestimmung der Lage des bayer. Dreiecksnet-

zes auf dem Erdsphaeroid.

GÜMGEL. Die ältesten Kultnrüberreste im nördlichen Bayern.

VOGEL JE. Charakteristik der Hoch- und Wiesenmoore.
— Stickstoffgehalt des Fleisches.

2 :

CHRIST. Denar und Follis der spätem römischen Kaiserzeit.

V. KOBELL. Ueber den Enargit von Coquimbo.

Ueber den Stylotyp.

Ueber den Jollyfs.

Ueber die phosphorsäure Bestimmung im Biere.

MOHR. Zusammensetzung der im Meerwasser enthaltenen Luft.

scHÖNDEiN. Beitrag zur nähern Kenntniss des Sauerstofles etc.

XH®*' Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur-

und Heilkunde. Giessen, 1865. 8°.

Inhoud :

*

w. scRiBA. Die Käfer im Grossherzogthum Hessen etc.

u. HOFFMANN. Mykologischc VegetatioDsbilder in Skizzen.

Parerga botanica.

Beiträge zur Kenntniss der Kryptogamenflora,

p. SEiBERT. Beiträge zur Geologie des hess. Odenwaldes.
II. HOFFMANN. Vegetationszeiten im Jahre 1802—63.

Meteorologische Beiträge.

w. ULOTii. Beiträge zur Kenntniss einiger Lichenensporen.
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Der Zoologische Garten. Zeitschrift für Beobachtung, Pflege

und Zucht der Thiere. Frankfurt a/M., 1865. Jahrg.

VI. No. 1—6. 80.

A. PETEßMANN. Mittheüungeu aus j. perthks’ Geographi-

scher Anstalt. Gotha, 1865. St. 4— 8. 40.

j. B. ULLEKSPBRGEE. Die Herz-Bräune (Angina pectoris),

historisch, pathologisch u. therapeutisch dargestelt, (Ge-

krönte Preisschrift)- Leipzig, 1865. 80,

H. scHEFFLEß. Die physiologische Optik, eine Darstellung

der Gesetze des Auges. Brauuschweig, 1865. 2 Th. 80.

F. Ä. BiENEß. Geschichte der Novellen Justinians. Berlin,

1824. 80.

E. F. J. DRONKE. Codex diplomaticusFuldensis. Cassel, 1850.80.

s. EiPSCHÜTZ. De Communi et simplici huinani generis ori-

gine. Hamburgi, 1864. kl. 80.

Itinerariuin Antonini Augusti et Hierosolymitanuni ex libris

manuscriptis edidd. g. parthey et m. pinder. Berolini,

1848. 80.

LUXEMBURG.
Publications de la Societ^ pour la recherche et la Conser-

vation des monuments historiques dans le Grand-Duche

de Luxembourg. 1864. Tom. XVIIT, XIX. 40.

Inhoud XVIII

;

•

wüRTH-PAQüET. Table chronologique des chartes et diplömes relatifs

au regne de jean, Roi de Boheme.
Liber aureus d’Echternach.

j. ENGLiNQ. Sechs römischc Bildsteine aus der Gegend des Titelberges.

Dr. ELBERLiNQ. Die wichtigsten Exemplare in meiner römischen Samm-
lung Münzen.

SERVAis. Etudes sur la censure h Rome jiisqu’au temps des Gracques.

SPECK. Sur le sdjour des le'gions de Cdsar dans le pays de Luxem-
bourg.
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uo'ndelikoer. Substructions de l’epoque gallo-i'oiiiaiue sur le tcrritoire

du village Ernsen.

A. NAMDR. Sdpultnres gallo-franqnes de Lorentzweiler.

ARENDT. Die alte Pfarrkirche von Holler.

DB LA FONTAINE. Essai dtymologiquc sur les noras de lieux du Luxem-

bourg Germanique etc.

BERSCHEL. Vita HENRici VII. Imperatoris.

ARENDT. Armes anciennes etc.

XIX.

wuRTH-PAQDET. Tablc Chronol. etc.

j. ENGLiNO. Der sog. „Burgkap” bei Consdorf.

Die Sturmepoche der sog. XXX Tyrannen.

E. SERVAis. De la justice criminelle k Rome depnis le comraencement

de la Repnblique etc.

j. ENOLiMO. Die früher befestigt gewesenen Kirchthürme unseres Landes.

I T A L I E.
I

Giornale de Scieuze naturali ed economiche pubblicato per

cura del Consiglio di perfezionamento. Palermo, 1865.

Vol. 1. Pasc. 1. 4°.

Inhoud:

o. iNZENOA. Nuove specie di funghi ed altre conosciute.

o. o. OEUMELLARO. Ncrinec della ciaca dei dintorni di Palermo.

F. CALDARERA. Sulle funzioni ellittiche.

p. BLASERMA. Sulla compressibilita dell’ acido carbonico e delT aria

atmosferica k 100 gradi.

N. TüBRisi-coLONNA. Appunti sulla coltura e commercio degli Agrume
nella provincia di Palermo.

s. CANNizzARO. Intorno agli alcaloidi derivati dall’ alcool benzilico.

Atti dell I. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed

Arti. ITT Serie. Venezia, 1865. Tom. X. 1, 2. 8°.

Inhoud, l :
•

o. STiEiiLER. Palaephytologiae statnm recentem cxemplo monocotyle-

donearum etc.

BELLATiTis. Scgnito della settima rivista de' Giornali.

p. LiOT. I dittcri etc. (continuaz. e fine).

2 :

BEI.LAVITX8. Tei'za pnrte della settima rivista de’ Giornali.

o. v.ALENTiNELLi. Catalogo dci marmi scolpiti del museo archeologico

della Marciann.
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G. PAssERiNi. Esposizione ilorale universale di Amsterdam.

Milano, 1865. 8«.

c. DE HORATHS. Nuovi elemcnti della scienza acustico-

musicale, applicabili alla scienza delle arti. Napoli,

1865. 80.

S P A N J E.

Annuario del real Observatorio de Madrid. Ano 1865. 8®.

ZWITSERLAND.
Meraoires de la Societe de Physique et d’Histoire natu-

relle. Geneve, 1865. Tom. XVIII. 1. 4°.

Inhond

:

A, HDMBERT. Essai suF les Myriapodes de Ceylan.

. DE LOKiOL et A. JACCARD. Etude geologique et paleontologique de

la formation d’eau douce infracretacee du Jura, etc.

j. L. SORET. Recherches sur la correlation de l’electricite dynamique.

Verhandlungen der schweizerischen Naturforscheudeu Ge-

sellsctiaft in Zürich. Jahresbericht 1864. 8®.

Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern.

1864. No. 553—579. 8o.

Inhoud

:

j. BACHMANN. Geologische Mittheilungen.

. BRüNNER. Einwirkung des Wasserstoff-Gases auf die Lösungen eini-

ger Metallsalze.

Reduction des Chlorsilbers auf nassem Wege.

H. DENZLER. Die Mcereshöhe des Chasseral u. s. w.

K. V. FALLENBERö. Analysen antiker Bronzen (VIII).

Analyse des Eahlerzes von Ausserberg in Wallis.

V. FisHER-osTER. Beitr. zur Kenntniss der Vertheilung der Wärme
im Raum.

G. HASLER. Verbesserter Telegraphenapparat mit Earbschrift.

p. PEKTT. Ueber Alpen u. niedere Seethiere der Elbemünduug.
Ueber die neusten Mikroscope von Merz in München.

B. scuiNz. Die Aufhängung der Kirchenglocken.

Ueber den Einfluss des Windes auf die Richtung der Sig-

nal-Scheiben.
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fi. sCHiNz. Niveau-Differenz des mittelländischen und des atlantischen

Meeres.

H. WILD. Neue Saccharimeter.

Bericht der meteorologischen Centralstation in Bern. 1863.

— üeber die Identität von Lichtäther und electrischem Fluidum.

lieber die Veränderung der electromotorischen Kräfte zwi-

schen Metalle und Flüssigkeiten durch den Druck.

Dr. wvDLEE. Kleinere Beiträge zur Kenntniss einheimischer Gewächse.

M. zwiCKY. üeber Ableitung von Krystallforraen.

R U S L .4 N D.

Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Lite-

ratur und Kunst. Jahr 1850— 1864. Mitau. 8°.

c. wüLDEMAE. Zur Geschichte und Statistik der Gel^lirten-

und Schulanstalten des Kaiserl. Eussischen Ministeriums

der Volksaufklärung. St. Petersburg, 1865. 1®*® Ausgabe. 8°.

Jahresbericht 1864 von dem Comitd der Nicol ai-Haupt-

sternwarte abgestattet. St. Petersburg, 1864. 8®.

A A N G E K O C H T.

AEEND. Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de

vroegste tijden tot op heden. Yoortgezet door o. van

EEEs en w. G. EEiLL. Amst., 1865. 1)1. III. St. 4. Afl.

12. roy. 8®.

H SCHLEGEL. De Diereiituin van het Kon. Zoologisch Ge-

Qootschap : Natura Artis Alagistra. Amsterdam, 1865.

Afl. VII. 4®.

Bibliographie de la France. Journal general de Tlmprime-

rie et de librairie. 2® serie. Paris, 1865. N®. 36.

Journal des Savants. Paris, 1865. Juin—Aoüt. 4®.

Annales de Chimie et de Physique (IV® Serie). Paris 1865.

Tom V. Juin, Juillet, Aoüt. 8®.

BOEEGESCll. DER UOMNKL. AKAD. V. WETEKSCH. u
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Journal of the ßoj'al Asiatic Society of Great Britaiu and

Ireland. New Series. London, 1865. Vol. 1. p, 2. 8°.

Report of the British Association for the Advancement of

Science. London, 1864. 33. 1865. 34. 8°.

Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1864. N°. V.

1865. Part I. N®. 1. Part II. N®. 1. 8°.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1865. Stück 13— 26.

Nachrichten 1865. N°. 8. 8®.

Plora. Regensburg, 1865. N°. 9— 16. 8°.

Linnaea. Ein Journal für die Botanik in ihrem ganzen

Umfange. Halle, 1864. Bd. XVII. Heft 1— 6. 8®.

POGGENDOßFf. Annalen der Physik und Chemie. Leipzig,

1865. N®. 3-5. 8®.

HENLE u. PFEUEER. Zeitschrift für rationelle Medicin. (3^®

Reihe). Leipzig, 1865. Bd. XXIV. Heft 2 u. 3. XXV.
Heft 2. 8®.

DiNGLER. Polytechnisches Journal. Augsburg, 1865. Bd.

CLXXV. 6. CLXXVI. 1—6. 8®.

GRAESSE. Tresor de livres rares et precieux ou nouveau Dic-

tionnaire bibliographique. Dresde, 1865. Tom. VI. Livr.

4. 4®.

Bibliotheque Universelle et Revue Suisse. Nouvelle periode.

Geneve, 1865. Juin, Juillet, Aoüt. 8°.
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TEN GESCHENKE OE IN RUIL ONTVANGEN
IN DE MAAND OCTOBER 1865.

NEDERLAND.

Natuurkundige verhandelingen vaa de Holl. Maatschappij

der Wetenschappen te Haarlem. Tweede verzameling.

1864. Dl. XX, XXL St. 2. XXII. 4».

Inlioud, XX:

p. BLEBKER. Dcscription de quelques espöces de Cobitio'ides et de

Cyprinoides de Ceylan.

Description de quelques espbces de Silures de Suriname.

XXI, 2:

p. DUCHASSAiNG DE FONBiiEssiN ct G. MiCBBLOTTi. Spongiaires de la

mer Caraibe.

XXII:

j. B. DATis. On Synostotic Crania among aboriginal races of man.

Werktuig- en Wiskundige verhandelingen, uitgegeven door

de Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. 1802.

Dl. I. 3. 80.

Brief van m. van marüm, Secretaris van de Bat. Maatsch.

der Weteusch. aau den Heer g. hesselink. Haarlem,

^806. 80 .

j. c. F. MEISTER, lieber die Gründe der hohen Verschie-

denheit der Philosophen im Ursatze der Sittenlehre bey

ihrer Einstimmigkeit in Einzellehren derselben. Eine von

der K. K. Soc. d. Wissensch. zu Harlem gekrönte Preise-

schrift. Züllichau, 1812. 4o.

j. KONiNG. Diss. sur l’origine, Tinvention et le perfection-

nement de Plraprimerie, couronu^e par la Soc. Holl. d.

•Sc. ä, Harlem en 1816. Amst., 1819. 8o.

Natuurkundige verhandelingen, uitgeg. door het provinc.

14»
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Utrechtsch Genootschap van Künsten en Wetenschappen.

N. Eeeks. Utrecht, 1865. DL I. 4. 4°.

Inhoud

:

B. KNAPPBRT. Ontwikkelings-geschiedenis der Zoetwater-Plftnarien.

Bouwkundige Bijdrageu, uitgeg. door de Maatschappij tot

bevordering der Bouwkunst. Amsterdam, ! 865. Dl. XV.
St. 1. 4».

luhoud

:

j. VAN LEEüWEN. Bedijking en droogmaking van het Monnick-Meer.
j. H. LELiMAN* Over Fresco-Schilderwerken.

w. c. VAN GOOK. De zeven wonderen der wereld.

j. w. scHAAP. Het nieuwe ßibliotheek-Gebouw te Groningen,

j. j. KOCK. Nieuwe wijze van Tooneelverlichiing.

c. »ALT. Motifs historiques d’architecture et de sculpture d’ornements,

ponr la composition et la decoration exterieure, etc.

Verslag van de 23äte Algemeene Vergadering, enz.

j. c. BALLOT. Magazijn voor Landbouw en Kruidkunde.

N. Reeks. Utrecht, 1865. Afl. X. 8”.

Inhoud

:

B. DE LAVELTE. De Nedei'landsche Landbouw (X).

Het Congres van Kruid- en Tuinkundigen te Amsterdam.

Veepest.

Tijdschrift voor Entomologie. Uitgeg. door de Nederl. En-

tomol. Vereeniging. ’s Gravenhage, 1 865. Dl. VIII. Afl.

1—4. 80 .

F. c. DONDERS eil w. KOSTER. Nederlandsch Archief voor

Genees- en Natuurkunde. Utrecht, 1865. Jaarg. I. 1865.

Mededeelingen en berigten der Geldersche Maatschappij van

Landbouw over 1865. Arnhem. III. 149^— 213. 8°.

j. swART. Verhandelingen en berigten betrekkelijk het Zee-

wezen, de Zeevaartkunde enz. Amsterd. Jaarg. 1865.

Dl. XXV. 3. 80 .

Inhoud

:

Lichten op de kusten van Zuid- Amerika, wcstkust van Noord-Amerika

en in den Stillen Oceaan.
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Grecuwich-eiland.

G. wiQMAN. Plan eener Oost-Iudische Pakketvaart.

Haven op de N.O. kust van Queensland.

Tehuisreis rond de Kaap.

Körte Berigten.

lets over Drooge Dokken.

w. A. VAN EEES. Opmerking betrekkelijk de beschrijviiig vandenBand-
jermasinschen Krijg.

Tractaat van Handel en Sclieepvaart tusschen Nederland en Prankrijk,

Het eiland Bourbon.

Ontdekkingsreis in Noord-Australie.

Onze Lichten en Lichttorens.

Bondhouten van ijzer en staal.

Snelvarendo Fregatten.

378te Verslag der Handelingeii van het JPriescli Genootschap

voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. 1864— 65. 8°.

Verslag van den Staat der Sterrewacht te Leiden en van

de aldaar volbragte werkzaamheden, van 1 Julij 1864

—

Junij 1865. Amsterdam, 1865. 8°.

Verzamelingstabel der Waterhoogten längs de Küsten en

Kivieren enz., waargenomeh in de maand Mei 1865.

’s Gravenhage. Lol.

Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het ko-*

ningrijk der Nederlanden, in-, uit- en doorgevoerde Han-

delsarlikelen gedurende de maand Augustus 1865. ’s Gra-

venhage. Lol.

s. c. SNBLLEN VAN VOLLENHOVEN. Essai d’une fauue ento-

mologique de 1’Archipel Indo-Neerlandais. La Haye, 1865.

Monogr. 2. 4°.

F. DOZY et J. MOLKENBOEii. Bryologia Javanica seu De-

scriptio Muscorum Lrondosorum Archipelagi indici. Edidd.

U. B. VAN DEN BOSCH et C. M. VAN DER SANDE LACOSTE,

Lugd. Batav., 1865. Lase. 45, 46. 4°.

j. DE BOSCH KEMPER. Handleiding tot de kennis van het

Nederlandsche Staatsregt en Staatsbestuur. Amsterdam,

186.5. Dl. ITT. 8°.
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p. HOFMAN PEERLK.AMP. S. Aurelü Propertü Libri IV. Ele-

gia XT. Edid. J. c. g. boot. Ainstelodami, 1865. 8°.

j. DIRKS. Brokstukkeii uit mijn Dagboek. Workura, 1865. 8®.

L. A. TE WINKEL eil VAN DiJK. De Taalgids. Utrecht, 1865.

Jaarg. 7. N°. 2. 1865. 8°.

De Navorscher. N. Reeks. Amsterdam, 1865. Jaarg. V,

No. 10, 11. gr. 8».

D. VAN DER KELLEN. Neerlands Oudheden. ’s Hage.* Afi.

2 en 3. Polio.

Beschrijving van Nederlandsche Historie-penningen, ten ver-

volge op het werk van Mr. G. van loon. Uitgegeven

door de Kon. Akademie van Wetenschappen. Arnst , 1865.

St. IX. Folio.

p. DE JONG et M. J. DE GOEJE. Catalogus codicum Orienta-

linm bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae. Lugd.

Batav., 1865. Vol. III. 8®.

F R A N K R IJ K.

F. CHABAS. Revue retrospective ä propos de la publication

de la liste royale d’Abydos. Chalons-sur-Saöne, 1865.

Art. 1. 2. 80 .

PEiGNE-DELACOüRT. Compte des depenses de la chevalerie

de ROBERT, comte d’Artois, ä Compiegne, en 1237.

Amiens, 1853. 8o.

Charte de donation etc. faite h. l’Abbaye

de St. Lucien de Beauvais en 1109 par henri, comte

d’Eu. Bauvais, 1858. 8o.

Letheatre de Champlieu. Noyon, 1858, 8o.

Supplement ä la Notice sur le th^atre

etc. Noyon, 1859. 8o.

^ Un dernier mot sur le th^atre etc. Noyon,

1860. 80.
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pEiGNE-DELAComiT. La Chasse ä la haie. Paris, 1858. 4».

Camp de Bar (Castrum Barrura). Noyon,

1859. 8°.

Supplement aux recherches sur Terapla-

cement de Noviodunum et de divers autres lieux du

Soissonnais. Amiens, 1859. 8°.

Agnes Sorel dtait-elle tourangelle ou pi-

cajde? Noyon, 1861. 8°.

Campagne de Jul. C^sar coutre les Bel-

lovaques. Beauvais, 1862. 8°.

Recherches sur divers lieux du pays des

Silvanectes. Amiens, 1864. 8°.

Pac-simile de quatre chartes du XII®

siede concernant Compiegne, Pierrefont et Noyon. Pa-

ris, 1864. 4®.

j. DECAisNE. Le Jardin Pruitier du Museum. Paris, 1865.

Livr. 81. 4®.

Revue Agricole, Industrielle, Litteraire et Artistique. Va-

lenciennes, 1865. Tom. XIX. N®. 9. 8®.

j. c. F. PEAVAZ. De la curabilit^ des luxations congdüta-

les du f^mur. Lyon, 1864. 8®. (M^m. Soc. Chir. de Paris).

GROOT-BRITTANNIE.

Proceedings of the Royal Geographical Society. London,

1865. Vol. IX. N®. 6. 8®.

NOORD-AM ERIKA.

Smithsonian Contributions to Knowledge. Washington, 1865.

. Vol. XIV. 4®.

luhoud:

A. D. BACHE. Discussion of tho vertical Force, and of the Dip and

total Force.



112

H. DKAPER. On the Construction of a Silvered Glass Telcscope.

j. B. MEEK and v.HAYDEN. Palaeoiitology of the Upper Missoori, Part I.

J..LEIDT. Cretaceous Keptiles of the U. S.

Annual Report of the Board of Regents of the Smithso-

nian Institution. 1863. Washington, 1864. 8°.

Smithsonian Miscellaneous Collections

:

171. H. LOEw. Monographs of the Diptera of North-

America. Washington, 1864. p. 2. 8°.

181. s. F. BAiRD. Review of American Birds, in the Mu-
seum of the S. I. Wash., 1864. p. 1. 8®.

177 en 183, f. b. meek. Check List of the Invertebrate

Fossils of North-America. Wash., 1864. 8°,

Results of Meteorological Observations, from the Year 1854

—

1859. Washington, 1804. Vol, II. p. 1. 4°.

Report of the Superintendent of the Coast Survey, showing

the Progres of the Survey during the Year 1862, Wash.,

1864. 40 .

The American Ephemeris and Nautical Almanac for the

Year 1866. Wash., 1864. 8°.

Asteroids for the Year 1865. A suppl. to the American

Ephemeris for 1866. 8°.

Almanac Catalogue of Zodiacal Stars. Printed for the Use

of the A. Epliemeris and Nautical Almanac. Washing-

ton, 1864. 8°.

Tables of Mercury for the Use of the A. Eph. and Naut.

Alm. Washington, 1864. 4°.-
^

Statistics of the Foreign aud Doraesiic Commerce of the

U. States. 1863. Wash., 1864. 8°.

Proceedings of the American Academy of Arts and Scien-

ces. Cambridge Mass., 1864. Vol. VI. Jan. 12— Octol^

11 . 80 .

Annals of the Lyceum of Natural History of New-York.

1864. Vol. VIII. Jun.—Dec. N®. 2 et 3. 8®.



— 113 —

Charter, Constitution and Bj-Laws of the Ljceum of Nat.

Hist, of New-York. 1864. 8°.

Transactions of the Albany Institute. Albany, 1858—64.

Vol. IV. 80.

Inhoud:

j. UALL. New Species of Fossils from the Carboniferous Limestones

of Indiana and III.

p. B. siEEK. New Organic Remains from Van Corvers-Island.

Suggestions for a Plan combining the Advantages of the Oecimal

and Dual Systems of Subdivision of Weights and Measures.

Sarcophagus of Esmunazar, King of Sidon.

D, MüRUAY. A Review of hickok’s Rational Cosmology.

j. HALL. Observations upon some of the Brachiopoda, etc.

D. siDRRAY. Petroleum, its History and Properties.

a. w. UAHGH. A New Machine for Cataloguing and Charting Stars.

II. A. iiOMEs. Observ. on the Design and Import of Medals.

II. TOWNSEND. The.Sunbeam and the spectroscope.

j. HALL. Notice of some New Species of Fossils from a Locality of

the Niagara Group.

Transactions of the Society for the Promotion of useful

Arts in the State of New- York. Albany, 1859. Vol. IV.

p. 2. 80 .

Transactions of the American Philosophical Society for pro-

moting useful Knowledge. New Series. Philadelphia, 1865.

Vol. XIII. p. 1. 40 .

Inhoud:

L. LESQDEREUX. On Califomia Mosses.

p. E. CHASE. On the Mathematical Probality of Accidental Linguistic

Rcsemblances.

On the Comparative Etymology of the Yoruba Language.
A. WILC0CR9. Thoiights on the Influeuce of Ether in the Solar System.

T. r. JAMES. On New Mosses.

p. E. CHASE. On the Numerical Rclations of Gravity and Magnetism.

Proceediugs of the American Philosophical Society, for

prom. useful Knowledge. Philadelphia, 1865. Vol. IX.

No. 71, 72. 80 .

Inhoud 71

:

p. F. CHASE. On the Height of the Tides.

BOEKOBSCH. DER KON. AKAD. V. WETENSCH. 13
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n. COPPEE. Od the Danish Element in England.

B. K. pRiCE. On the Family as an Element of Government,

p. B. CHASE. On Barometric Fluctnations and Temperature.

On Heat and Muscular Energy.

R. BRIGGS. On the Manufacture of Paper Pulp from Wood.
EMERSON. On the New Flux Fibre Maehine.

j. p. LESLEY. On the hundreth voyage of the Canada.

p. E. CHASE. On Magnetic Currente.

T. PEALE. On Stone Implements.

Letter of Prof, zantedeschi.

J. P. LESLEY. On the Abbeville Quarries-

p. E. CHASE. On the Effects of Rotation upon the Barometer.

72:

p. E. CHASE. On Daily Aerial Tides.

On Pfahlbauten in Bavaria.

j. LEWIS. On Prime Right-angled Triangles.

. E. CHASE. Comparative Fitness ofLanguages for Musical Expression.

On certain Primitive Names of God.

On Terrestrial Magnetism.

HARRIS. On Crude Borax of California.

F. PEALE. Soundings in the Delaware Gap.

. KNAP. On the 20-Inch Gun,

ZANTEDESCHI. On Dew and Hoarfrost.

DOBOis, On Magnesium.
w. A. HENDRY. On Nova Scotia Coal.

J. M. HULE. An old Salt Well in Pennsylvania.

F. PEALE. On Fragments of Ancient Pottery.

J. p. LESLEY. On the late Discovery of Lignite in Middle Pennsylvania.

List of the Members of the American Phil. Society. Phil.,

1865. 80 .

Catalogue of the American Philosophical Society Library.

Phil., 1863. P. I. 80
.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences. Philadel-

phia, 1864. N’. 1— 5. Jan.—Dec. 8°.

Journal of the Portland Society of Natural History. Port-

land, 1864. Vol. I. No. 1. 8o.

Inhoud

:

E. s. MORSE. Observations on the Terrestrial Pulmonifera.

Proceedings of the Portland Society of Natural History.

Portland, 1862. Vol. I. p. 1. 8o.
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Report of the National Academy of Sciences for the Year

1863. Washington, 1864. 8®.

Letter of the President of the National Academy of Scien-

ces transmitting the Annual Report of the Operations

etc. during the Year 1864. Washington, 1865. 8<>.

Annual of the National Academy of Sciences. Cambridge,

1865. 80
.

B. siLLiMAN and j. D. DANA. The American Journal of

Science and Arts. 2^^ Series. New-Haveu, 1864. Vol.

XXXVIII. NO. 112—114. 1865. Vol. XXXIX. No.

115—117. 80
.

Inhoud. Vol. XXXVIII. N». 112:

D. KiEKWOOD. Oll Certain Harmonies of the Solar System.

meissner’s Researches on Oxygen, Ozone and Antozone.

c. asBE. On the Transparency of the Atmosphere.

G. iiiNBiGiis. On Dark Lines in the Speetra of the Elements,

w. 8TIMP80N. On the So-called Melanians of N. America.

H. A. NBWTON. On November Star-Showers.

w. A. NORTON. On Molecnlar Physics.

Farabolie Orbits: brünnow’s Method.

M. c. LEA. On the Flatinum Metals.

T. 8. HONT. On Lithology.

B. 8ILLIMAN JR. On the » Barral-Quartz” of Nova Scotia.

Scientific Intelligence.

N°. 113:

F. E. CHA8E. On Barometric Indications of a Resisting Aether.

E. w. EVAN8. On the Action of Oil-Wells.

o. w. iiocGU. On Catalogning and Chartiiig Stars.

T. 8. iiDNT. On Lithology.

w. PRE8C0TT. On a New Spccies of Chiton.

H. GIBBONS. On Springs and Streams in California.

B. 8ILLMAN JR. Ou the New Almaden Quicksilver Mines.

E. B. ANDREWS. On a Seam of Coal.

c. A. JOY. On the Chimenti Pictures.

w. R. DAWB8 . On the Solar Snrface.

w. A. NORTON. On Molecnlar Physics (contin.)

A. WENCBELL. On the Remains of a Mastodon,
j. w. DAwsoN. On Fossils in the Lanrentian.

On the Bouldcr Drift of Canada.

15 *
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j. R, MAYER. On Celestial Dynamics.

yi, K. SCOTT. On a Change of Level in the Green Mountains.

M. c. LEA. On the Platinum Metals (2).

Progress of the Geological Survey of California.

NL 114.

H. ROSE.

H. j. CLARK. On Actinophrys Eich.

A. wiNCHELL. On the Prairies of the Mississippi Valley.

D. TROWBRiDGE. Od the Nebulav Hypothesis.

o. N. ROOD. On the Electric Spark.

p. E. CHASE. On Terrestrial Magnetism etc.

c. M. WARBEN. On Organic Elementary Analysis,

j. R. MATER. On Celestial Dynamics.

Vol. XXXIX. N°. 115;

D. SILLIMANN.

Explorations in the Sierra Nevada, California,

c. LYELL. On the Mineral Waters of Bath.

D. TROWBRIDGE. On the Nebular Hypothesis.

G. E. MOORE. On Brushite.

G. iHNBiCHS. On Planetology.

Contributions to Chemistry from the Lawrence Scientific School.

D. KiRKWOOD. On Planetary Distances.

c. DEWEY. On Caricography.

M. LEA. On the action of Ozone upon Intensitive lodid and Bromid
of Silver.

Correspondence of j. nickles.

c. T. JACKSON. On Emery in Chester Mass.

N=. 116.

p. E. CHASE. On Terrestrial Magnetism as a Mode of Motion.

L. M. rütherford’s Speciroscope.

G. j. BRüSH. On Crystallized Diopside as a furnace product.

G. HiNRiCHS. On Planetology.

L. NiCKERSON. On the Periodic Action of Water.

F. B. MEEK. On the Carboniferous Rocks of Easteru Kansas and Ne-
braska.

T. s. HUNT. On the Chemistry of Natural Waters.

H. A. NEWTON. On Shooting Stars,

j. MAIER. On Hippuric Acid.

M. c. LEA. On Oxalate of Ethyl.

E. B. TOLLES. On the Binocular Microscope.

N». 117.

w. A. NORTON. On Molecular Pbysics.
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o. N. ROOD. On Combination of Light of different Tints,

On the Gyroscope.

A. HYATT. On the ßeatriceae.

c. H. HITCHCOCK. On the Albert Coal of New Brunswick.

J. MAIKR. On Detecting the Adulteration of essential Oils.

G. HiNRiCHS. On Planetology.

H. A. NEWTON. On thc Height of auroral Arches.

j. p. KIMBALL. On Iron Ores of Marquette Michigan.

RDTnEKFORD. On Astronomical Photography.

p. E. CHASE. On the Relations of Gravity and Magnetism.

L. LESQOEREüx. On the Origin and Formation of Prairies.

c. M. WARRE.v. On a Process of fractional Condensation.

B. siLiMAN. On Petroleum from California.

Boston Journal of Natural Historj published by the Boston

Society of Natural History. Boston, 1834— 1857. Yol.

I—III, IV. No. 3, 4. Y No. ], 4. VI. 8 o.

Proceedings of the Boston Society of Natural History.

Boston, 1848— ] 862. Yol. II—VIII. 1865, Yol. IX.

21—25. 80 .

18ter Jahresbericht der Staats-Ackerbau-Behörde von Ohio.

20 Eeihe. Columbus, Ohio, 1864. 8 ®.

Transactions of the Wisconsin-State Agricultural Society.

1859, 1860. Madison, 1861. Yol. V, YI. 8 o.

DÜITSCHLAIVD.

Jahrbuch der K. K. Geologischen Eeichsanstalt. Wien, 1865.

Bd. XY. No. 2 . 80.

Inhoud

:

H. woLVF. Üeber die Gliederung der Kreideformation in Böhmen.
F. V. HOCHSTETTER. üeber das Vorkommen von Erdöl (Petroleum)
und Erdwachs etc.

A. MADELUNG. Ucber das Alter der Teschanete.

F. posEPNY. üeber ein Jura-Vorkommen in Ost-Galizien.

F. AMBROz. Geolog. Studien ans der ümgebung von Padert.

H. WOLF. Die barometrischen Ilöhenmessungen in Böhmen in den
Jahren 1861 u. 1862.

M. siHETTiNGER. Die Stübinggraben.

R. V. HAUER. Arbeiten im Chemischen Laboratorium.
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Mittlieilungeii des historischen Vereines für Steiermark.

Grätz, 1854. Heft XIII. 8».

Inhoud

:

K. TANGL. Die Freien von Suneck etc.

R. ENABL. Epigraphische Excurse.

j. ZAHN. Der Kalenderstreit in Steiermark.

j. KRAOTGAFPER, Ein Beitrag zur Zeit- und Sittengeschichte der

Jahre 1600—1618.

K. TANGL. Windischgrätz und die Herren von Windischgrätz bis zu

ihrer Erhebung in den Freiherrenstand im Jahre 1551.

Kl. Mittheilungen.

Beiträge zur Kunde Steiermärkischer Geschichtsquellen.

Herausgeg. vom histor. Vereine für Steiermark. Grätz,

1864. Jahrg. I. 8o.

Zeitschrift des Deutsch-österreichischen Telegraphen-Vereins.

Berlin, 1865. Jahrg. XII. Heft 4— 6. 4“.

Mittheilungen der K.K. Central-Commission zur Erforschung

und Erhaltung der Baudenkmale. Wien, 1865. Jahrg. X.

Juli—October. 4°.

viECHOw. Archiv für pathologische Anatomie und Physio-

logie und für Klinische Medicin. Berlin, 1865. Bd.

XXXIII. Heft 3, 4. 8°.

Inhoud, 3

:

F. MOSLER. Zur Casuistik des Hautskleremes bei Erwachsenen.

A. LÜCKE. Beiträge zur Geschwulstlehre.

L. ADERBACH. Untersuchungen über Lymph- und Blutgefässe,

c. HEINEMANN. Beiträge zur Fhysiologie des Herzens.

p. MOSLER. Helminthologische Notizen.

o. wijs. Beitrag zur Anatomie der Leber bei Phosphorvergiftuug.

Kleinere Mittheilungen.

4:

L. MEijER. Die pathologischen Gewebsveränderungen des Ohrknor-

pels ctc.

SCBIESS GEMDSEDS. Zur pathologischen Anatomie des Auges.

PODCOPDEw. Vergleichende Untersuchungen über die Wirkung des

Chlorkalinm und Chlornatrium auf den thierischen Organismus.

F. V. WILLEBRAND. lod gegen Typhus.
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KLEBS. Ueber die frei in der Bauchhöhle von Hasen und Kaninchen

vorkonimenden Eisäcke.

RUDNEw. Ueber die Strnctur und chemische Zusammensetzung einer

Geschwulst des Oberschenkels.

Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft für Vaterlän-

dische Cultur (Naturw.-med. Abth.). 1864. I. (Phil.-

hist. Abth.) 1864. II. Breslau, 1864. 8‘^.

Inhoud (Naturw.-med.) I:

K. i.ETZNER. Jassus sexnotatus Fall.

R. V. OECHTRiTZ, Beiträge zur Flora von Schlesien.

F. COHN. Ueber den Staubfall von 22 Jan. 1864.

j. GRäTZER. Ueber die öffentliche Arraen-Krankenpflege Breslaus im
J. 1863.

Phil. hist. II.

u. SADEBECK. Ueber die Schneekoppe.

j. KOTZEN. Die Gegenden der Hochmoore im Nordwestl. Deutschland

und ihr Einfluss etc.

A. KLiNOBERO. Ueber den Homagiaeid der Rittergutsbesitzer etc.

F. L. A. w. BF.LiTz. Ueber ooethe’s juristische Gelehrsamkeit.

A. MEiTZEN. Ueber die Culturzustände der Slaven in Schlesien vor der

deutschen Colonisation.

42 ster Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für Va-

terländische Cultur, 1864. Breslau, 1865. 8®.

Sitzungsberichte der K. Bayer. Akademie der Wissenschaf-

ten. München, 1865. I. 3, 4. 8°.

Inhoud, 3

:

BtscHOFF. Ueber einen Beutel der Fischotter-Placenta.

V. BciiLAGiNTWEiT. Temperaturstationen von Hochasien.

Nekrologe.

4;

HOFMANN. Mittelhochdeutsche (Stücke der) Confess. S. Augustini.

KONZ. Zu Meier Helmbrecht.

PLATH. Keinisch, ägypi. Denkmäler in Miramar.

BI8CHOFF. Ueber die Ei- u. Blacenta-Bildung des Stein- u. Edelmarders.
BocuNER. Neuer Farbstoff aus der Fanlbaumrinde.

Würzburger medicinische Zeitschrift herausgegeben von der

physik.-medicinischen Gesellschaft. Würzburg, 1865. Bd.

VI. 1-5. 80.
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Iiihouil 1, 2:

V. SCANZONI. lieber Erkrankung der Eierstöcke zur Ovariotomie-Frage.

DOBNER. XVI Fälle von künstlich eingeleiteter Frühgeburt.

CLEMENS. Beobachtungen und Erfahrungen.

STEIN. Die Harn- und Blutwege der Säugethierniere.

BOTii. lieber die Coinbinaiionsfähigkeit von Nierenschruinpfung mit

Hirnapoplexie.

V. BAMBERGER. Ucbcr Asthma nervosum.

3
,
4 :

SPIEGELBERG. Bemerkungen über Hebelpessarien u. Hartgummisonden.

SENFPT. Mittheilungen aus der Praxis.

MÜLLER. Ein Fall van Wiederholter totaler Umdrehung des Kindes etc.

• Bericht über die geburtshilfliche Klinik in Würzburg.

5 :

OEiGEL. Weitere Beobachtungen über Insufficienz der Fricuspidalis n.

Venenpuls.

CLEMENS. Ueber das Nachgeburtsgeschäft etc.

HOLST. Das Kriegs-Museum in Washington.

TEXTOR. Uber die Abtragung eines grossen kuglichen Knochenaus-

wnchses etc.

STEIN. Notizen zur Nierenfrage.

I T A L I E.

Memorie delF I. E. Istituto Veneto di Scienze, Lettere

ed Arti. Venezia, 1864, Vol. XII. 4°.

Iiihoud

:

G. zANAEDiNi. Scelta di Ficee nuove o piu rare del mare Adriatico.

G. SANDRi. Sulla inoculazione della Lebbra ecc.

G. SANTiNi. Relazione intorno alle atirazioui locali ecc.

c. A. L. MENIN. Osservazioni sul Pelagio e sui Colossi di Khorsabad,

G. VENANZio. Sulla eloquenza estemporanea.

F. CAVALLi. La Scienza politica in Itaiia.

A. CAPELLETTO. Sulla tcoiia dell’ injettore automatico.

A. PAZiENTi. Intorno all’ equivalente calorifero.

G. NAMIAS. Nuovi Studii sperimentali d’Elettricita.

Atti dell’ I. E. Istituto Veneto di Scienze etc. Serie II I*^.

Venezia, 1865. Tom. X. 3— 8. 8°.

luhond 3

:

G. MicuEz. Ricerche astronomiche sulle perturbazioni prodotte dalle

attrazioni di Giove, Saturno, Terra e Venere ecc.
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A. BERTI e G. NAMiAS. Epüogo metcorologico e medico per ranno 1863

e di due mesi di Ottobre e Novembre 1864.

Osservazioni cd aggiunte del m. a. Canal alla Biographie dea niuai-

ciens par f. j. fbtis.

t.AHPERTico. Belaz. di alcuni Scritti sulle attinenze tra l’economia

politica etc.

F. i.iOY. Sulle Abitazioni lacustri del lago de Fimon nel Vicentino.

CAi'i ELETTi. Sopra un caso di oateoaneurismi.

4:

A. üAGREDo. Intorno al „Venetian Calendar by rawdon brown.”

Kela/.. Sulla storia della Valsolda.

E. UE BETTA. Sui serpeuti italiani del genere Tropidouotus Kühl.

B. soRio. Sopra l’arte poetica di gidi.io c. becblli ecc.

A. BERTI e NAMiAs. Relaz. meteorol. e med. ecc. 1864.

ZANTEOEBCHi. Intorno ad alcnne modilicazioni apportate ai terinome-

trografo ad indice ecc.

sAKDRi. Sopra le somiglianze e difTerenze tra le fermentazioni di siis-

tanze morte e quelle che si dice avvenire ne’ viventi.

8. MARiAMun. Sopra alcuni fenomeni elettrici.

5 ;

B. .SORIO. Sopra il filocöpo di o. Boccaccio.

A. FiRORA. Prospetto dei molluschi terrestri e llnviatili hnora raccolti

nel Friuli.

A. BERTI e NAMiAS. Relaz. meteorol. e med.

LARFERTico. I)e alcuni Scritti sulle Societa di mutuo soccorso in

Italia.

6 ;

o. MicHEz. Osservazioni di Marte in vicinenza alla sua opposizione

nel 1864.

F. CAVALLi. Mem. sopra la scienza politica in Italia (continuat.)

DE BETTA UsServazioni sulla straordinaria od accidentale comparsa di

alcune specie di uccelli uelle provincie Venete ecc.

A. 818HORDA. Intorno ad un saggio di Gneiss con impronta di equiseto.

FAZiENTi Monografia delle acque minerali dclle provincie Venete.

A. KicoNDi. Suiruretrostenotomo.

7 ;

ZANTEDESCHi. Studio dell’ andamento orario diurno e mensile annuo
delle temperature alla superhcie e all' interno del globo.

E. DB BETTA. Nota sopra un caso di dicefalia-atloidica in una giorane

Vipera.

8. K. HiNiCH. Delle relazioni tra la vita d’esilio di DANTE ALIGHIERI ecc.

8 :

A. BERTI e o. NAMIAS. Relaz. meteorol. e med. 1865.

BOEKOBSCH. DER KON. AKAD. V. WBTKNHCH. u
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BELLAviTis. Seguito ulteriorc della sestima Rivista di Giornali.

MESSEDAOLiA. Relaz. ctitica sull’ opera di m. a. gderky: Statistica

morale della Francia.

Societa reale di Napoli, Kendiconto dell’ Accademia delle

Scienze fisiche e matematiche. Napoli, 1864. Auno III.

Fase. 7— 12. 1865. Anno IV. Fase. 1—4. 4®.

Inhoud, III. 7:

DE LTJCA, DE CASPARis 6 PALMiERi. Rapporto sulla memoHa del Prof.

BüG. SEMMOLA, coDcemelUe un nuovo termometro grafico ad indica-

zione continna.

A. scACCHi. Della polisimroetria e del polimorfismo dei Cristalli.

8 :

s. DE LüCA. Ricerche analitiche sopra un' acqna trovata in un pozzo

a Pompei.

G. BATTAGUNi. Sulle forme binarie di quarto grado.

G. wccoLUCCi. Di alcuni crani fenici riuvenuti nella Necropoli di

Tharros, etc.

E. PERGOLA. Osservazioni del Pianeta Psiche, e della Cometa scoperia

il 5 luglio dal Sign, tempel a Marsiglia.

A. DE CASPARTS, Sulla determinazione delle orbite delle stelle doppie.

9:

o. G. COSTA Notizie intorno agli scari recentemente eseguiti nella

roccia ad ittioliti di Pietraroja.

o. BATTAGUNI. Sulle forme binarie biquadratiche.

A. DE CASPARIS. Osservazioni della Cometa 3a del 1864 e del pianeta

Iside.

10 t

A. DE CASPARIS. Sulla determinazione delle orbite delle stelle doppie

con quattro osservazioni.

A. COSTA. De una seconda specie del gencre Carcinoxiphias.

E. PERGOLA. Sopra una proposizione elementare di calcolo integrale.

L. PALMIERI. Del periodo diurno dell’ elettricita atmosferica e delle

sue attenenze con quello delle correnii telluriche.

G. BATTAGLiNi. Sulle forme binarie biquadratiche in involuzione.

11 en 12 ;

N. TRODi. Sulla decomposizione delle funzioni fratte razionali.

G. BATTAGLINI. Sulle forme binarie miste, di 3« e 4e grado.

s. DE LDCA. Ricerche analitiche sulle ossa trovate negli scavi di Pompei.

A. DE MARTINI e G. OBALDiNi Ricerclic intoruo la composizione del

sudore d’nn gottoso.
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G. GiORDANO. Sulla posizione d’eq^nilibrio d’uu auello sospeso a un filo

flessibile e girante intorno a an asse verticale.

Sopra una facile maniera di sfaldare o tagliare lo spato

d'Islando.

IV. 1:

Kapporto de’ lavori compinti dall’ Accademia . nell’ anno 1863.

A. DE CASFAsis. Sulla Conaeta 4® e 5® del 1864?

G. QASPARiNi. Osservazioni sul Cammine di un miscelio fungoso nel

fusto vivente dell’ Acacia dealbata.

2 :

A. COSTA. Sulla Mustela Boccamela e Vulgaris.

8. DB LDCA. Ricerche sulT estrazione della mannite dalle foglie di

ülivo.

F. e. TDCCi. Ricerche geometriche o grafiche delle minime e delle

massime distanze assolute fra pnnti, linee e superficie qualunque,

combinate a due a due in tutti i modi possibili.

G. BATTAGLiNi. Sulle forme geometriche di seconda specie.

p. PALUERi. Osservazioni sulle acque piovaue raccolte all’ osservatorio

Vesuviano etc.

3 :

L. PALMiERi. II Vesnvio dal 10 Febbrajo al 5 Marzo del 1865.

R. NAPOLI. Ricerche chimiche suIla genesi dell’ ammoniaca e del nitro

per via sintetica.

A. DE CASPARis. Osservazioni del pianeta Massalia.

s. DE LUCA. Osservazioni sulla estrazione della mannite dalle foglie

e da’ frutti di üliva.

A. DE CASPARIS. Cronaca giornaliera di fase atmosferichc osservatc in

Napoli ecc. •

4 :

8. DE LOCA e G. UBALUiNi. Ricerche chimiche su’ frutti del mirto Au-
strale e de' mirti comuni.

L. PALHiBKi. Nuovo anemografo elettromagnetico.

A. DE CASPARIS. Rotazione di un sistema variabile di tre masse che
verihcano la legge delle aree.

E. PERGOLA. Determiiiazione degli errori constanti dell' cquatoriale

di Merz esistente uella Specola di Napoli.

A. COSTA. Oi una nuova specie inediterranea di mollnschi pteropodi
del gen. Spirialis.

•o. o. COSTA. Studj sopra i terreni ad ittloliti del gia regno di Napoli.
A. DE Caspkris. Cronaca giornaliera di fase atmosferiche ecc.

ZVVITSERL4ND.
L. LAVizzARi. Nouveaiix ph^ioinenes des corps crystallises.

Lugano, 186.^. 4*^.

16
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DENEMARKEN.
Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider i Aaret

1864. Kjöbenhavn. 8°.

R IJ S L A N D.

A. F. KDPFFBR. Aunales de l’observatoire pbysique ccutral

de ßussie. Armee 1BR2. N’. 1, 2. 4®.

A A N G E K 0 C H T.

Journal des Savauts. Paris, 1865. Septembre. 4°.

Eibliotheque Universelle et Eevue Suisse (nouvelle periode).

Geueve, 1865. Tora. XXIV. N“. 93. 8<>.
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TEN GESCHENKE OE IN RUIL ONTVANGEN
IN DE MAAND NOVEMBER 1865.

NEDERLAND.
Handelingeu van het Provinciaal Geuootschap van Künsten

en Wetenschappen in Noord-Brabant over liet jaar 1865.

’s Hertogenbosch. 8°.

Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te

Utrecht. 4^® Serie. Utr., 1865. Dl. V. 8°.

Naamlijst der boeken van het Hist. Genootschap enz. 2^®

uitgaaf. Utr., 1865. 8®.

Wet van het Hist. Genootschap. 8®.

Notulen der Vergadering van het Kon. Instituut van In-

genieurs van den 12^®“ Sept. 1865. 8®

j. c. BALLOT. Magazijn voor Landbouw en Kruidkunde. N.

Reeks. Utr., 1865. Afl. XI. XII. 8®.

Inhoud

:

K. D£ LAVALEYE. De Nederlandsche landbouw. XI.

De worm bij de schapen.

De runderpest deelt zieh mede aan schapen.

Het dorschwerktnig en de treemolen van a. stoüt.

Gern, herigten.

XII:

F. c. aBEMEiJEK. lets over de inrigting van de wagons op spoorwegen,

voor het transport van dieren bestemd.

Runderveetyphns.

Is bet honden van pluimgedierte voor- of nadeelig?

Het paard in de landen van den Nijl.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederl.

Indie. Uitgeg. door het Kon. Instituut voor de Taal-

Land- en Volkenkunde van Ned. Indie. N. Volgreeks.

Amst., 1865. Dl. VIII. Sl. 6 5. 8®.
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luhoud 3, 4:

Een » laatster” woord.

Aauteekeningen betreffende de Koffij-kultuur in Suriname, in de eerste

helft der vorige eeuw.

De verdediging ran Ternate onder den Gouverneur johan godpried

BDDACH 1797-1799.

5:

De koloniale politiek onder den Haadpensionaris udtger jan schih*

MELFENNINCE.

Extract nit het register der staatsbesl van de Bataafsche Republiek.

Verslag vaa het verhaudelde iu de Algeia. Vergaderiug

van het Prov. Utr. Geiiootschap van Knusten en We-

teusch. 27 Juuij 1865. Utr. 8“.

Peestrede ter Viering van het 75 jarig bestaan des Genoot*

schaps Doctrina et Araicitia te Amsterdam. 28 Nov.

1864. 80 .

Algem. Verslag, gedaan te Groningen op 26 Junij 1865,

wegens het lustituut voor Doofstommen. 8°.

Beschrijving van het Instituut voor Doofstommen te Gro-

ningen, 1865. 8o. •

Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Ko-

ningrijk der Nederlandeu. In-, nit- en doorgev. Handels-

artikelen gedur. de maand Sept. 1865. ’s Gravenhage.

Fol.

G. A. VENEMA. üvet den bodem van het Oldambt en Wes-

terwolde. 2*^0 Gedeelte. 8“.

D. BüDDiNGH. Nieuwe Wandelingen door de Betuwe, ter

opsporing van Germaaiisch-Bataafsche, vooral van Ko-

meinsche oudhedeu. Tiel, 1865. 8°.

Lijst van boekwerken enz. voor de Bibliotheek vaii het

Ministerie van Oorlog. 1 Julij — 60 Sept 1865. 8®.

Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, tevens orgaan

der Ned. Maatsch. tot bevorder. der Geneeskunst. Ainst.,

1865. 2<lo Afd. All. 4. 8®.
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Bijblafl tot het Tijdschrift de Volksvlijt, uitgeg. door //het

Paleis voor Volksvlijt.” 1865. Amst. 8°.

\erzameliiigstabel der Waterhoogten längs de kusteu vaii

de Zuiderzee, de VVadden enz., waargenomen ia de
maand Junij 1865. ’s Gravenhage. Fol.

R. c. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK. Eede ter Nagedachteiiis

Van Mr, john bake. Amsterdam, 1865. 8'^.

B E L G I E.

Bulletin de TAcademie royale de Mddecine de Belgique.
Ilifeme s^rie. Bruxelles, 1865. T. VIII. N“ 6 en 7. 8o.

Inhoud

:

WARLO.MONT. Vacciue animale.

OU1L.MOT. Pyelite chronique chez le cheval.
OALU57. Emphysfeme traumatique primitif.
Rapp. poiRiER. De l’asthme

Disc. BOULEE, Ophthalmie rhumatismale.

A. MEULEMANS. La Belgique, ses ressources agricoles, indus-
trielles et cominerciales. Brux., 1864. 8 ».

De Volks-Almanak voor 1866. Uitgave van het Willems-
Fonds. Gent. kl. 8°.

F R A IV K R IJ K

.1. DECAisNE. Le .Jardin fruitier du Musdum. Paris, 1865.
Livr. 82. 40

.

'

n ü I T S C H L A N 1)

IRter Bericht des Naturhistorischen V^ereins in Auofsburj?

186.5. 80
.

Inhoud

:

o. A. MAACK. Paläontologische üntersuchnngen über noch
kannte Lophiodow-fos.^ilien, etc.

L. MOLENDO. Moos-6'tndien ans den Algaüer Alpen,
o. A MAACK. Vorlesung über die Lehre darwin’s.

unbe-



.1. A. GRUNERT. Archiv der Mathematik und Physik,

Greifswald, 1865. Th. XLTV. 1. 8®.

LÜXEMBURG
Societe des Sciences naturelles du Grand- Üuche de Luxem-

bourg. Luxemb., 1865. T. VIII. 8".

I T A L 1 E.

K. B. STARK. Ateue Kurotrophos col frutto d^Oliva, Bronze

del Museo di Leida. I leidelberga. 8°.

EENiciA. La voce della natura. Napoli, 1865. 8®.

R ü S L A IV D.

Compte rendu de ia Societe imperiale geographique de

Russie pour l’annde 1864. St. Petersbourg. 8®.

Seance generale de la Soc. Imp. G^ogr. etc. Mars, Avril,

Mai, 1865. 4®.

M^moires de la Societe imp^r. Geographique de Russie

Ann. 1864. St. Petersbourg, 1865. 1— 4. 8®.

Nachrichten über Leben und Schriften des Herrn Geheimr.

Dr. KARL ERNST V. BAER, mitgetheilt vom ihm selbst.

Veröffentlicht bei Gelegenheit seines 5U jährigen Doc-

tor-Jubiläums am 20 Aug. 1864, von der Ritterschaft

Esthlands. St. Petersburg, 1865. 4®.

Das 50 jährige Doctors-Jubiläum des Geheimraths k. e.

VON BAER, am 20 Aug. 1864. St. Petersburg, 1865. 4®.

CH. RAMSTEDT. Dessin et Description du telegraphe des

mouvements accidentels de la terre (Seismoraetre). Hel-

singfors, 1865. plano.



129 —

AANGEKOCHT.

AREND. Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de

vroegste tijden tot op heden. Voortgezet door o. van

REES en w. G. BRILL. Amst., 1865. Dl. III. St. 4. Afl.

13. roy. 8®.

Journal des Savauts. Paris, 1865. Octobre. 4°.

Annales de Chimie et de Physique. 3e serie. Paris, 1865.

Tom. VI, Sept. Octob. 8°.

F. H. TRöscHEL. Archiv für Naturgeschichte. Jahrg. XXX,
H. 4, 5. Jahrg. XXXI, H. 1—3. 8°.

HENLE u. PFEUFER. Zeitschrift für rationelle Medicin (3'®

Reihe). Leipzig, 1865. Bd. XXVI. Heft l— 2. 8".

Göttingische Gelehrte Anzeiiien. Göttingen, 1865. St. 27—
42. 8».

Nachrichten von der Kön. Gesellsch. d. Wissenschaften,

etc. 1865. NO. 10—14. 8«.

Flora. Regensburg, 1865. N®. 17—27. 8".

POGGENDORFF. Anualeii
,
der Physik und Chemie. Leipzig,

1865. No. 6— 9. Register zu.Bd. XCI—CXX. 8o.

DiNQLER. Polytechnisches Journal. Augsburg, 1865. Bd.

CLXXVII, Heft 1-6. Bd. CLXXVIII, H. 1, 2. 8“.

Bibliothk[ue Univer.selle et Revue Suisse. Nouv. periode.

Geneve, 1865. N®, 95. Oct. 8®.

BOEKOEBCH. DER KONINKI.. AKAI>. V. WETBNSCH.
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TEN GESCHENKE OE IN RUIL ONTVANGEN IN

DE MAAND DECEMBEß 1865.

NEDERLAND.
llandelingen en Mededeeliiigen van de Maatschappij der

Nederlandsclie Letterkunde te Leiden, 1865, -en Bijlage

tot de Hand. 1865. 8'’,

De Vrije Fries, uitgeg. door het Friesch Genootschap van

Geschied-, Oudheid- en Taalknnde. N. Heeks. Leeiiwar-

den, 1865. D. V. 1. 8*.

Inhoud:

Friesland in 1815.

IJittreksels uit vreeinde Tijdschriften voor de Leden van

het Kon. Instituut van Ingenieurs 1865—66. ’s Gra-

venhage, 1865. N°. 1. 4°.

Inhoud ;

De sluis van de stationshaven te Leer.

scuRÜDEU. Het gebouw der Hannoversche bank te Hannover.

SCHMIDT. Over den aanleg van spoorwegen in veengrond.

c. DESNOYERS. Memoric over den aanleg van werken in de slappe

gronden van Bretagne.

M. H. F. PKE8TEL. De veranderiiig van den waterstand der vloeden en

stroomcn in het jaarlijksclie tijdvak, enz.

HARRisoN HAVTEit. Oe Charing-Gross-brug.

Maandblad van het Nederl. Onderwijzers Genootschap tot

bevordering van volksopvoeding en onderwijs. 1865.

Amsterdam. 8°.

Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde, tevens orgaan der

Nederl. Maatsch. tot bevordering der Geneeskunst. 2®

. Heeks. Amst., 1865. Jaarg. I. II; 1866. Jaarg.

II. Afd. I, N®. 1. 80 .
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Verzainelingstabel Her waterhoogten längs de kusten en

rivieren, enz., waargenomeii in de maand Julij 1865.

Folio.

Slatistielt van den Handel en de Scheepvaart van het

. koningrijk der Nederlanden. ln- uit en doorgevoerde

liandelsartikelen gedur. de maand October 1865. ’s Gra-

venhage, Folio.

N erslag over den slaal der Gestiebten voor Krankzinnigen

over de jaren 1860— 1863, aan den Min. van Binnenl.

Xaken ingediend. ’s Gravenhage, 1 865. 8°.

o. A. VENE.MA. Hijdragen tot de kennis van den tegen-

woordigen Staat der provincie Groningen. 11® Stuk. 8".

.1 . K. w. CONRAD. Verbandeling over de Hondsbossche zee-

wering. Bekroond in 1864. Alkmaar. 4°.

\. KUENEN. Historisch-kritisch onderzoek naar het ont-

staan en de verzameling van de boeken des Ouden

Verbonds. Leiden, 1865. Dl. HI. 8®.

F. ÜOZY et J. H. MOLKENBOF.E. Bryologia Javanica. Edidd.

H. B. V. U. BOSCH et s- M. V. D. SANTE LACOSTE.

Lugd. Bat., 1865. Fase. 47. 4®.

SEPP. Nederlandsche Insecten, bijeengebragt door s. c.

SNELLEN VAN VOLLENHOVEN. 2® Serie. Dl. II. N®. 7, 8. 4®.

Geologische Kaart der Nederlanden, N®. 6, 10, 23. Texel,

Keunemerland, Peel, fol. Plano.

(;. MEES. Historische Atlas van Noord-Nedcrland, van de

XVTde Eeuw toi op heden. Rotterdam, 1865. All. XV.

Folio

p BLEEKEK. Atlas Ichthyologique des Indes orientales

Meerlandaises. Amsterdam, 1865. Livr. 20. Folio.

17*
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NEDERLAJNDSCH INDIE.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederl. Indie, uitgeg. door

de Kon. Natuurkundige Vereenigiug in Nederl. Indie

Vle Serie. Batavia, 1865. Dl. III. Afl. 1—3. 8°.

Inhoud

:

o. UE GBOOT. üverzigt van de voornaamste proeven omtrent niijnont-

ginning in Ned. Indie genomen, enz. (verv.)

j. A. c. ODDEMANS. Verslag van de bepaling der geogiafische ligging

van plaatsen op Java, (verv.)

j. c. BERNELOT HOENS. Ondcrzoek eener turfsoort, enz.

8. A. BLEEKRODE, JR. Scheikundig onderzoek eener vulkanische

asch, enz.

s. KURZ. Eenige kruidknndige mededeelingen.

p. j. MAIER. Scheiknndig onderzoek van eenige modderwellen, van

het zout en den kalksteen, voorkoraende op het eiland Rottie.

R. A. T. ARieNS. Bijdrage tot de kennis van het Perahoe- en Dieng-

gebergte.

j. M DE JONGU. De Batoe-Hapoe in de Z. en O. afdeeling van

Borneo.

s A. BLEEKRODE JR. Scheikundig onderzoek der warme bronnen bij

Tolehoe op het eiland Ambon.
Scheikundig onderzoek van drie minerale wa-

teren uit de resid. Palembang.

j. c. BERNELOT MOEN8. Alcaloid-gehaltc der zaden van Strychuos

tieute Lesch.

B E L G 1 E.

Collection de Memoires relatifs a Bllistoire de Belgique.

Bruxelles, 1865. 8«.

Inhoud:

F DE HALEWVN. Mcmoircs sur les troubles de Gand, 1577—157‘J.

F R A N K K IJ K.

Bulletin historique de la Societe des antiquaires de la

Morinie. St.-Oraer, 1865. Livr. 55, 56. 8°.

Revue, Agricole, Induslriellc, Litferaire et ,\rtistique. Va-

lenciemies, 1865. Tom. XIX. N°. 100 et 111. 8°.
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.Cours d’Hmdoustani ä l’ecole Imperiale et speciale des

langues orientales vivantes. Discours d’ouverture 4 Dec.

1865. 80.

GROOT-BRITTANNIE.

Metlicü-chirurgical Trausactions. Published by tlie Royal

Medical Chirurgical society of London. 2® Series Lon-

don, 1865. Vol. XXX. 8«.

Astronomical, Magnetical and Meteorological Obscrvatious,

made at the Roy. Observatory Greenwich in tlie Year

1863. London, 1865. 4®.

Tran.'^actions of the Roy. Society of Edinburgh. Edinburgh,

1865. vol. XXIV. p. 1. 40 .

Inhoud

:

BI.ACKIE:. On the Principle of Unomatopoeia in Lan^uai^e.

ü. BBEWSTER. ün the Case and Core of Cataract.

On Hemiopsy, on Half-vision.

UAvr. Misccllaneous Observations on the Blood.

iiDOH. MARTIN. On trilinear Co-ordinates, 72 Consecutive propo^ition:.

in transversals.

II. F. TALBOT. On Confocal Conic bections.

B. SANG. On the Motion of a Heavy Body along the Circumferencc of

a Circle.

.1 . o. FORBEü. Experimental Inquiry in to the Laws of the Conduction

of Heat in Bars.. II.

DAvr. Observations on the Cuticie in relatioii to evaporation.

B. SANG. On the contact of the Loops of Epicycloidal curves.

TALBOT. On Malfatti’s Problem.

TAiT. On the Law of Frequency of Error.

— On the application of Hamilton’s Characteristic Function to

special cases of Constraint.

w. LADOBR LiNDSAT. On the Tertiary Coals of New-Zeeland.

w. TDRNEK. On variability in Human Structure.

A. BUCBAN. On the Storms of Wind which occurred in Europe during

Oct.— Dec. 1863.

w. F. 8KF.NK. On Ihe Celtic Tojiography of Scotland, etc.

D. BKEWSTER. Cu the Bands formed by the Supei j'osition of Paia-

genic Spectra, etc.
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Proceedings of the Royal Society of Ediiil)uigti, 1864— 65..

Vol. V. N°. 65.

Inhoud

:

A. CBDH BKOWN. Note oti tlie Phlogistic Theory.

FORBEs. Notice respecting Mr. keilly’s Topographical Survey ot th,e

Ciiam of Mont-Blanc. •

BORX and w. tdrnek. übservations on three Skulls of the Gorilla.

D. BREWSTER On a Remarkable Piece of Fossil-Araber.

w. CHAMBERS. On the Hill Forts, Terraces, etc
,
of the Early Haces

in the South of Scotland.

A. K. CATTON. On tlie Molecular Constitution of Organic Compounds.

A GEiKiE. On the Progress of the Geological Survey in Scotland.

T c ARCHER, On a New-Biturninous Substance.

R. s. WYED. On the World as a Dynaraical and liniuatcrial World

AiLMAN. On the Nudibranchiate Mollusca of St Andrews, etc.

BLACKiE. On the Pronunciation of Greek.

TAiT. Note on Action.

A. cRüM BROWN. On the Action of Hydriodic Acid on. Mandelic Acid.

A R. CATTON. On thc Nature of Antozone.

L PLAYPAiR. On the Food of the Roy. Engineers stationed at Cha-

tham.

i). MIENE HOME. Notice of a large calcareous Stalagmite broughtfroiu

the Island of Bermuda, etc.

A. CRÜM BROWN. On the use of Graphic Representutions of Chemical

Formula.

w. EAüDBR LiNDSAY. Kemarks on the Flora of Otugo, New-Zeeland.

1). MACEAOAN. Oll the Compositioii om some old Wines.

A. CROM BROWN. Prelirainary Note on the Colouring Matter of Peziza

oeruginosa.

TAiT. On the Behaviour of Iron Filings, strewn on a Vibraiiug Plate

and exposed to the Action of a Magnetic Pole.

w. j. MACQOORN RANKINE. Oti saturated vapours. •

j. B. PETTIGRBW. On thc Ganglia and Nerves of the Hearl, and their

Connection with the Cerebro-Spinal and Sympathctic Systera.s in

Mammalia.

D U I T S C H L A N D.

Denkschriften der Kais. Akademie der Wissenschaften.

(Mathein.-natiu’W. Cl.) Wien, 1865. Bd. XXIV.

Inhond:

KNBR. Fische aus dem naturhistorischen Museum der litt. J. c. ii.

GODEiFKOY & SOHN, in Hamburg.
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FOTSCH. Ergebnisse mehrjäriger J3eobachtungen über die period. Er-

scheinungen in der Flora u. Fauna Wiens.

TKYM. Neue Theorie der ultraelliptischen Functionen.

ziTTBL. Die Bivalvcn der Gosanijebilde in den nordöstlichen Alpen.

i.EirnoKB, Die Luftwurzeln der Orchideen.

LAUiiB. Die Fauna der Schichten von St. Cassian. 1

LEKBii. Anatomische Untersuchungen über die Blutgefässe des mensch-

lichen Auges.

Denksclirilteii, etc. (Philos.-hist.or, CI.) Wien, 1SG5. Bd.

XIV. 40 .

Illhültd; .

F. H. V. MiKLOsicH. Die Bildung der Ortsnamen ans Personennamen.

A. i'FizMAiEii. Die ergänzte .lapanischc Sage.

F. WOLF. Ueher kaoul dk hoüobnc, etc.

F. u V. MIKLOSICH. Die Verba impersonalla im Slavischen.

J. BERGMANN. Darlegung mehrerer Sy.>-teine für Anordnung von Samm-
lungen mittelalterlicher Münzen, etc.

Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften,

(Matheni.-naturw. CI.) Wien, 1S65. [e. Abtli. Bd. L.

lieft 4, 5. Bd. Li. II. 1— .5. II. Abth P,d L. II.

1—5. LII. H. 1. 8«.

Inhoitd: I. Ablh Bd. L. 4.

KNEK. Bericht über die Untersuchung der Seen Oherüsterreichs, be-

züglich etwa vorhandener Pfahlbauten.

SCHENK. Untersuchungen des Gehörorgans der Bairachier.

KOTSCHV. De plantis nilotico-aethiopicis Knohlecherianis.

V. ZEFHAROVICH. Die Anglesit Krystalle von Schwarzenbach und Miss
in Kärnten.

HAiHiNOER. Schreiben des Hrn f. stolibzka aus Sinila.

FiTziNGER. Revision der Borsteuthiere oder Schweine.
RF.uss. Zur Fauna des dcutscuen Oberoligoeäns.

coBELLi. Le (jhiandole acinose della purtc piloricii dello stomaco.

5 :

UNOER. Ueher die raöglichkeit des Vorhandenseins von Pfahlbaiircs-

ten in den Ungarischen Seen, etc.

sciiRANT. Ueher Volumen und Oberfläche der Krystalle.

BOEHM. Wird das Saftsteigeu in den Pflanzen durch Diffusion, Gapil-
lariiät oder durch den Luftdruck bewirkt?

T.scHERMAK. Die Feldspathgruppe.

RKUS8. Zur Fauna des deutscheu Oberoligoeäns.
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KARRER, lieber das Auftreten der Foraminiferen in den Mergeln der

marinen Uferbildungen (Leythakalk) des Wiener Beckens.

LI. 1, 2.

BOOE. Bibliographie der künstlichen Mineralienerzeugung.

TOMSA. üeber den peripherischen Verlauf des Axenfadens in der Haut

der Glans Penis.

V ZBPHAROVICH. Ueber Bournonit, Malachyt und Korynit von Olan

in Kärnten.

T8CHERMAK. Chemisch-mincralogische Studien.

TENZL. Diagnoses praeviae.

BOOE. Ueber den wahrscheinlichen Ursprung des menschlichen Ge-

schlechtes.

.3 :

HAIDISGER. Dendriten von Schwefelkiipfer in vergilbtem Papier, etc.

c. V. ETTiNGSiiAOSEs. Die fossile Flora dcs mährisch-schlesischen Dach

schiefeis.

süEss. Ueber die Nachweisung zahlreicher Niederlassungen einer vor-

christlichen Völkerschaft in Nieder-Oesterreich.

üeber die Cephalopoden-Sippe Acanthoteuthis u. wagn
HYRTL. Ein freier Körper im Herzbeutel.

i.AOBE. Die Fauna der Schichten von St. Cassian.

V HOCHSTETTER. Bericht über Nachforschungen
^
nach Pfahlbauten in

den Seen von Kärnten u Krain.

FiTziNGER. Ueber das System und die Charakteristik der naturl. Fa-

milien der Vögel.

BOUE. Vergleichung ehemaliger geolog. Phänomene mit einigen unse-

rer Zeit.

KOTSCUT. Plantae ßinderianae uilotico actliiopicae.

UNGER. Ueber einige fo.ssilc Pflanzoureste aus Siebenbürgen u. Un-

garn.

REOS8 Zwei neue Anthazoen aus den Hallstädter Schichten.

STEINDACHNBR. Ueber die an der O. küste Teuerife’s bei Sta Cruz

ge.^aromclten Fische.

BOEHM. Ueber die physiol. Bedingungen der Chlorophyllbildung.

HYRTL. Ueber endlose Nerven.

KRENNER. Krystallographische Studien über den Antimonit.

HAiuiNGER. Schwefelkupfer-Dondriten in Papier.

II. .Abtli. Bd. L. 5 ;

OPPOLZER Ueber den dritten Kometen des .1. 1804.

BAUER. Ueber einige Reactionen des Monochlorethers.
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STEFAN. Ueber Interferenz des weissen Lichtes bei grossen Gangnn-

terschieden.

BRÜCKE. Ueber den Verlauf der feinsten Gallengänge.

STEFAN. Theorie der doppelten Brechung.

HLASiwETz. Ueber die Einwirkung des Oxaläthers auf den Harnstoff.

wiNCKLER. Einige Eigenschaften der Transcendenten, etc.

LOSCBUiDT. Krystallbestimmnngen einiger Oxalsäure-Verbindungen.

.STRICKER. Untersuchung über die capillaren Blutgefässe in der Nick-

haut des Frosches.

R. V. HAUER. Ueber die Gliederung der oberen Trias der Lomb. Alpen.

MOSHAMMER. Zur Thcoric eines Systems von Varianten der Oonoid.

Propellerschraube.

DNFERDiNOEK. Die Auflösung des sphärischen Dreieckes durch seine

drei Höhen.

scHRANT. Beitrag zu den Berechnungsmethoden der Zwillingskrystalle.

MACH. Untersuchung über den Seitsinn des Ohres.

ZAWARYKiN. ZuT Blutaualysc.

tiLASiwETz u. BARTH. Ueber einige Harze.

ni.AZEK. Ueber die partiellen Differentialgleichungen der durch Bewe-

gung von Liuien entstandenen Flächen.

V. BORO. Die vielfache Kurbel.

FELOEL. Babnbestimmung des Planetes Galatea.®
MALY. Neue Synthesen der Ameisensäure.

B8SENBBR6ER. Cheni. Anal, der Heilquelle zu Müllaken, etc.

STEFAN. Ueber einige Thermoelemente von grosser elektromotorischer

Kraft

KUTiAROWSKY. Ueber die VVirkung des constanten und Inductioiis-

stromes auf die Flimmerbewegung.

MARCUS. Eine neue Thermosäule.

WINCKLER. Ueber die Umformung unendlicher Reihen.

FRISCHAUF. Integration der linearen Panialgleichungcn mit drei Ver-

änderlichen.

BONDY. Ueber den Auftrieb in Flüssigkeiten welche spec. schwerere

oder leichtere Körpereben enthalten.

mach. Bemerkungen über die Accommodation des Ohres.

THAN. Ueber die Zusammenstellung der Mineralwasseranalysen.

ßiTSCHBiNER. Ueber die Krümmung der Spectrallinien.

BOEKORSCM. I>ER KON. AKAO. V. WETKNSCH. . 18

LI. 1, 2:

WEISS. Bahnbestimmung

4—5:
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LoscHMiDT. Beitr. zur Kenntniss der Krystallformen organ. Verbin-

dungen (II.).

KOCH. Krit. Bemerkungen über die bisherigen Tonlehren, etc.

TscHERiNOFF. lieber die Abhängigkeit des Glykogengehaltes der Le-

ber von d. Ernährung.

BASCH. Das Zottenparenchym und die ersten Chyluswege.

ALLE. Lieber die Eigenschaften derjenigen Gattung von Functionen, etc.

BRÜCKE, lieber Ergänzungsfarben und Contrastfarben.

TSCHERINOFF. ücber die Bestimmung des Harnzuckers aus der Drehung

d. Polarisationsebene.

V. LiTTiiow. Phys. Zusammenkünfte von Asteroiden im Jahre 1865.

ROLLETT. lieber die Veränderungen, welche nach einseitiger Durch-

schneidung des Nervus trigeminus in der Mundhöhle auftreten.

EFFENBERGER. Analyse des Jodquellensalzes von Hall in Oher-österr.

BADER, lieber einige neuen Kohlenwasserstoffe, etc.

SCHWARZEN. Beitrag zur qualitativen Analyse der Chinasnlfate.

V WALTENHOFEN. Heber das elektrische Licht in höchst verdünnten

Gasen.

STRICKER. lieber die Entwickelung der Bachforelle.

LII. 1:

V. DCHATiüs. Pulverprobe.

wiNCKLER. Allgemeine Formeln zur Schätzung u. Grenzbestimmung

einfacher Integrale.

HL.ASIWETZ. lieber eine neue der Gumarsäure isomere Säure.

V. WALTENHOFEN. Elektromagnetische Untersuchungen.

DLLiK. lieber die Darstellung des Siliciums auf elektrolytischem

Wege, etc.

wiESNER. lieber die Entstehung des Harzes in Inneren der Pflan-

zenzellen.

FRITSCH, lieber die mit der Höhe zunehmende Temperatur der unter-

sten Luftschichten.

HAiDiNGER. Der Meteorit von Taranaki, Wellington, Neuseeland.

— Eine Federwolke am 17. Juni 1865.

BARTH. Mittheil, ans dem chem. Laboratorium in Innsbruck.

MALIN. lieber das Carthamin.

GRABOWSKI. Apparat zur Darstellung des Phosphorsäureanhydrids.

Register zu den Bänden 4<3— 50 der Sitzungsber. (Mathem.-

naturw. CI.). 8°.
. ,

Sitzungsberichte etc. (Phil.-hislor. CI.) Wien, 1865. Bd.

XLVIII. H. 1, 2; Bd. XLIX. M. 1— 3; Bd. L.

H. 1. 80.

Tnhoiid: Bd. XLVIII. 1, 2:

PFizMAiER. Die Auslegungen Taira-no Owofira’s.
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KOTu V. scHBBCKtNSTBiN. Wie kam die Stadt Villingen vom Hanse

Fürstenberg an Oesterreich ?

PHILIPS SAMSON VON TOTTiNGTOK, Abt von St. Edmund.

MÜLLER. Beiträge zur Kenntniss neupersiscber Dialekte.

MDSSAFiA. lieber die Quelle des altfranzösischen » Dolopathos”.
.

BiscHOFF. üeber einen deutschen Rechtscodex der Krakauer Univer-

sitäts-Bibliothek.

V. SACKBN. Der Pfahlbau im Garda-See.

uiEMBR. Geschichte josepu’s in Aegypten

MÜLLER. Armeniaca.

PFizMAiBR. Die Theogooie der Japaner.

XLIX. 1

:

KEiFFEKSGUEio. Biblioilieca pattum Latinorum Italica.

V. SACKEN. Die Funde an der langen Wand bei Wiener-Neustadt-

MU88AF1A. I Codici della Dirina Commedia, etc.

2 :

V. MiKLOSicu. Ueber die Verba impersonalia im Slavischen.

PFizMAiER. Die Beherrscher Japans in dem Sageiizeitalter.

MAA8SCN. Eine Mailänder Synode vom Jahre 863.

siCKEL. Beiträge zur Diplomatik.
V

KviCALA. Beiträge zur Kritik und Erklärung des Sophocles

3:

TOMASCHEK. Die höchste Gerichtsbarkeit des deutschen Königs u.

Reiches.

PFIZMAIER. Die Ausleg. zu den Nachrichten vom dem Gotte 1-za-nagi.

MÜLLER. Ueber den Ürsprnng der himjarisch-ätbiopischcn Schrift.

PHILIPS. Die grosse Synode von Tribur.

v.AHLEN. Ueber die Thätigkeit der Commission für Herausgabe der

lat Kirchenväter.

L. 1, 2: •

PFIZMAIER. Die Beherrscher Japans, etc. II.

SIEGEL. Bericht der Weisthümer-Commission.

REiNiscH. Ueber den phonetischen Werth eines Hieroglyplien-Zeichens.

V. KARAJAN. Ueber die Thätigkeit der historischen Commission, etc.

BALM. Die älteren H. S. Latein. Kirchenväter in der Schweiz.

Fontes reruin austriacaruiii, Oesterr. Geschichts-Quellen,

herausgegeben von der historischen Commission der Kais.

Akademie, I. Abth. (Scriptores). Wien, 1865. Bd. VI.

II. Abth. Diplomataria et Acta. Wien, 1865. Bd.

XXlll. 80.

18 *
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Archiv für Kunde österr. Geschichts-Quellen, herausgege-

ben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte auf-

gestellten Commission der Kais. Akad. der Wissenschaf-

.ten. Wien,. 1865. Bd. XXXIl. 1, 2; XXXIII. 1, 2. 8“.

Inhoud, XXXII. 1, 2:

F. BiscHOFF. Urkunden zur Geschichte der Armenier in Lemberg.

V. ANKERSUOFEN. Urkunden- Regesccn zur Geschichte Kärntens.

B. DUDiK. waldstbin’s Correspondenz.

XXXIII. 1, 2*:

F. KENNER. Beiträge zu einer Chronik der archaeologischen Kunde in

,
der österr. Monarchie (VIII.)

c. HETZMANN. BABTB. BBHEM. Codex pieturatus anno 1505, eontinens

privilegia et plebiscita urbis Cracoviae.

B. ODDiK. Des Hoch- und Deutschmeisters Erzherzog's Maximilian 1.

Testament und Verlassenschaft vom Jahre 1619.

Almanach der Kais. Akademie der Wissenschaften. Wien

1865. 8».

Atlas der Hautkrankheiten, herausgegeben durch die Kais.

Akademie der Wissenschaften. Wien, 1864. Lief. V.

Atlas-fol.

Verhandlungen des natur.-historisch- medizinischen Vereins

zu Heidelberg 1865. Bd. IV. 1. 8°.

GKUNERT. Archiv für Mathemathik und Physik. Greifs-'

wald, 1865. Bd. CLIV. H. 2. 8'’.

A. PETEiiMANN. Mittheiluiigcn aus j. peuthes^ Geographi-

scher Anstalt. Gotha, 1865, H. IX. 4®.

CH. LASSEN. Indische Alterthumskunde, verh. u. verni.

' Auflage. Leipzig, 1866, Bd. I. H. 1. 8«.

j. KEPLEKi Astronomi Opera omnia. Edid. CH. frisch. Pran-

cofurti, 1865. Vol. VI. 1. 8°.

Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde,

elc, Nautisch-physicalischer Theil. Wien, 1865. Bd. 111. l'*.
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R ü S L A N D.

Bulletin de la Society Imperiale des Naturalistes de Mos-

cou. Mose., *1865. N®. 1— 4. 8®.

Inhoud, I

:

H. TKAOTSCHOLD. Der Iiioceramen-Thon von Ssimbirsk.

K. LINDEMANN. Ucber den Bau des Skelets der Coleoptereu.

A. V. NORDMANN. CHRISTIAN 8TBVIH, der Nestor der Botaniker.

A. BEKETOFF. Snr une Station qoasi-spontanee du Sapin de Siberie, etc.

E. A. LINDEMANN. Nova revisio Florae Kurskianae.

c. GLITSCH. Beiträge zur Naturgeschichte der Antilope Saiga Pallas.

M. HANDRiKOFF. Solution d’un problhme fondamental de Geodäsie

2 :

R. HERMANN. Fortgesetzte Untersnehnngen über Cer.

A. BOODANOFF. Deux acariens, trouväs... sur rbomme, etc.

E. BALLION. Verzeichniss der in der nächsten Umgegend von Gorki

gefundenen Schmetterlinge.

E. REGEL & FAB. HERDER. Enumeratio plantarum in regiouibus cis- et

transiliensibns . . . anno 1857 collectarnm.

c. LiNDiiMAMN. Notizen zur Lehre vom » Aensseren” -Skelete der In-

sekten.

8. soLBKT. Description de quelques nouveiles esphees de Staphylinides.

I’. DANiLOFF. Catalogue des Oiseaux de la partic Sud-Est du Gou-
vernement d’Orel.

E. PU. ABSMU88. Symbola ad Faunam mosquensem.

A. BECKER. Naturhistorische Mittheilungeu.

u. j. iioLMBERG. Ueber Fischkultur in Finland.

L. zEüscBNER. Bcschreibnug des artesischen Brunnens in Gieclio-

cinck, etc.

3;

A. FiscHEB DE WALDUEIM. Florula brvologica musqueusis.

u. KARSTEN. Beitrag zur Kenntniss des Rhynchopriou penetrans, etc.

u. ROHANOWSKY. Description de quelques restes de poissons fossi-

les, etc.

V. MOTSCBOULSKY. Enumäration des nouvelles especes de Coläopthrcs.

F. V. HERDER. Bemerkungen über die wichtigsteu Bäume, Sträueber

u. Stauden des K. Botanischen Gartens in St. Petersburg.

4:

V. MOT8CHODLSKY. Enumeration, etc.

y. V. HERDER. Bemerkungen, etc.

r. MUKAWiTz. Ueber Vespa austriaca Panzer und drei neue Bienen.
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R. HERMANN. Ucbei die Scheidung der Thoiierde von den Oxyden der

Cer-Gruppe, etc.

A. T. NORUMANN. Neue Beiträge zur Rentniss parasitischer Copepoden.

K. LINDEMANN. Zoologische Skizzen.

E. R. V. TUADTVETTEu. Ueber die geographische Verbreitung derHer-
niaria-arten in Russland.

j. F. WEISSE. Notiz in BetreflF eines aus Ssarepta erhaltenen Staubes.

T VON GOTZEIT. Das Gesetz der Zwillingsbildungen am

Stein, üiga, 1865. 8°.

ZWEDEN EN NOORWEGEN.
Kougl. Suenska Yetenskaps-Akademiens Handlingar, 1863.

Ny Följd. Stockholm, 1864. Bd. V. H. 1. 4°.

Inhoiid

:

T. o. B. N. KROK. Auteckuiugar tili eu Mouografi öfver Växtfamiljeu

Valerianeae.

c. F. LiNDEMAN. Om dc TraDsccndeuta Fuiiktionerna.

oÖRAN DiLLNER. Formier som beröra Elliptiska Funktioncr.

u. D. J. WALLENGREN. Lepidoptcra heterocera.

Oefversigt af Kongl. Yetenskaps-akademiens Förhandlingar

1864. Stockholm, 1865. Arg. XXI. 8®.

s. LOVEN. Om Oesterjön. 1863. 8®.

Meteorologiska Jakttagelser Suerige. Utgifna af Kongl.

Suenska Yetenskaps-akademiens 1863. Stockholm, 1865.

Bd. V. 4°.

G. o. SAKS. Norges Ferksvandskrebsdyr, I. Brachiopoda.

Bniv. Progr. for l^te Halvaar 1863. Christiania, 1865. 4°.

M. SARS. Om de i Norge forekommeude fossile Dyrelev-

ninger fra Quartaerperioden, et bidrag til vor Fauuas

historie. Univ. Progr. for 1^‘® Halvaar 1864. Christia-

nia, 1865. 4®.

T. KJEKULF. Veiviser ved Geologiske excursioner i Chris-

tiania Omegn. Univ. Progr. for 2 Halvaar 1864. Chris-

tiania, 1865. 4”.
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Beretning om Ladegaardsoens Hovedgaard for 1862 og 68.

Christiania, 1865. 4®.

Bet Kojig. Norske Frederiks Universitets Aarsberetning

for Aaret 1863. Christiania, 1865. 8».

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. Udgives af den phy-

siografiske Vorening i Christiania 1865. Bd. XIII. 4;

XIV. 1. 80
.

Inlioud, Xlll, 4:

R. coi.LETT. Oversigt af Christiania Omegns Ornithologiske Fauna.

XIV. 1:

s. A. SEX£. Om nogle Funkter i den elementacre Arithmetik.

A. Bi.YTT. Nogle Bemaerkninger i Anledning af Hr. f. iiochs «Sup-

plementer til Dovres Flora”.-

H. c. PRiNTZ. Beretning om en i Sommeren 1864, foretagen botanisk

Keise i Valders.

Foreningen lil Xorske Fortidsmindesmerkers Bevaring. Aars-

beretning for 1863 og 1864. Christiania, 1865. 8o.

Norske Bygninger fra Fortideu. Udgivue af Foreningen til

Nüfske Fortidsmindesmerkers Bevaring. Christiania, 1865.

Heft 4 og 5, Gr. folio.

N. NICOLAYSEN. Norske Fornlevninger. Christ., 1865. Heft

3, 4. 80.

Det Kougl. Norske Videnskabers-Selskabs Skrifter i det

igde Aarhundrede. Throndhjem, 1865. Bd. V. 1. 8o.

Inhoud

:

j. M. NORMAN. Index Supplementarius locorum natalium specialium

plantarum nonnullarum Vascnlarium in provincia arctica Norvcgiae

sponte nascentium.

Af ORBV 8CHMETTOWS Correspondance (1813 og 1814).

Fiske-Udklaeknings-Apparater fra Norge. 8®.

Beretning om Bodsfaengslets Virksomhed Aaret 1854. ('Kris-

tiania, 1865. 8®.
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Meteorologische Beobachtungen. Aufgezeichnet auf Chris-

tiania’s Observatorium. Christiania, 1865. Bd. T. Letzte

Lieferung 1837— 63.

Meteorologiske lagttagelser, etc. 1864. I. 4®.

c. j. SCHIVE. Norges Mynter i Middelalderen Christiania,

1865. Heft 5, 6 . Folio. .

A A N Q E K O C H T.

Journal des Savants. Paris, 1865. Noveinbre. 4“.

GRAESSE. Tresor de livres rares et precjeux ou nouveau

Dictionnaire bibliographique. Dresde, 1865. T. \I.

Livr. 5. 4*.

Bibliotheque Pniverselle et Revue suisse. Noiiv. periode.

1865. Tom. XXIV. No, 95 . ^ov. 8 <>.
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#

TEN GESCHENKE OE IN RUIL ONTVANGEN
IN DE MAAND JANUARIJ 1866.

NEDERLAND.
j. c. BALLOT. Magazijii voor Landbouw en Kruidkunde.

N. Reeks. Utrecht, 1866. N“* 1. 8°.

Inhoud:

F. c. HEKMEijER. Kan mcD in Rasland maatre^elen nemen tagen de

Toortplanting der rnnderpest?

Literatnnr der rnnderpest.

H. JAZON. Eenvoudige behandeling der randerpest.

J. BBRNowsKT. Een geaeesmiddel legen de randerpest.

Solanin. «

Qem. berigten.

Consaltation pour la maladie des boeufs oa vaches qai rbgne dans In

Hollande.

Natuurkundige verhaiidelingen van de Holl. Maatschappij

der Wetenschappeii te Haarlem. 11‘*® Verzameling. Haarl.,

1865. Dl. XXII. ;3. XXllI. 40 .

Inhoud Dl. XXII. 3:

j. BBiSBEL. Ueber die Hryozoen der Aachner Kreidcbildiing.

XXIIl

:

w. SAKTOiiins VON waltbrshausbn. Untersachungen über die Klimate

der Gegenwart und der Vorwelt mit besonderer ßerUcksichtigung

der Gletscher-Erscheinangen in der Diluvialzeit.

j. SWART. Verhandelingeu en berigten betrekkelijk het zee-

wezen, de zeevaartkunde, enz. Amsterdam, 1865. Jaarg.

1865. Dl. XXV. No. 4. 80
.

%

Inhoud: /

AKAMATS DAisABURO. lets over de Japansche Kompasroos.

Reddingsboeijeu voor Zeelicdeu.

Aanteekeningen op eene reis door de Golf van Bengalen in dun Z.

W. Moeson.

Het inkomen der rivier Han.

BOEKOBSCH. UEK KON. AKAU. V. WBTE.S'SCH. 19
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De Prins Edward -ei landen.

De Crozet-eilanden. %
De Marianen- of Ladronen-eilanden.

De Marine in den jongsten oorlog in Noord-Amerika.

Körte ßerigten, enz.

Rapport over den Staat van het VVeduwen- en Weezenfonds der Milit.

Of'ficieren bij de Zecmagt.

Inhonden en zwaartepunten van eenige niet geheel wi.skundig be-

grensde ligchamen.

De Monitors of Koepelschepen, in verband bcschouwd met de knstver-

dediging.

lets over pensioneering en bevordering bij de Marine.

'I'ijclschrift uitgeseven door de Nederl. Maatscliappij ter be-

vorderiiig van Nijverheid. 6*^® Reeks. (faarl., 1865. Dl.

VI. St. 12. 8®.

Inhoml-

H. c VAN HALL. Landbouw in 1864.

I). PAS. ßeknopt overzigt van de Ambachts- cn Fabrieksnijverheid in

Nederland.

Technische Mededeelingen.

De Volksvlijt. Tijdschrift voor Nijverheid, Landbouw, Han-

del en Scheepvaart. Amsterdam, 1865, N®. 9— JO. Bij-

blad 1865, N®. 1. 2. 8®.

Inhoud

:

j. A. VAN EiJK. Engelsche Haard tot verwarming en luchtverversching.

Tentoonstelling te Londeu in 1862. (Vervolg.)

w. c. H. si'AKiNG. De Landbouw in Denemarken.

Mededeelingen.

Verzamelingstabel der waterhoogteii längs de Küsten en

Rivieren, enz. waargenomen in de maaud Augustus 1865.

’s Gravenhage. Folio.

Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Ko-

ningrijk der Nederlanden over het jaar 1864. ’s Gra-

venhage, 1865. Folio.

Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Ko-

ningrijk der Nederlanden. ln-, uit- en doorgevoerde
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Handelsartikelen gedurende de maand November 1865.

’s Gravenbage. Folio.

De Nederlaudsche Spectator. ’s Gravenbage. Jaarg. 1865.4®.

w. EEKHOFF. Friesland in 1815. Uitgeg. namens bet Friesch

Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.

LeenWarden, 1865. 8®.

De Navorscher. N. Reeks. Arasterd., 1A65. Jaarg. 5. Roy. 8®.

siMPLicii cominentarius in IV libros Aristotelis de Coelo

ex recens. s. kaestenii mandato R. Acad. discipl. Nederl.

editus. Traj. ad Rhen., 1865. gr. 4®.

oviDius 1®*^® Herolde geordend door Dr. J g. ottema.

Leeuwarden, 1865. 8®.

j. DiEKS. Levensberigt van Mr. schielte Baron van heem-

STEA. Leiden, 1865. 8®. (overdr.).

— Aanwinsten van de Penningverzameling van het

Friesch Genootschap, enz., gedurende het jaar 1 864/65. 8°.

M^dailles et monnaies anciennes en or trouvees

en Frise 1865. 8®. (overdr.).

j. DE BOSCH KEMFEE. De wetenschap der zamenleving. Am-
sterdam, 1862. St. 2— 4. 8®.

s. VAN DEVENTEE, jsz Bijdrageii tot de kennis van het

landelijk stelsel op -Java. Zalt-Bommel, 1865. II® Dl. 8o.

SEPP. Nederl. Insecten, bijeengebragt door s. c. snellen

VAN VOLLENHOVEN. 2® Serie. Dl. II N®. 9, 10. 4®.

j. DOZY et J MOLKENBOEE. Bryologia Javanica seu descrip-

tio Muscorum Frondosorum Archipelagi Indici. Edidd.

E. B. VAN DEN BOSCH et C. M. VAN DEE SANDE LACOSTE.

Lugd. Batavor., 1865. Fase. 48. 4®.

F. A. G. MiQUEL. Aimales Musei Botanici Lugduno-Batavi.

Arastelodarni, 1865. Tom. 11. Fase. 1—5. Fol.

19 *
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jüHAN VAN DE water’s Groot Plakkaatboelc ’s Lands van

Utrecht aangevuld en vervolgd tot het jaar 1810. Utrecht.

I)]. IL Afl. 4. blz. 445— 524. Folio.

B E L G I E.

Bulletin de FAcademie royale de M^deciue de Belgique.

Bruxelles, 1865. Tom. VTII. N°. 5, 9. 8®.

Inhoud : N*. .5 :

iiYERNADX. Fragments d’Obstetriqne.

(Kapp.) DOMONT. Testament medical.

« DAHBRE. De la viabilite jnridique.

" LARONDELLB. Kystes du Con.

9:

WAKLEMONT. Operation, de i’entropioii.

Vaccination animale.

(Rapp.) HAND8BL ORiPFiTHs. Sur Tusage du tabac.

(Discuss). Flenropneumonie epizootique.

Körte statistieke beschrijviug van Belgie. Uitgave van het

wiLLEMs’ Fonds. Gent, 1865. Afl. 1. 8°.

GROOT-B R ITTA NNli: EIN l E R L A N 1).

Transactions of the Royal Irish Academy. Dublin, 1865.

Vol. XXIV. Science p. 4, Literature p. 2, Autiquities

p. 2 — 4. 4'>.

lulioud Sc. p. 4

:

s. HAüOHTON. On the Semidiurnal Tide at Cahirciveen, etc.

Litcvature p. 2:

E. uiNGKB. On the Assyrio*Babylonian Measures of Time.

On the Varions Years and Months in use araong the Egyp-

tians.

Antiquities
, p. 2 •

w. REEVE8. On the Celi-de Commouly called Culdees.

1). 3:

». H. UARintat. On Smveys in Irelsnd 1686-1864
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p. 4:

w. H. BAKDiNOE. On the earliest knowu Manuscript Censas Returns of

the People of Ireland.

Proceedings of the Royal Irish Academy. T)ublin. Vol. VII.

with General Index 1857— 61. Vol VIII. 1861—64.

Vol IX. p. 1. 1865. 8°.

R. m’donnell. Observations on the functions of the Liver.

Dublin, 1865. 8».

R. STUART .POOLE. Oll the Coiiis of the Ptolemies London,

1865. P. 1—4. 8°.

AMERIKA
F. PiMENTEL Memoria sobre las causas que han originada

la situacion actual de la raza indigena de Mexico y rae-

dios de remediarla. Mexico, 1864. 8®.

Cuadro Descriptivo y Coraparativo de las

Lenguas Indigenas de Mexico. Mexico, 1 865. II Tom. 8®.

DictAmen de la Commission nombrada por la Sociedad

Mexicana de Geographia y Estadistica para examinar la

obra de llon F. pimentel intitulada : Cuadro Descriptivo,

etc. 8®.

I) U l T S C H L A N D.

Abhandlungen der K. böhmischen Gesellschaft der Wis-

senschaften. 5“ Folge. Prag, 1865. Bd. XIII. 4®.

Inhoud :

w. w. TOMEK. Apologie der ältesten Geschichte Böhmens.
.1 . j. iiANUK. Nästin bäjecnych bytosti Bäby a n€da.

PAi.ACKT. Pflanzengeographische Stadien.

R. BiPPART. Beiträge zur Erklärung und Kritik des lloratius.

c. FKisTMANTEL. Beobachtungen über die Entstehung sphär. Gebilde

ini Mineralreiche.

w. KAULicit. Die Lehren des hdoo u. richaru von St. Victor,

j DASTICH. Physiologisch-psychologische Forschungen.



löO —

c. uÖFLEB. Beleuchtung der Geschichte Böhmens u. des deutschen

Reiches.

Sitzungsberichte der K. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaf-

ten in Prag. Jahrg. 1864 8°.

Mittheilungen der K K. Central Commission zur Erforschung

und Erhaltung der Baudenkraale. Wien, 186.0. Jahrg.

X. Nov. Dec. 4°.

Zeitschrift des Deutsch-Oesterreichischen Telegraphen-Vereins.

Berlin, 1865 Jahrg. XII. H. 7, S. 4°.

Archiv des historischen Vereines von Unterfranken und

AschafiPenburg. Würzburg, 1865. Bd XVII. H *2, 6. Bd.

XVIII. 80.

Inhoud, XVll:

K. BORBERQER. Geschichte des Dorfes Rüdlingen.

KiTiEL. Geschichte der freiherrliclieu Familie von dsd zü ekthal.

j. B. SEiKEL. Stadtbuch von Hofheim, aus dem Jahre 1385.

XVIII:

N. KKiNiNGER. Die Weihbischöfe von Würzburg.

Berichte über die Verhandlungen der Naturforschenden Ge-

sellschaft zu Preiburg, 1865. Bd. III, H. 3. 4. 8®.

Inhoud

:

o. FUNKE. Zur Lehre vom blinden Fleck.

j. MÜLLER. Wellenlänge der blauen Indiumlinie.

A. DE BAHY. Nene Entdeckungen im Gebirge der Freiburger Flora.

MAYER. Zur Entstehnngsweise der sogenannten Gelenkmause.

KussMAUL. üeber angeborene Enge und Verscliluss der Lungen-Arterien-

Bahn.

A. WERBER. Beiträge zur pathologischen Anatomie des pädatrophischen

Darms.

H. FISCHER. Ueber angebliche Einschlüsse von Gneiss etc in Phono-

lith und andern Felsarten.

A. CLAUS, lieber die Einwirkung von Natrium*amalgam auf Benzoyl-

wasserstofiF

c. w. SCHMIDT. Ueber die sogenannte Hederinsäure.
— - Ueber eine Bol- Versteinerung.

j. MÜLLER. Rutherfurd’s Photographie des Spectrnms.

viRCHOW, Archiv für pathologische Anatomie u. Physio-
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logie und für klinische Medicin. Berlin, 1865. Bd.

XXXIV. H. 1, 3. 80 .

Inhoud l, 2:

R. viRCHOW. Phyniatie, Tuberculose und Grannlie.

SAiKOwSKY. lieber die Fettraetainorphose der Organe nach inner-

lichem Gebrauch von Arsenik-, Antimon- und Phosphor-Präparaten.

F. MESCHEDE. Die paralytische Geisteskrankheit und ihre organische

Grundlage.

Mittheilungen auf dem pathologischen Institute in Dorpat.

w. ERB. Zur Entwickelungsgeschichte der rothen Blutkörperchen.

COHNHEIM, lieber die Endigung des Mnskelnerven.

F. GRüUE u. P. MosLER. Zur Kenntniss der Veränderungen innerer

Organe bei acuter Arsenvergiftung.

Kl. Mittbeilungen.

3:

F. MESCHEDE. Die paralytische Geisteskrankheit, etc.

lieber Classification der Geisteskrankheit, etc.

.KLEBS. Zur Pathologie der epidemischen Meningitis.

G. MEYER lieber die Btructurverhälnisse des Annulus ciliaris bei Men-
schen und Säugeihieren.

HENSEN. lieber eine Einrichtung der Fovea centralis retinae, etc.

w. KÜHNE. Zur Lehre von den Endplatten der Nervenhügel.

Aus dem Chemischen Laboratorium des patholog Institut’s zu Berlin.

Kleinere Mittheilungen, etc.

Auzeiger für Kunde der Deutschen Vorzeit. Organ des Ger-

manischen Museums. Neue Böige. Nürnberg, 1865. Jahrg.

XU. 4,0.

PETERMANN. iMittheilungeu aus j. perthes’ geographischer

Anstalt. Gotha, 1865. Heft X, XI. Ergänzungsheft

N«. 16, 17. 4,0.

ZWITSEKLAND.
Bullelin de la Soci^t^ Vaudoise des Sciences naturelles.

Lausanne, 1865. Tom. VIII. No. 53. 8o.

Inhotid

:

H. CADDBRAY. 2d. memoire sur l'appointisage electro-chimique des fils

m^talliques.

joei.. Sur l'emploi de l’alcali volatil contre la morsure des Viperes.

DOR. Observations sur le niveau du lac L€man.
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scHNETZLER. De I'inflaence des snbstances v^n^neoses sur les plante«.
j. DELAHARPE. Roc poU et strid de Chillon.

H. CAüDBRNY. Sur l’inflnence de la vitesse des trains en niarche sur les

Cordes vibrantes.

Sur les courants ^lectriques naturels circulant par les

lignes teldgraphiques.

c. T, GAODiN. Sur certains galets des bords du lac de Genhve.
V. PAYOT. Enunaeration des niousses et des diatomees des eiivirons de

Chamounix.

j. MARODET. Tableaux m^teorologiqnes.

I T A L I E.

Atti deir I. ß. Istituto Veneto de Scienze, Letten* ed

Arti. Serie IIP. Venezia, 1865. Tom. X. 9. 8".

MBSSBDAOLiA. Sull’ Opera di M. goerry; Statistica morale dell’ In-

ghilterra comparata alla Statistica morale della Francia.

BERTI et NAMiAs. Relazioiii meteorologiche e mediche.

G. B. RANCOMi. Nota stoi'ico-geologica sopra le scoperte del dott-

i.iOY fatte nel Lago di Fimon presso Vicenza

MBNiN. Rapp, sulla citlk e gli scavi di Aquileja.

A. p. NiONi. Sulla mortalita dei gamberi (Astacus Fluviatilis L.) nel

Veneto, etc.

o. Bizio. Analisi chimica dell'acqua minerale di Civillina. etc.

s. B. MiNiCH. Sopra una antica cbiosa, teste scoperia, al V. 67 del C.

XXXI. della prima Cantica di dante.

AANGEKOCHT.
ARKND, Al“em. üescbiedeiiis des Vaderlands van de vroeg-

ste tijden tot op heden. Voortgezet door o van rkes en

w. G. BRILL. Amsterdam, 1865. Dl. III. St. 4<. Afl. 14.

roy. 8°.

Annales de Chiraie et de Physique. IVe Serie. Paris, 1865.

Tom. VI. Novembre et Decembre. 8°.

Journal des Savants. Paris, 1865. Decembre. 4°.

HENLE u. PFEUPEE. Zeitschrift für rationelle iVIedicin, III®

Reihe. Leipzig, 1865. Bd. XXV. Heft 8. 8®.

Biblioth^que universelle et Revue Suisse. Nouv. p^riode.

Geneve, 1865. Tom. XXIV, . Depembre. 8®.

W i














