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verzoek, door den Sekretaris de Naamlijst der Leden opgelezen, waar-

uit bleek, dat uit deze Klasfe aanwezig waren:
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Hierop deed de Voorzitter de volgende Aanfpraak

:

MIJNE HEEREN, ZEER GEACHTE MEDELEDEN!

Op nieuw wordt ons de gelegenheid aangeboden, openlijk rekenfchaj*

af te leggen, hoe wij ons, naar vermogen, kwijten van de verhevene

taak, door het achtbaar en doorluchtig Hoofd onzer Regering, als in

naam des geheelen Vaderlands, ons opgelegd.

Als tolk uwer gevoelens bij deze plegtige gelegenheid , betaamt het mij

in de eerfte plaats , eenige hulde te bewijzen aan de nagedachte»

nis van hen, die de hand des doods onlangs aan dezen kring heeft ont-

rukt. Wij betreuren het verlies van drie Leden, de Heeren j. p.

MiNCKELERs , ARY BLANKEN JANSZ. , en j. A. uiLKENS , en vaü eenen

korrespondent , den Heer j. pierson tholen.

Het behoort tot de genoegens, die verbonden zijn aan het lidmaat-

fchap des Inftituuts, dat men in naauwe betrekking treedt ook tot zul-

ke mannen van naam en geleerdheid, van wie men door verren afftand

is verwijderd. Schoon de wijd en zijd in verfchillende rigting verfpreid-

de woonplaatfen de perfoonlijke tegenwoordigheid van vele Leden 'm de

Hoofdftad op den duur moeijelijk maken, is echter dè geest van alle,

immers van de meeste, beurtelings in de Vergadering aanwezig, en,

hetgeen bij hoorbare ftemme onmogelijk is, door wisseling van denk-

beelden verftand en oordeel te fcherpen, wordt door fchriftelijke voor-

dragt menigwerf op de trefFelijkfte wijze vergoed.

De Heer j. p. minckelers van Maastricht was een der genen, die

wij niet in ons midden mogten aanfchouvven ; doch hij waardeerde de

gunst des Konings, die hem, bij de uitbreiding van het Inftituut, eene

plaats onder de nieuwe Leden aanwees. De blijken hiervan berusten

As in
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in de Archieven der Klasse, beftaande in weténfchappelijken arbeid,

dien hij volvaardig ter overweginge aanbood, en in oordeelvellingen

,

waartoe hij was uitgenoodigd. Al fpoedig echter werden, door een on-

gelukkig toeval , zijn geest en ligchaam buiten vermogende werking ge-

bragt, en hij zoo voor de Maatfchappij verloren.

Ons geacht Medelid onderfcheidde zich als grondig beoefenaar der

Natuurkundige wetenfchappen, en als leerjaar van dezelve aan de op-

komende jongelingfchap.

In de eerstgenoemde hoedanigheid volgde hij den gang der Natuur-

kunde, in haren fnellen tred, met rusteloozen ijver, gedurende eene

reeks van jaren ; nimmer verachterende , fteeds zich bevindende op de

hoogte van zijnen tijd. Bij voorkeur ftelde hij zich ten doele , de me-

nigvuldige ontdekkingen, die achtcrvolgens in verfcheidene oorden van

ons werelddeel werden aan den dag gebragt , te onderzoeken , te be-

vestigen , te volmaken ; minder ftreefde hij naar nieuwe uitvindingen

,

fchoon het ook hiertoe hem niet aan oorfpronkelijk vernuft fchijnt ont-

broken te hebben. Tot een treiFend blijk diene hetgeen hij over de

bereiding van brandbaar gaz uit fleenkolen reeds in den jare 1784 heeft

uitgegeven. Zoo hij goedgevonden had meer van zijne begrippen en

ondeczoekingen door den druk gemeen te maken, zou zijn naam ook

verder in het Noorden van ons Vaderland zijn doorgedrongen ; in het

Zuiden, bepaaldelijk in de ftad zijner woning, waar men hem in zijn

eigenlijken werkkring aanfchouwde , wordt hi) met betamelijken eerbied

genoemd. Zijne verheffing tot Lid der Koninklijke Akademie te Brusfel

,

en der Eerfte Klasfe van het Koninklijk - Nederlandfche Inftituut, ftrek-

ken tot onbedriegelijke bewijzen, dat ook de Hooge Regering zijne be-

kwaamheden en verdienden huldigde.

Nog meer aanfpraak evenwel op hoogachting en dankbaarheid heeft

hij zich verworven , door zijne buitengewone gefchiktheid voor het Na-

tuur-
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tuurkundig onderwijs, in zijne verfchillende betrekkingen, eerst als

Hoogleeraar aan de voormalige Hoogefchool te Leuven, en vervolgens,

aan de Centrale School , het Lycjeiim , het Athenaeum te Maastricht,

Die zijne lesfen met vrucht hebben bijgewoond, getuigen niet alleen

van zijnen ijver en den omvang zijner wetenfchap, maar ook van zijne

duidelijke voordragt, en ougemeene vaardigheid in het verrigten van

proefnemingen. Vele bekwame mannen , die de voetftappen van bunnen

meester waardiglijk drukken , zijn uit zijne fchool te voorfchijn geko-

men. Door zijne zorg prijkt Maastricht met een uitmuntend kabinet van

Natuurkundige werktuigen , eneene wel ingcrigte fcheikundige werkplaats.

Tot den ouderdom van 68 jaren toe , bragt de onvermoeide grijsaard

menigwerf geheele dagen in dit geliefd verblijf door. üe geestdrift , die

hem bezielde, ging over tot velen, die hem omringden, en zoo werd

de lust tot Natuurkundige befpiegeling algemeen en heerfchende onder

zijne ftadgenooten.

Moge een van deze , een zijner leerlingen , ambtgenooten of vrienden

zijn leven en bedrijf breeder ontwikkelen , en hij zoo in de Jaarboeken

van Neêrlands Letterkundigen en wetenfchappelijken roem, in de juiste

waardering der nakomelingfchap , den rang deelachtig worden, die

hem toekomt!

Ary blanken janszoon was een man, die zijn geheele leven door»

bragt in bemoeijingen van de uiterfte aangelegenheid voor het geheele

Vaderland.

Om zijn lof naar waarde te verkondigen, zoude men voornamelijk

moeten aantoonen, hoe en in hoe verre hij deel had in de gewigtigfte

werkzaamheden, federt zijne hulp bij den Waterftaat werd ingeroepen.

Bij het Bataafsch Genootfchap der proefondervindelijke wijsbegeerte

werd zijn arbeid met goud bekroond, en, federt hij, eerst als korres-

pon-
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pondent , daarna als Lid , aan deze Klasfe werd toegevoegd , werkte

hij onafgebroken , met rusteloozen ijver , uit eigen beweging genoopt

,

of door pligtbefcf geroepen.

Gelijk liet meermalen, ja gewoonlijk, gebeurt, dat, hoe groOt de

omvang van verkregen kennis en aangeboren fchranderheid zijn moge,

het vernuft en de wetenfchap zich, als bij voorkeur, hechten aan ee-

nig geliefd onderwerp, zoo muntte blanken bepaaldelijk uit in alles,

wat de Watermolens betrof. Die in ftaat zijn hierover een grondig en

regtvaardig oordeel te vellen , rangfchikken hem , in dit opzigt , onder

de kundigften, op wie de Waterftaat in de laatfte jaren mogt bogen.

Door zulke hoedanigheden verdiende hij de eer, die hem dadelijk

werd toegekend , van geplaatst te worden in het voormalig Kommitté

Centraal van den Waterftaat, en, na de ontbinding van dit ligchaam,

op hoog gezag geraadpleegd te worden nopens de belangrijkfte ontwer-

pen. Het was zijne rijpe ondervinding, waarop men zeer hoogen prijs

ftelde.

Billijke aanfpraak heeft hij , dat zijn naam in de gefchiedenis van

Néerlands waterftaat met een luisterrijk merkteeken worde onderfcheiden.

Reeds had de tijd den rouw over het even gedachte verlies gele»

nigd , toen , in de maand Junij 11. , een nieuwe en zware flag ons kwam
te treffen, dóór het overlijden van joannes albertus uilkens ; een

man van oorfpronkelijke denkwijze en karakter, door de natuur met

buitengewone gaven toegerust.

Men zou een bevallig en belangrijk tafereel kunnen fchetfen, hoe

hij , als Kerkleeraar te Eenrum , degenen , die aan zijne herderlijke

leiding en godsdienftig onderrigt waren toebetrouwd , tevens vervulde

met eerbied voor de fchoonheden der natuur. Niet flechts in zijne

ftichtelijke vermaningen op den dag des Heeren , met kracht en vuur,

zonder voorafgaande langdurige overpeinzing , het woord voerende j ook

in
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in den dagelijkfchen omgang, zoo dikwijls het pas gaf, de weetgie-

righeid uitlokkende , en prikkel gevende aan de reeds beflaande

zucht tot onderzoek ; maar vooral , op gezette tijden , in een der ver-

trekken van zijne woning, gcftoffeerd met vele en velerlei uitmuntende

werktuigen, werwaarts van alle kanten de landbewoners zamenvloeiden,

om zich door aanfchouwing en leering te verlustigen.

Slechts zijn dorpgenooten en naburen mogten hem in deze betrekking

werkzaam zien, doch ontelbaar velen deelden in het onderrigt , dat hij,

in een uitgebreider kring , bij monde en gefchrifte verfpreidde ; het zij

hij, in de openbare vergaderingen van het Natuurkundig Genootfchap

te Groningen t met de meeste vlugheid, bondigheid en fchranderheid

fprak over de gewigtigfie onderwerpen, en, even vaardig als gemakke-

lijk met den gelukkigften uitOag, de moeijelijkfte proefnemingen verrigt-

te; het zij hij, in den vorm van redevoeringen, de volmaaktheden van

den Schepper in zijne fchepfelen aantoonde , met welfprekendheid niet

alleen, die hart en zinnen boeide, maar ook met kennisfe van zaken,

die als een fchakel flelde tusfchen de vroegfte begrippen der oudheid

,

en de jongde ontdekkingen, naauwelijks door de drukpers gemeen ge-

maakt; het zij hij, op uitnoodiging der achtbare Maatfchappij tot Nut

van 't Algetr.eent of door eigen aandrift bewogen, bepaaldelijk fchreef

voor de aankomende jeugd en de mindere rangen der ingezetenen.

Bij de uitbreiding van het hooger onderwijs in den jare 1815, werd.

hij tot Hoogleeraar in de Landhuishoudkunde aan de Hooge School te

Groningen benoemd. Op zijne vorige fbndplaats was hij, gedurende

eene reeks van jaren, ten deele zelf landbouwer; hij kwam dus, niet

flechts met befpiegelende , maar ook met praktifche kennis toegerust,

op zijnen post. Wat die Hooge School thans in hem verliest , zal haar

openlijke rouw te zijner tijd getuigen.

Het Inftituut bezat in uilkens een ijverig medelid , die zich nimmer

B ont-
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onttrok , wannéér zijne hulp werd ingeroepen » en die , in weerwil van

den afftand zijner woonplaats , nu en dan de vergaderingen bijwoonde.

Groot is de eerbied, dien wij zijne begaafdheden , zijne verdienften,

zijne deugden toedragen.

Jacoeüs pierson tholen was een leerling en hartelijk vriend van

den grooten van swinden. Zoo floeg hij van ftonden aan den regten

weg in tot grondige wetenfchap. Hy volgde dien onafgebroken , 36 ja-

ren lang , als Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde aan de Hooge

School en het Athenseum te Fratieker. In die hoedanigheid mogt hij

tot leidsman verflrekken aan mannen van uitnemende verdienden, fie-

raden van het Vaderland en deze Koninklijke Inftelling, die met eerbied

ftaarden op de treffelijke gaven van zijnen geest, maar nog hooger

werden opgetogen door de edele deugden, die in hem uitblonken.

Van hier dat hij zijn licht liet fchijnen voor anderen, waar en zoo dik-

wijls het pas gaf, en, ook in dit opzigt het voorbeeld van zijn onfter-

felijken meester volgende, in veelvuldige betrekkingen, hem van Lands-

en Stadswege opgedragen , tijd , vlijt , bekwaamheid , met het zuiverfte

oogmerk , op de vermogendfte wijze , ten beste had. Schoon de Eerlte

Klasfe geene vruchten zijner kennis heeft mogen inoogften, ftelt zij er

echter prijs op, dat zijn naam worde gevonden onder degenen, die zij

een bewijs harer hoogachting heeft aangeboden.

Bij het verdwijnen van zulke mannen uit den kring der levenden, is

het een opbeurende troost, het oog te vestigen op den weligen was-

dom van opfchietende vernuften, die zich allervvege rondom ons ver-

toont. Moge , onder 's Hemels zegen , die wasdom tot rijpheid gebragt

worden , de aankweeking van grondige wetenfchap meer en meer tot

behoefte ftrekken onder alle rangen en (landen, en ons gezegend Va-

derland hiervan op den duur de weldadige vruchten inoogften.

Thans
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Thans zij het mij vergund , zeer geëerde Toehoorders van allen rang

en flaat! uwe befcheidene aandacht interoepen bij een beknopt Verflag

van de werkzaamheden onzer Klasfe gedurende de twee laatfte jaren,

hetwelk ik den Heer vrolik, als Sekretaris, verzoek raedetedeelen.

Waarna door den Sekretaris werd voorgelezen het volgend Verflag

:

ZEER GEËERDE TOEHOORDERS VAN ALLERLEI

RANG EN STAAT 1

Van alles, wat tot de geleerde Werkzaamheden der Eerfte Klasfe be-

trekking heeft, in deze hare zitting moetende verflag doen, mag ik al

aanftonds niet onvermeld laten , dat zij tusfchen deze en de voorgaande

Openbare Vergadering het Zevende Deel van hare Verhandelingen het

licht deed zien.

Dit Werk het eigendom geworden zijnde van het Algemeen , past het

niet aan mij, maar aan bevoegde kunstregters , daarover oordeel te vel»

len.

Ik zal dan mij alleen bepalen tot het 'Verflag van vi/erkzaamheden

,

die tot nu toe bij de Eerfte Klasfe , zonder openbaarmaking , zijn ver-

rigt of aangevangen, en dezelve verdeelen in zoodanige, als zij op

last van het Gouvernement heeft ondernomen, en in zulke, als zij

Ba naaE;
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naar vrije keuze, ter uitbreiding van wetenfchap en ter vermeerdering

van kennis , gemeend lieeft te moeten verrigten.

De Heeren p. van oeckelen te Groningen en c. van essem te

Amfterdam , bijkans gelijktijdig zicli bij liet Gouvernement vervoegd

hebbende met eene vinding, die zij meenden niets minder te bevatten,

dan liet zoo lang te vergeefs gezochte perpetuum mobile^ werd de

Eerfte Klasfe door Zijne Excellentie den Minister voor het Openbaar

Onderwijs, de Nationale Nijverheid, en de Koloniën verzocht, deze

uitvinding te examineren , en daarop te dienen van berigt , confideratien

en advies,

. De Heeren van marum , ekama en moll , zich met dit onderzoek

belast hebbende, is, na de uitvinders elk afzonderlijk te hebben ge-'

hoord , al aanflonds gebleken , dat de aard der werktuigen , waarin zij

eene voortdurende beweging vermeenden gelegd te zijn , bij beiden zeer

verfchillende was, doch tevens geheel ongefchikt, om daaraan het

denkbeeld van een perpetuum mobile te verbinden.

Volgens het voorflel immers , om eene altijd voortdurende beweging

te vinden , verflaat men een werktuig daar te flellen , hetgeen niet door

eene aangewende kracht, maar door eigene kracht in het werktuig zelve

gelegen , beftcndiglijk wordt aan den gang gehouden.

Het werktuig van van oeckelen nu ontleende die kracht van de

uitzetting van in ijzeren buizen befloten kwik, bij verwarming, en van

deszelfs inkrimping, bij verkoeling, waardoor een daarbij aangewend

omdagtig raderwerk in beweging gehouden werd.

Het denkbeeld van een perpetuum mobile dus komende te vervallen ,

begon men in overweging te nemen, of aan dit werktuig, als uurwerk,

dat zich zelven opwindt, bijzondere verdienden konden worden toege-

kend. Dan ook van die zyde fcheen het geene bijzondere aanbeve-

ling
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ling waardig te zijn, daar men tot nu toe niet heeft aangetoond of

konde inzien , dat een uurwerk , waarvan de opwinding niet door men-

fchenhanden, maar door aangebragten toeftel gefchiedt, deswege van

eenige meerdere nuttigheid voor Zeevaart of Sterrekunde , of in eenig

an.der opzigt zoude kunnen zijn.

Bij het onderzoek naar de vinding van van essem waren de gevol-

gen niet gunftiger. Volgens zijn verhaal, lang bedacht geweest zijnde,

op de vinding van een middel, om een Uurwerk zonder opwinding te

doen voortloopen , was hij eindelijk daartoe gekomen , door eene regt-

ftandige buis ter zijde van zijn woonvertrek in de buitenlucht te plaat-

fen, van wier boven einde eene horizontale buis naar binnen gaat en

aan het uurwerk aanfluit. Door deze buis dringt een luchtftroom, die

door de verfchillende temperatuur der binnen- en buitenlucht wordt te

weeg gebragt en alzoo ter opwinding van het Uurwerk kan dienen.

Doch in deze vinding niets nieuws, noch bijzonder nuttigs gelegen

zijnde, kon dezelve niet wel anders, dan als zoodanig aan het Gou-

vernement worden aanbevolen.

Beide Voorftellers van oeckblen en van essem echter onbetwist»

bare blijken van fchranderheid eu ijver hebbende aan den dag gelegd,

en daarenboven tot het ontwerp hunner uitvindingen niet dan door tijd-

verlies en het aanwenden van kosten gekomen zijnde, werden door de

Eerrte Klasfe aan de welwillendheid van Zijne Excellentie, den Mi-

nister van het Openbaar Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Ko-

loniën voorgedragen.

Hetgeen niet zonder gewenscht gevolg is gebleven , zijnde aan ieder

bij Koninklijke befchikking eene gratificatie van honderd vijftig Gulden

toegelegd, met uitnoodiging, om hunne talenten in het vervolg aan

nuttiger uitvindingen te beproeven.

B 3 Een



( u )

Een Timmerman te Amflerdam meenende gekomen te zijn tot de

uitvinding van twee Watermolens, die in zamenftel en virerking allen,

zoo velen er mogen zijn uitgedacht, zouden overtreffen, berchreef de-

zelve in een klein werkje , en vervoegde zich met deze befchrijving en

een rol ophelderende teekeningen bij Zijne Majefteit, met verzoek, dat

de waarde dezer Uitvinding mogt onderzocht en hem fubfidie verflrekt

worden, om die molens in het klein te maken, ten einde de werking

daarvan zoude kunnen worden gezien.

Zijne INÏajedeit begeerende, dat de Eerfte Klasfe deze uitvinding tot

een voorwerp harer overwegingen zoude maken, en daarop dienen van

consideratien en advies, zijn de Heeren brunings en wijlen a. blan*

KEN JANSZ. verzocht, de Klasfe te dezen te willen voorlichten.

De befchrijving en teekeningen raadplegende , viel het moeijelijk , alle

daarin voorkomende bijzonderheden te vatten , het bleek echter uit de-

zelve genoegzaam , gelijk een mondeling onderhoud met den Uitvinder

zulks ook nader bevestigde, dat de voorname kracht, door welke hij

het water uit eenen polder wil uitmalen , het op te heffen water zelve

zijn moet.

Hij plaatst namelijk eene reeks van zes op elkander werkende raderen

en rondfels in eene hellende flrekking, en wel zoodanig, dat de on-

derkant van het laagst ftaande rad op zestien voeten beneden de opper-

vlakte van het polderwater gehangen worde, en dat hetzelve rad door

eene fchuif van dat polderwater afgefloten zij. Als men die fchuif dan

ophaalt, zal het polderwater op- en tusfchen de gebogene fchoepen van

het gezegde rad vallen en hetzelve doen omgaan, met dien gevol-

ge, dat, naar des uitvinders verwachting, ook de vijf hooger flaande

raderen met de daar tusfchen geplaatfte rondfels te gelijk ronddraaijen

,

en alzoo het polderwater twaalf h zestien voeten hoog zullen opmalen.

Offchoon het nu onbetwistbaar is , dat de raderen zullen omgaan , of

al-
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althans , dat het polderwater door de fpeelruimte onder en tusfchen de-

zelve naar voren ftroomen zal, zoo lang de oppervlakte van het water

aan derzelver voorzgde lager ftaat , dan aan de achterzijde , zoo Iaat

zich toch uit de eerde gronden der waterweegkunde met volkomene

zekerheid voorzeggen , dat het water aan de voorzijde der raderen nim-

mer hooger zal worden opgevoerd, dan het aan de achterzijde ftaat,

terwijl hetzelve , indien zulks voor een oogenblik plaats had , terflond

weder terug zou moeten loopen.

Het is waar, de uitvinder beftemt nog een bijkomend vermogen tot

het rondvoeren van het derde rad en van de daaraan volgende hoogere

raderen , beftaande in buitenwatcr , hetwelk door zes pompen opgehe-

ven en op die raderen geleid zal worden. — Dan, tot het in werking

brengen van deze pompen, vergenoegt zich de ontwerper, met een

vliegend windas en twee jachtwielen te hangen om eene kruk , ftrekkende

tot het doen op- en nedergaan der pompzuigers , zonder de eigenlijke

kracht aan te wijzen, waarmede hij zijn windas drijven wil.

Met één woord , het geheel ontwerp draagt blijken van een verbijs-

terd verftand, waaraan het niet geraden is, nieuw voedfel te geven.

Waarom dan ook de Klasfe niet heeft kunnen goedvinden , Zijner Ma-

jefteit te adviferen tot het verkenen van de verlangde fubfldie, om deze

molens in het klein te maken, ten einde de werking daarvan zoude

kunnen worden nagegaan.

Het Gouvernement voorhebbende het invoeren van eenvormige Tee-

kenfchalen, ten einde eene goede gelijkvormigheid by alle voorfteliingen

in Topographifche en Geographifche werken voor het Rijk te bekomen

,

fcheen daaromtrent eenige moeijelijkheid ontftaan te zijn door her ver-

fchil van meening over de reeks van fchalen, daartoe benoodigd. Zijne

Ex-
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Excellentie, de Minister voor het Openbaar Onderwijs, de Nationale

nijverheid , en de Koloniën zond daarom , ten einde van advies , aan

de Eerlle Klasfe een Rapport , door den Sekretaris van ftaat voor de

Zaken van Oorlog aan Zijne Majefteit gedaan , over het invoeren van

eenvormige teekenfchalen , met bijvoeging van drie bijlagen fub. litt. A.

B. en C. het laatfte met twee annêxen.

De Heer ekama zich op verzoek der Klasfe , met de herziening van

deze ftukken wel hebbende willen belasten, bleek:

1". dat de bijlage Sub. litt. A. , zijnde inftructio van den Kommis-

faris- Generaal van Oorlog wegens het invoeren van algemeene tiendee-

lige teekenfchalen volgens de Ellemaat voor alle teekeningen, plans en

kaarten , welke bij den dienst der fortificatien en van het Topographisch

Bureau kunnen voorkomen, uitvoerig en volledig met de vereischte dui-

delijkheid is voorgedragen , gegrond op een flel van wel zamenhangende

feriën , en dus voldoet aan een allernoodzakelijkst vereischte ter be-

trachting van doelmatigheid en eenheid in de werkzaamheden van

Topographie, -

Dat daarom de bedenkingen, in bijlage B. voorkomende, tegen de

reeds genoemde indructie, van grond ontbloot zijn, en men zich gaarne

wil voegen bij de oplosfing van die zwarigheid, in bijlage C. ontwik-

keld, als ftrekkende ter nadere overtuiging, dat de aangenomene reeks

van fchalen den voorrang verdient boven een grooter getal fchalen of

meerdere verfcheidenheid in dezelve , hetgeen altijd tot grootere onge-

lijkvormigheid in de bewerkingen aanleiding geven moet.

Waarom dan ook de Eertte Klasfe als haar gevoelen aan Zijne Excel-

lentie , den Minister voor het Openbaar Onderwijs , voordroeg , dat

'voor als nog geene de minfte verandering in de aangenomene reeks

van fchalen behoorde gemaakt te worden. .

Als
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Als last van 's Rijks Ceftuur reeds in het voorgaande jaar ontvangen

hebbende een adres van den Heer cellier blumenthal , ten aanra-

den aan Zijne Majefteit den Koning van het oprigten eener theöretifche

en praktifche fcheikundige fchool , waarin bijzonderlijk de destiileerkunst

proefondervindelijk zoude worden onderwezen , vooral om de destilla-

teurs hier te Lande bekend te maken met de vorderingen, die men in

Frankrijk gemaakt heeft, om uit het meel van aardappelen even goeden

brandewijn , als uit den wijn tot minder prijs te bereiden , betuigde

de Klasfe, op ingewonnen advies van hare Leden van marum en

VROLiK, geene redenen te kunnen vinden, om dit voorüel te begunfti-

gen.

Men konde toch niet veronderflellen , dat het aan de Hoogleeraren in

de fcheikunde aan onze Univerfitcitcn en Athenaeën onbekend is , hoe

verre men het in Frankrijk en elders in de nieuwe destiileerkunst heeft

gebragt, daar men dezelve in verfcheidene werken vindt befchreven.

Het fcheen wel , dat de adresfant zich zoude hebben laten welge-

vallen, de taak van Onderwijzer in deze destiileerkunst op zich te ne-

men , daar hij zich zelven , als daarin zeer bedreven aanprijst.

Gekommitteerden echter, door de Eerfle Klasfe in den jare 1815 be-

noemd , om bij de proeven van denzelfden Heer cellier blumenthal
tegenwoordig te zijn , waarbij hij zoude toonen , hoe men , door zijnen

toenmaligen toeftel , uit het koren even goeden brandewijn, ais uit den

wijn, tot minder prijs zoude kunnen bereiden, herinnerden zich, hoe

gemelde Heer daarbij ten eenenraale was in gebreke gebleven.

Na welke ondervinding de Kla'^fe dan ook meende genoegzame reden

te hebben , om te twijfelen , of op deszelfs voorftel veel vertrouwen

ie Hellen zoude zijn, indien het anderzins aannemelijk ware.

Onder de gewigtige vraagpunten , waarmede zich geneeskundigen van

den eerden rang, in de laatfle jaren bezig hielden, is gewis geen der 1

C min-
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minden over het al of niet befmettelijke der gele koorts. Dit vraagfluk

echter is niet zoo zeer liet gevolg van het twijfelachtige , hetgeen ons

de ondervinding aan de hand geeft, als wel van begunftigde theörien,

die men zoo gaarne als bevestigde waarheden zoude wenfchen aangeno-

men te zien.

De Heeren thojiassen i thuessink en van stiprxaan i.uïscius

hebben zich meesterlijk gekweten in de oordeelkundige ontwikkeling

van dit belangrijk vraagduk. Beide droegen voor hunnen geleerden

arbeid niet alleen den dank der Klasfe weg , maar werden vereerd mei

de hooge goedkeuring van het Gouvernement. Hunne werken zijn in

ieders handen. Eene flaauwe fchcts van derzelver inhoud of waarde

eou weinig gelden, daar een wel beraden oordeel over het gelieel heeft

kunnen voorgaan.

Hoe naauw het welzijn des Lands verbonden is aan gefchikte water-

keeringcn , en dddr, waar dezelve voor onvoorzien geweld bezwijken

,

-aan hare fpoedige ontlasting, heeft de treurige toefland van zeer uitga*

ftrekte plaatCen nog onlangs op de treffendfte wijze geleerd. Geen won-

der derhalve , dat elk voorflel , dat tot leniging , verbetering of geheele

opheffing van zulk eenen flaat betrekking heefc, gretig wordt aangeno-

*ien , en aan een naauwkeurig onderzoek overgeleverd.

Zoo ging het dan ook met de befchrijving en het model van een

door den as loozend hefrad, aan hetwelk boven de fchepraderen der

watermolens ecnige voordeden werden toegekend door den Heer w.

VAN HOUTEN tc R-Ottetdam , die zich als uitvinder van hetzelve aan

•het Gouvernement had opgegeven.

De Klasfe , het onderzoek van den aard en de waarde dezer uitvin-

ding hebbende opgedragen aan de Heeren moll en schröder , be-

kwam de volle zekerheid, dat de Heer van houten zich bedrogen

had in de meening, van uitvinder te zijn van dit rad.
'

-- - Men
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- Men vindt van foortgelijk werktuig reeds melding gemaakt bij vitRü*

VWS. Serrière befchrijft er een in zijn Recuetl d'ouyrages curieux

de mathimatique et de mécanique. Meer volmaakt is liet vervolgens

voorgedeld en afgebeeld in liet Theatrum machinarum hydraulicarum

van LEUPOLD en in verfcheidene andere dergelijke werken.

Omtrent 1770 gaf conradus zumbag de koesfelt, een werkje

in het licht, waarin hy hetzelve met eenige verbeteringen voorftelde,

om de gewone fchepraderen te vervangen. Zumcag de koesfelt

geeft, gelijk de Heer van houten, als een voordeel van dit rad Op,

dat het geene krimp, gelijk het gewone fclieprad, behoeft. Men heeft

dergelijk rad ook in het groot vervaardigd , en het is nog in werking

in het Diemermeer en in den Bovenkerker polder. Dat in het Diemer-

meer brengt het water ^\ voeten, oude maat, hoog.

De reden, waarom deze raderen geen algemeenen bijval gevonden
' hebben , is zeer eenvoudig. Immers , wanneer zij met eenige fnelheid

worden rondgevoerd, verkrijgt het water, daarin opgenomen, eene

middelpunt fchuwende kracht , waardoor het van de as afvliegt , en er

dus niets geloosd wordt.

Wanneer het kleine model, dat der Klasfe ten onderzoek is aangebo-

den, met eene fnelheid van honderd omwendingen in de minuut werd

rondgevoerd, bragt het geene enkele droppel water meer op. Het zal

dus geen betoog behoeven, wat er gebeuren zoude met een groot rad,

hetwelk met de fnelheid van een gewoon fcheprad werd rondbewogen.

De Klasfe meende alzoo aan het Gouvernement te mogen te kennen

geven, dat de Heer van houten geene aanfpraak heeft op de uitvin-

ding van dit hefrad, en dat hetzelve aan een gebrek onderhevig is,

hetwelk deszelfs gebruik alleen tot zeer bijzondere gevallen kan be-

palen.

Een onderzoek noodig geoordeeld zijnde naar den fliaat van de fluis

Ca buiten



buiten de Waardpoort te Utrecht, en van andere om die ftad en te

Vreesvvijlc met geoctroijeerd Amfterdamsch Kunst -Cement gemetfelde

werken , werd zulks van wege het Gouvernement opgedragen aan eene

kommisfie , die van hare verrigtingen Proces -Verbaal opmaakte, het«

geen Zijne Excdlentie, de Minister van Binnenlandfche Zaken, Onder-

wijs en Waterftaat aan de Eerde Klasfe kopijcUjk deed toekomen, ne-

vens kennisgeving van eenen kabinetsbrief van Zijne Majefteit , ten ge-

volge van welken de Leden der Klasfe, die in der tijd de perfonele

kommisfie hebben uitgemaakt tot het nemen van proeven met het

Kunst -Cement, voor zoo veel die Leden nog in leven zijn, en dezul-

ke , die de overledene vervangen , werden uitgenoodigd , om zich op

Woensdag den i8'ie" Augustus des Jaars 1824 des middags te twaalf

ure , te vervoegen in een der vertrekken van het Ministerie van Binnen-

landfche Zaken , om in tegenwoordigheid van de Heeren Adminiftra-

teurs van het Binnenlandsch Befluur en van den Waterflaat, met en

benevens eenige andere belanghebbenden , vijf kisten , waarin metfelproe-

ven met Kunst -Cement, wijders in het Proces - Verbaal omfchreven , te

ontzegden.

Zijne Excellentie liet deze Koninklijke uitnoodiging vergezeld gaan

van het verzoek, om zulks verrigt zijnde, de in de vijf kisten berus-

tende (lukken met de meeste zorg te onderzoeken, het Cement te ont-

leden , zoowel het loslatende , als vasthoudende , en om , nadat zulks

gedaan zal zijn , te berigten , of het Cement in alle opzigten , zoo met

betrekking tot deszelfs befianddeelen , als anderzins, al die vereischten

in zich vereenigt, welke in het rapport van de Eerfle Klasfe in dato

31 van Oogstmaand 1809 vermeld zijnj of hetzelve overal kenmerken

draagt van met geen Tras van Duiffteen vermengd te zijn ; wijders

om de redenen op te fporen van loslating en van vatbaarheid voor

verkneding op de eene plaats, en vasthouding crp de andere; en ein-

delijk, om Zijne Excellentie te dienen van confiJeratien en advies

om»
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omtrent hetgeen in deze zoo gewigtige materie zou kunnen en be-

hooren verrigt te worden, ten einda denzelven in (laat te (lellen, om
den Koning te adviferen omtrent het aangevoerde nopens het onvol-

doende der kwaliteit van Kunst -Cement, om tot het opbouwen van

groote werken gebezigd te worden.

De irJeer van westenhout. Lid der Vierde Klasfe, die in eene

vroegere kommisfie tot het onderzoek van het Amfterdamsch Kunst-

Cement was werkzaam geweest, overleden zijnde, en de Heer paets

VAN TRoosTWYK bchoorcnde onder de rustende Leden der Eerfte Klas-

fe, en zich van deze mjeyelijke taak, waaraan hij vroeger zoo ijverig

had deel genomen, wenfchende verfchoond te zien, werden de Heeren

j. BLANKEN JANSZ. eu G. VROLiK vcrzocht , zich op dcu bepaalden

tgd naar den Haag te begeven , ten einde de bedoelde metfelfpecie te

ontzegelen en van het Ministerie van Binnenlandfche Zaken over te ne-

men. Waaraan flechts door een der gekommitteerden heeft kunnen

voldaan worden.

De Eerde Klasfe van het in dezen verrigte de noodige kennis ont-

vangen hebbende , oordeelde te moeten toegeven aan het verzoek van

hare twee overgeblevene gekommitteerden, om zich een paar leden te

zien toegevoegd, een uit de Eerfte en een uit de Vierde Klasfe.

Zij verzocht dan uit de Eerfte Klasfe , den Heer de fremery , en uit

de Vierde een Lid dier Klasfe, zich met reeds genoemde Heeren te wil*

len verecnigen tot déne Kommisfie , ten onderzoek van hetgeen door

het Gouvernement in deze hoogstgewigtige zaak verlangd werd.

Zij zag den Heer de fremery gereedelijk haar verlangen volgen , en

had het genoegen , dat uit de Vierde Klasfe de Heer suys tot dezen

arbeid gekommitteerd werd.

De kisten met metfelwerken inmiddels aan het lokaal des Inftituuts

C 3 zy-



xijride aangekomen, werd in eene bijeenkomst van gekommitteerden be-,

piald , dezelve provifioncel onaangeroerd te iaten , en zich vooraf te-

bepalen tot een plan van proefnemingen , die ten grondflag van verge-

lijking zouden dienen.

Men kwam dan overeen, proeven in het werk te ftellen op het Am-
fterdamsch Geoctroijeerd Kunst'Cement, op Tras van duifdeen of zoo-

genaamde Dordfche Tras van goed erkende hoedanigheid, en op Tras

van flechter aard. Ter bereiking van welke men a'le die middelen van

voorzorg in het werk (telde , die voorzigtigheid gebood.

De Eerde Klasfe niet voorzien zynde van eene werkplaats tot het

doen van fcheikundige proeven, verzochten gekommitteerden hun mede-

lid, den Hoogleeraar de fremery, zich met dezelve wel te willen

belasten. Hetwelk hij met de meeste bereidvaardigheid heeft aangeno-

men.

Uit deze proeven de naauwe overeenkomst blijkende , die er tusfchen

goed Andernachfche Tras en Amderdamsch geoctroijeerde Kunst-Cement

bedaat, werd het van dubbel belang, de mctfcifpecien te onderzoeken,

waarmede de werken van Utrecht, die zoo vele reden tot klagten ge-

geven hadden , vervaardigd waren , en de gronden op te fporen van de

flechtheid dier werken.

Gekommitteerden kwamen dan bijeen ter opening van de kisten,

waarin de Eerde Klasfe de bedoelde metfelproeven had ontvangen, en

namen daaruit zoo vele, als zij ter ontleding noodig oordeelden.

Van alle welke nafporingen en proeven is voortgevloeid een uitge-

breid Verflag aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandfche

Zaken.

De daarin vervatte naauwkeurig in het werk gefielde proeven

naauwelijks vatbaar zijnde voor eenig uittrekfel, en de voordragt in haar

ge-
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geheel uwe aandaehr, Geachte Hoorders, te zeer zullende vermoeijen,

bepaal ik mij alleen tot de daaruit voortgevloeide beantwoording der

vraagpunten, die het Gouvernement wenschte toegelicht te zien.

De eerfte vraag door het Gouvernement voorgefteld , was deze: „of
„het Cement in alle opzigien, zoo met betrekking tot deszelfs be-

„ ftanddeclen , als anderzins , al die yereischten in zich vereenigt , wel-

„ ke bij het Rapport der EerUe Klasfe in den jare 1809 vermeld zijn?"

De Klasfe in haar Verflag geene andere vereischten van het Cement

hebbende opgegeven , dan dat het eene zeer gefchikte ftof zij tot het

maken van vvaterdigte werken, een bcfluit , hetgeen zij met reden niet

op de beHanddeelen van het Cement, maar op de menigvuldige door

haar met hetzelve genomene proeven gegrondvest heeft, zoo laat zich

de voorgeflelde vraag voegzaam oplosfen in twee leden:

Vooreerst, kan het Cement, zoo als het tegenwoordig verkocht

wordt, nog gehouden worden voor eene gefchikte ftof, om daarmeda

waterdigte werken te vervaardigen?

Ten tweede , wat kan men te dezen opzigte uit de nu gevondene be-

ftanddeelen van dit Cement opmaken?

Het eerde lid der vraag kan men gerustelyk met ja beantwoorden

;

want om niet te fpreken van zoo vele proeven van waterdigte werken y als

men in vroegere en latere jaren daarmede heeft vervaardigd, bewijzen

het zelfs fommigcn der raetfelfpecien , met wier onderzoek de Klasfe nu

js belast geweest. Van diegenen, waar de metfelwerken flecht zamen-

hingen , en van de oorzaken , waaraan zulks is toe te fehrijven , zal ik

ftraks moeten fpreken.

Ter beantwoording van het tweede lid der vraag mogen de volgende

Aanmerkingen dienen. Er is in het Kunst-Cement eene grootere hoeveel-

heid kiezelaarde gevonden , dan men daarin , volgens de vroegere ont-

leding van KASTELEYN mccude aanwezig te zijnj te weten 52 deelen,

daar
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<ïaar hij flechts 4a gevonden had. Doch het verfchil met het Dordfche

Tras bedraagt niet meer dan twee honderdfte .. welke het Tras minder

bevat , een verfchil , veel te gering , om hier in eenige aanmerking te

komen.

De hoeveelheid zuivere aluinaarde is zoo wel in het Kunst -Cement,

als in. het Dordfche Tras zeer gering gevonden ; er befiaat tusfchen

beiden wel eenig verfchil , dat echter te klein is , om daaruit tot de

meerdere deugdzaamheid van het eene Cement boven het andere te

kunnen befluiten,

In veel grootere hoeveelheid vond men het ijzer- oxyde in beide de

foorten van Cement. Het verfchil tusfchen beide metfelfpecien beftond

hier ten voordeele van het geoctroijeerd Amfterdamsch Kunst . Cement;

aan de grootere hoeveelheid toch van ijzerkalk wil men de meerdere

deugdzaamheid dezer lloiFen voor vvaterdigte werken tocgefchreven heb-

ben.

De hoeveelheid kalk , welke zoo in het Kunst - Cement , als in het

Dordfche Tras gevonden is , bedraagt na genoeg een tiende gedeelte

van het geheele gewigt , zoo echter , dat deze hoeveelheid iets grooter

is in het Dordfche Tras, te weinig evenwel, om daaruit eenig gevolg

tot de betrekkelijke waarde dier beide foorten van Cement te kunnen

afleiden.

In het Dordfche Tras is bij de overige beflanddeelen ook eene ge-

ringe hoeveelheid Soda aangetroffen , welke men te voren niet had op-

gemerkt, en die niet in het Kunst-Cement, ook niet inde nu beproefde

bastaardfoorten van Dordfche Tras , aanwezig is. Doch deze hoeveel-

heid van anderhalf honderdfte Soda is zoo gering , dat het wel niemand

zal invallen , daaraan de werkzaamheid van dit Cement te willen toe-

fchrijven.

En zoo blijkt het dan , dat er uit de beftanddeelen van het Kunst Ce-

-,: ment.
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nient, vergeleken met die van het Dordfche Tras niets met grond is

op te maken omtrent de gefchiktheid van het eene dezer foorten , bo»

ven het andere, om ter vervaardiging van waterdigte metfeiwerlien ge-

bezigd te worden.

De tvi^eede vraag, door het Gouvernement aan de Klasfe voorgefteld

,

is deze: „draagt het Kunst- Cement, gebruikt tot de metfelwerken,

„ waarvan de proeven aan de Klasfe gezonden zijn, kenmerken, van

y, met geen Tras van duiffteen vermengd te wezen ?"

Het eenig kenmerk , waaruit men zoude kunnen opmaken , of tot

eenige metfelfpecie een mengfel van Kunst- Cement en Dordfche Tras

gebruikt was, zoude in de minder roode kleur dier metfelfpecie moeten

gezocht worden , en dit kenteeken is , wanneer er flechts een gering

gedeelte Tras onder het Kunst -Cement gemengd werd, hoogst onzeker.

Voor zoo veel zich uit de kleur laat oordeelcn, is er tot de metfelfpe-

cien, door gekommitteerden onderzocht, geen Dordfche Tras gebruikt,

althans niet tot de fpecien, welker zamcnhang de beste bevonden werd,

wier roode kleur ruim zoo fterk was , als die der loslatende fpecien.

Welligt zal men zich verwonderen , dat men ter onderkenning niet

aanraadt, het gebruik maken van de fcheikundige ontleding, dewijl er

toch in het Dordfche Tras een beginfcl , de Soda namelijk
, gevonden

wordt, die in het Kunst- Cement niet aanwezig is. Wanneer men in-

tusfchen let op de zeer geringe hoeveelheid van anderhalf houderdfte

Soda, die in het Dordfche Tras wordt aangetroffen; wanneer men daar-

bij in aanmerking neemt, dat het Tras, om als metfelfpecie te dienen,

met meer dan deszelfs volumen kalk moet vermengd worden , en dat

het dus dit mengfel is, hetgeen in de metfclfpecien voorkomt; dat er

eindelijk maar weinig Tras onder het Cement gemengd kan worden,

wil men deze vermenging niet door de kleur verraden zien, dan zal

ieder, in de fcheikunde maar eenigzins bedreven, de mocijelijkheid , zoo

D niet
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niet de onmogelijkheid gevoelen , om deze twee alkaliën , dï Kalk en

de Soda, zoo van elkander te fcbeiden, dat het laatfte duidelijk aange-

wezen worde, en men hier voor alle misvatting gewaarborgd zii.

,
Wilde men intusfchen van dit kenmerk , uit de analyfe ontleend , ge-

bruik maken, dan zoude men, daar geen fpoor van Soda in de onder-

zochte metfelfpecien ontdekt is , ftellig moeten verklaren , dat het Ce-

ment tot deze werken gebruikt, vohlrekt met geen Tras van duiffteen

vermengd is geweest.

Het Gouvernement vraagt in de derde plaats aan de Klasfe: „de re-

„ denen op te fporen van loslating en vatbaarheid voor verkneding op

„ de eene plaats , en vasthouding op de andere , welke in de onder-

„ fcheidene metfelfpecien nu zijn waargenomen."

De redenen , welke tot deze ongelijke werking der metfelfpecie aan-

leiding kunnen geven , zijn niet moeljelijk op te fporen. De Klasfe heeft

dezelve trachten op Ie geven , en op de metfelproeven , aan haar toege-

zonden, toe te pasfen. Hierdoor zal het gewone vooroordeel, als of

de deugdzaamheid der metfelwerken, met een of ander Cement ge-

maakt, alleen van de hoedanigheid van dat Cement afhing, krachtig

worden tegengegaan en ontzenuwd. Geheel te onregt namelijk fchrijft

men, wanneer er over de deugdzaamheid of llechtheid van ecnig met-

felwtrk gefproken wordt, deze geheel alleen en bij uitfluiüng toe aan

het Cement, waarmede dit werk vervaardigd is, en houdt het Cement

alleen daarom voor goed of kwaad, omdat het metftlwerk goed of

kwaad bevonden is , zonder hierbij te letten op alle die andere omfian"

digheden , welke noodzakelijk in acht moeten genomen worden.

Deze omfiandigheden nu zijn de volgende

:

1°. De aaid van het Cement, deszelfs bedanddeelen en de trap van

fijnheid, waartoe het in den molen gebragt isj

a". de kalk, waarmede dit Cement vermengd wordt, en de vvijze,

waarop deze kalk gebluscht is.

. i". de
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3". de evenredigheid, welke er tusfchen' het Cement en de kallf

piaats heeft.

4". de hoeveelheid vvater, tot het beflaan der metfelfpecie gebezigd,

en de wijze, waarop het daarmede gemengj wordt.

5*. de hoedanigheid van de fteenen, welke door de metfelfpecie

zullen verbonden worden , en eindelijk

ó*», de wijze van de metfelfpecie te gebruiken.

De Klasfe heeft alle deze omHandigheden naauwkeurig nagegaan en

in aanmerking genomen bij hare beoordeeling van de metfelproeven

,

welke haar ten onderzoek waren toegezonden. Het zou ons te zeer tot

bijzonderheden leiden en Uwe aandacht. Geachte Hoorders, te zeer

vermoeijen , zoo ik dit alles nu wilde ontwikkelen , of meer bepaalde-

lijk handelen over hetgene zij oordeelde , dat in deze zoo gewigtige

materie door het Gouvernement zou kunnen en behooren verrigt te

worden. Welligt vindt 's Rijks Beftuur goed , het Verflag der Klasfe

,

gelijk de twee vroegere door den druk zijn gemeen gemaakt , langs dien-

zelfclen weg verkrijgbaar te (lellen.

Ik vergenoeg mij thans met de verklaring , dat hoezeer ook fommigen

der ingeleverde proeven tegen het Amflerdamfche Kunst -Cement ichijnen

te pleiten , dit inlandsch fabri kaat in geene opzigten behoeft te wijken

voor het Andernachfche Tras, bewijzende deze metfelvverken alleen, dat,

even als met het Andernachfche of Dordfche Tras flechte werken kunnen

vervaardigd worden , en inderdaad meer dan eens vervaardigd zijn door

onachtzaamheid der werklieden, men zoo ook voor dezelfde uitkomllen

bloot ftaat, bij gemis van naauvvkeurigheid in bewerking met het Kxa.'

tterdamsch Geoctrooijeerd Kunst- Cement.

Maar, gelijk niemand om zulk eene reden zijn vertrouwen op de

deugdzaamheid van het Dordfche Tras zal willen vaarwel zeggen, zoo

Da ook
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ook behoort men aan de deugdzaamheid van het Amflerdamsch Geoc-

trooijeerd Kunst -Cement niet te twijfelen, al ware het, dat bij de reeds

vermelde zich nog meer voorbeelden van flechte metfelwerken , waarbij

deze ftofFe gebruikt is , opdeden.

Na vermelding van de bemoeijingen , die door de Eerde Klasfe, op

vereerende uitnoodiging van het Gouvernement ondernomen werden, of

nog aanhangig zijn, voegt het mij te fpreken van die werkzaamheden, .

welke ter bevordering der wetenfchappen door de Leden bij vrije keuze

werden ondernomen.

Zij worden bij de Klasfe onderfcheiden in zoodanigen, als men, na

beoordeeling, door den druk zoude wenfchen algemeen gemaakt te

zien , en in zulke , als flechts ten onderhoud in hare Vergaderingen

worden voorgedragen. Ik zal van deze laatllen het eerst gewagen.

De Heer van reenen , Lid van de Derde Klasfe , bij de hoogere

Studiën van het Regt, de nafporingen van de eigenfchappen der mag-

neet federt vele jaren zich ter uitfpanning gekozen hebbende, heeft in

eene daartoe beftemde Vergadering der Eerfie Klasfe eene reeks van

proeven met den zijlfleen in het werk geftcld, die zeer vernuftig waren

uitgedacht, en waarvan de voortzetting en bekendmaking wcUigt dienen

zullen, om meenige misvatting over de magneetkracht, als afhangende

van eene eigene vloeiftof, te verhoeden.

D^IIeer bennet leverde ons een ontwerp ter afdeeling en onder-

kenning, door uitwendige teekenen, der Hippolithen of maag- en darm*

fleenen der paarden, opgehelderd door afbeeldingen naar de voorwer-

pen zelve vervaardigd.

De voorlezing van deze belangrijke proef, op verzoek van den Heer

BEN-
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BENNET ) door den Sekretaris gefchiedende , lichtede dezelve het onder-

werp zoo veel mogelijk toe door eenige maagfteenen uit zijne eigene

verzameling.

^ De Vergadering deze voordragt met genoegen hebbende aangehoord,

kwam met moeite tot het befluit , om de ontvangene proeve aan den

Heer bennet, op deszelfs verlangen terug te zenden. Zij liet dan

ook niet na , haar geacht Medelid uittenoodigen , om , nadat het ont-

vi^erp geheel zal bewerkt zijn , het te willen mededeelen aan de Eerde

Klasfe.

De Heer driessen liet zijne fpreekbeurt dienen ter mededeeling van

éMiige losfe Scheikundige bedenkingen. Slechts medegedeeld zonde,

om aanleiding te geven tot nuttig onderhoud, voegt het mij niet, om^

dezelve hier, waar de gelegenheid tot zulk een onderhoud ontbreekt,

voor te dragen. — Ik moet echter daarvan uitzonderen zijne proeven

met de asch van het Boschvaren of Pteris aquilina , welke in onze

Provinciën tot geen ander gebruik dient, dan tot het maken van zoo-

genaamde varenbedjes uit het afgertroopte en gedroogde loof.

Cns geacht Medelid eens willende onderzoeken, of die plant ook

zoude kunnen dienen tot potaschbereiding, nam twintig pond half ge-

droogde Pttris aquilina , liet dezelve door eene fmeulende hitte tot

asch branden , die vijftien oneen woog ; deze asch behoorlijk zijnde uit-

geloogd, werd het vocht uitgedampt, en het terug geblevene, tot gloei-

jens toe verhit, wederom uitgeloogd; de krijltallen van murias potasfae

(zeezoutzure potasch) en eenige fulphas potasfae (zwavelzure potasch)

zynde afgefcheiden , verkreeg hij , het vocht tot droogwordens uitge-

dampt zijnde, acht en een half once fubcarbonas potasfae (onderkool-

üofzure potasch).

In scHWEiGGERS Joumal für Chemie und Phyfik, 1823 bladz. 337

D 3
wordt
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wordt men oolc op dit alcali uit de Pteris aquViiia opmerkzaam ge-

maakt, komende dit product, naar vauqurlins analyfe, veel overeen met

de opgave des Heeren driessen. Waaruit dus blikt, dat, buiten het

Spartium Scoparium , het Tanacttum , de Serratula en anderen , ook

hel Boschvaren onder die planten behoort, waarvan men in tijden van

behoefte met nut gebruik zou kunnen maken tot het bereiden van on-

derkoolftofzure potasch.

De Heer boucsnel deelde in eene Notice sur h traiicmcnt des Mi-

nes de fer dans les Pays - Bas de befchrijving mede van twee foorten van

iizerenfen, die in de zuidelijke Provinciën voorkomen en bekend zijn

onder de namen Mine de fer jaune , en Mine de fer rouge. Hy ver-

haalt vervolgens, dat men federt korten tijd een nieuw ijzererts heeft

ontdekt in eenen fteenkoolaartigen grond. Deze erts noemt hij fer

carhonaté argilleux , en doet eene opgave van deszelfs bedanddeelen

,

gelijk deze bij de vermelding der twee eerstgenoemden insgelijks gevon-

den wordt.

Hij leeit ons vervolgens, hoe men in de Zuidelijke Provinciën ge-

woon is , deze twee ertfen te bewerken , om daaruit ijzer te verkrijgen.

Van het derde heeft men daartoe tot heden geen gebruik gemaakt,

doch de Heer cockeril te Luik fchljnt het oogmerk te hebben , om

een voorbeeld te geven, hoe deze erts te bewerken.

In een tweede linkje , tot opfchrift hebbende Notice fur un gifetntnt

^Anthracite dans Ie tcrrain de tranfition des Pays -Bas, verhaalt de

Heer BouësNEL, dat men, omtrent vijftig jaren geleden, bij gelegen-

heid van zekere doorboring van eene loodmijn , nabij l^edrin , zich een

weg gebaand heeft door vier op elkander volgende lagen van een fteen*

koolaartigen ftof , aan welke de ambachtslieden den naam van fteenkool-

aarde gaven , dat men vervolgens niet lang geleden met een ander oog-

merk
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merk een van deze lagen heeft onderzocht en de oude waarnemingen

bevestigd gevonden : dat dergelijke lagen van eene zeer veranderlijke of

fpoedig afnemende dikte zijn. Hij heeft deze fteenkoolaartige ftof nader

onderzocht en meent, dat dezelve behoort tot dat foort van mineraal,

hetwelk Anthrax ^ en in Duitschland Kohknhlende genaamd wrordt.

Ook de Heer wauters wilde zyne fpreekbeurt niet onvervuld laten.

Hij herinnert ons aan de krachten van de Afa foetida in de hehands'

ling van verfcheidene ziekten ^ verbonden met lamheid en ftuipeut

voornamelijk in den zoogenaamden St. Vitus- Dans. Hij drukt in het

bijzonder op het nut van llerke giften yifa foetida in deze ziekten,

welke dikwijls langen tijd alle andere middelen wederflaan.

Over liet algemeen is hij van begrip , dat de Afa foetida in fterke

giften van twee of drie drachmen , in een paar oneen water opgelost en

tot eene emulfie gebragt, meer kracht uitoefent, dan wanneer men deze

gomhars in pillen toedient. Het is belangrijk , bij zijne waarnemingen

te zien , dat dit middel vooral in dat foort van ftuipachtige aandoening

,

welke men Chorea Sancti Viti noemt, zoo uitnemend nuttig is en zoo

fpoedig werkt.

Van de Verhandelingen, welke der Klasfe werden aangeboden, om

onder hare werken te worden aangenomen, zijn fommigen reeds tot haar

terug gekeerd met een gunftig oordcel van Gekommitteerden; op anderen

wordt het gevoelen van dezen nog ingewacht.

De Heer moll tot gemeld einde aan de Eerde Klasfe hebbende in-

gezonden eene Verhandeling over Spiegel -Telescopen, kwam het berigt

van Gekommitteerden hoofdzakelijk hier op neder

:

dat hen deze Verhandeling was voorgekomen, een zeer belangrijk

hi-

.*
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hiftorisch Verdag te behelzen omtrent de meestberoemde Spiegel -Te-

lescopen ; waarin op eene zeer onderhoudende , en voor alle Klasfen

van lezers bevattelijke wijze wordt berigt gegeven, hoe en door wie

die werktuigen allereerst zijn uitgedacht, vervaardigd, allengskens meer

en meer tot volkomenheid gebragt , en eindelijk tot dien trap van voor-

treffelijkheid verheven , waarop wij heden dezelve bewonderen

:

dat de Schrijver dit alles met zeer veel vlijt en moeite heeft bijeen-

verzameld uit die bronnen , waaruit zulks behoorde , en die men overal

zorgvuldig en duidelijk bij hem vindt aangewezen , terwijl hij ten flotte

de refultaten van deze zijne Verhandeling in een kort overzigt en tafel

zamentrekt, die de afmetingen en het vermogen behelst der elf voor-

naamfte Telescopen , die in het fluk zelve , nevens hunne werkingen

,

meer uitvoerig befchreveu worden, eindigende hy voorts zijne Verhan-

deling met eenige aanmerkingen omtrent het vermogen en de vergroo-

tingen, welke men van het door de Friefche Kunftenaars syds rienks

en ARJEN ROELOFS tot ftaud gebragte Telescopen van dertien voeten

lengte , wel zouden mogen verwachten.

Men befchouwde dan ook dit keurig bewerkt ftuk als zeer gefchikt

ter opneming onder de werken der Eerfte Klasfe,

De lieer h roy deelde der Klasfe eenige waarnemingen mede over

het gebruik van levertraan in Rachitis^ en van het yinum Seminum

Ckilckici autumnalis in verouderde Rhumatismus.

Het eerfte gedeelte dezer Verhandeling bevat, behaWe algemeene

waarnemingen , drie bijzondere ziektegevallen , waaruit duidelijk blijkt

de uitmuntende werking van het levertraan in het genezen van Engel-

fche ziekte bij kinderen, en wel, nadat vruchteloos gedurende langen

tijd de gewone middelen gebezigd waren. De uitwerking van dit mid»

del was zoodanig zigtbaar, dat, na een kortftondig gebruik van twee

thee-

*>
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theelepeltjes daags, de Tpijsverteering en voeding/ verbeterden, de ver-

floppingen des onderbuiks werden opgelost, alle aflcheidingen geregel-

der gingen ,. eri het béengeflel en de fpierep die vasthfiid langzaam veri

kregen, dat de kinderen konden gaan en er geene fporen dezer ziekte

meer overbleven.

Wat betreft de proeven met het Finum Seminum Colchici autumner-

lis in Rhumatismus, waarvan de Schrijver ook verfcheidene gelukkige

gevallen opgeeft, hebben wij vooral in Engelfche en Franfche tijdfchrif-

ten en anderen, zeer verfchillende uitkomften; dan over het geheel

fchijnt dit middel in ons Land, waar RhumatilchiB zkkicu aoo algemeen

zijn, aanbeveling te verdieneru'j^d isHsJliooV nsb slaelü oflisa sfl^
Waarom dan ook de Klasfe geene zwarigheid gemaakt heeft, deze

Verhandeling eene plaats aan te wijzen in het naastvolgend deel harer

werken.

Door den Ilcer bangma werd der Klasfe cene Verhandeling aange-

boden over de rectificatie van Ellips en Hyperbool, :,;.,-

Hij behandelt in dit gefchrifc een zeer moeijelijk en ingewikkeld ge*

deelte der verhevene wiskunde. Men leest het met ongemeen veel ge-

noegen , en , bijaldien men nagaat , wat anderen over die ftof gefchre-

ven hebben, vindt men zijne methode volkomen nieuw en oorfpronke*

lijk, zoodat deze Verhandeling liet wiskundig vernuft. des.-geachten

Schrijvers de grootfte eer aandoet. '.i -l;'-' ,-.

Zij verdient daarom allezins onder de werken der Eerfte Klasfe ge-

plaatst te worden.

Wijlen ons hoogstverdienftelijk Medelid, de Heer van swinden, in

het jaar 1813 in het Kabinet van Astronomifche Werktuigen der Leljd»

fche Akademie toevallig ontdekt hebbende zekere Staven, die hoogst-

E waar-
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waarfchijnUjk den Heer lulofs gediend hadden, bij zijne proeven over

de lengte van den enlcelen flinger, bood dezelve der Eerde Klasfe aan

in hare Zitting van den isden van Slagtmaand deszelven jaars, met

een zeer uitgeftrekt vertoog, mhoudende vooral het verzoek:

i'. om door eene Kommisfie te doen nagaan , of de gemelde ijzeren

Staven die zijn, welke lulofs befchreven en gebruikt heeft;

a'. om de lengte derzelver Staven met de meestmogelijke naauwkeu-

righeid op den Comparateur van den Heer aeneae te doen meten, ten

einde alzoo derzelver lengte in metermaat uittedrukken , en om van

hare bevindingen aan de Klasfe verflag te doen.

De Eerde Klasfe den Voorfteller bedankt hebbende voor dit nienw

blijk van belangfteliing in alles, wat betrekking heeft tot ware geleerd-

heid en het opfporen van de echte bronnen, waaruit dezelve behoort

geput te worden, voldeed gereedelijk aan deszelfs verzoek, en benoem-

de tot die kommisfie de Heeren floryn, krayünhoff en bangma.

Deze Heeren deden op den 7den van Hooiinand des jaars 1814 verflag

van hunne bevindingen, volgens welke zij meenden te mogen verkla-

ren : i". dat er geen redelijke twijfel beflaan kan , of deze zijn dezelfde

Staven, welke lulofs gebruikt en befchreven heeft; a". dat bij de

naauwkeurigfle meting de lengte van de grootfle Staaf gebleken is

1T072446 envandé kleinfte oi'pö^öpa.

; Van deze bevindingen aan deu Heer van swjnden authentiek ex^

tract zijnde uitgereikt, was daarvan het gevolg eene breede Memorie

over hetzelfde onderwerp, waarbij hij voorftelde:

i". Te doen onderzoeken hetgeen hij in die Memorie voordroeg over

de befluiten, welke uit de metingen der bewuste Staven, zoo door

LULOFS, als op den Gomparateur verrigt, afgeleid kunnen worden.

' 0,9. Om den Comparateur ten minden op het ftuk, waarop het in

dezen aankomt, te weten de zeven centimeters boven den eerfien meter,

en
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en de millimeters tusfchen den zevenden en negenden centimeter tè

verifiëeren. "•
' n^ 6Jiiv<;*iL

3*. ' Om aan de Klasfe te berigten , of het nuttig zoude zijn , di

proeven over de lengte van den enkelen flinger op het Obfervatorium

te Leijden te herhalen ; en zulks zoo wel voor de cindelijke bepaling

van den Rljnlandfchen voet, door lulofs gebruikt, als om alle onze»

kerheid over een zoo gewigtig punt , als is de lengte des enkelen flin-

gers, weg te nemen.

De Heeren floryn, krayenhoff en bangma werden verzocht zich

met dit onderzoek te belasten, en, na gedane beprucving, te dienen

van berigt.

Dit berigt bleef niet lang uit. Op den Sflen van Zomermaand deis

jaars 1815 werd der Klasfe kennelijk, dat er niet wel reden te geven

is van het verfchil, hetwelk er voor de lengte van den Rljnlandfchen

voet ontflaat , naar dat dezelve uit den kortfien of langden Staaf wordt

opgemaakt. Hetwelk niet wel anders gedacht werd te beflisfen te zul-

len zijn , dan door proeven voor de lengte van den fecunde flinger te

Leijden te herhalen.

Waartoe de Klasfe gereedelljk befloot ; den Heer van swinden In

de eerde plaats uitnoodigende , om deze proeven met de Heeren ekama,

FLORYN , krayenhoff CU BANGMA wcl te vvillen ondernemen.

De dood reeds meer dan één der Gekommittecrden aan dien gewig-

tigen arbeid ontrukt hebbende, heeft de Heer ekama nu onlangs aan

de Eerde Klasfe berigt, dat het onderzoek van die nadere proefnemin-

gen voor de lengte van den fecunde flinger te Leijden, voornamelijk

is gedaan op voordel van wijlen ons hoo^stverdiendelijk Lid, Profesfor

van swinden, omdat men verwacht had, dat op de metalen maten of

ijzeren roeden , aldaar aanwezig , eenige merkteekens van de bepaalde

lengte van den Rljnlandfchen voet voorhanden zouden zijn,

£ 2 dat
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dat echter door wijlen den Heer van svvinden en den Heer ekama
dikwijls en bij herhaling zoo met het bloote oog, als gewapend met

vergrootglazen deze merkteekens te vergeefs op die ijzeren Staven zijn

gezocht

:

dat ook het werktuig zelve , voorheen gediend hebbende tot het be-

palen van de lengte van den feeunde flinger te Leijden , bevcmden is

aan vele gebreken te laboreren, en in geenen deele te bezitten die vol*

komenheid , welke thans tot het doen van zulke proeven vereischt wordt

:

dat bovendien dit onderzoek den aankoop zoude vereifchen van nieu-

we , daartoe behoorcnde , kostbare werktuigen ; welke aankoop niet wei

is aan te raden , zoo lang men niet van de volftrekte noodzakelijkheid

van die proeven voor bet belang der wetenfchappen overtuigd zal zijn.

De Heer ekama draagt ten flotte als zijne gedachte voor, dat de

Eerde Klasfe de overgeblevene Leden der Kommisfie tot het onderzoek

van de lengte des feeunde Oingers te Leijden, tot dien tijd toe zal

kunnen houden voor ontbonden.

Waarmede de Klasfe zich vereenigd hebbende, zijn Gekommitteer-

den , onder dankzegging voor bereidvaardig ondernomcne navorfchingen

,

gehouden als ten dezen te hebben gedefungeerd.

Bij de Verhandelingen van vroegeren tijd , waarop het oordeel van

Gekommitteerden nog verwacht wordt, of waaraan de gemaakte aan-

merkingen gelegenheid gegeven hebben tot nadere bewerking , ontving

de Klasfe dit jaar:

i". Van den Heer van utenhove, eene Verhandeling over het on»

derfcheid tusfchen fpherifche en parabolifche fpiegels voor Telescopen.

2°. Van den Heer van der borch van verwolde, ecne herinne-

ring aan bet belang, om de nog onverdeelde woeste gronden van de

Noordelijke Provinciën des Rijks aan de daarbij belanghebbenden toe te

kennen, en zoo doende vrij te geven ter bebouwing.
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3^ Waarnemingen van den Heer verbeeck wegens eenen ondoor-

boorden weg ter ontlasting en het volkomen ontbreken van het harte-

zakje bij een nieuw geboren kind.

De Heer serrurier had reeds vroeger eene Verhandeling voorge-

dragen ten onderzoek , of groote , dan wel kleine boerderijen in het bs'

lang van den Staat in het algemeen^ en van den Landbouw en des-

zelfs beoefenaars in het bijzonder het voordeeligst zijn , en bij deze

voordragt deszelfs bedoeling te kennen gegeven , om over dit betwist-

baar punt het gevoelen en de gronden voor hetzelve van zijne land-

bouwkundige Medeleden te vernemen.

Aan dit verlangen des Hecren serrurier door een drietal in den

Landbouw geoefende Leden voldaan zijnde , werden hunne bedenkingen

in handen gefteld van den geachten Schrijver, welke dezelve in eene

afzonderlijke Memorie gedeeltelijk heeft opgelost , gedeeltelijk erkend.

Hij befchouwde de gemaakte bedeukingen echter niet van dien aard

,

dat het daarom noodig zoude zijn, aan zijne Verhandeling eene andere

ftrekking te geven.

Waarom befloten werd , dezelve , gelijk zij is liggende , door den

druk gemeen te maken in het naastvolgend deel der uittegevene werken.

Toen men , om de vernielende paalworm van den bodem der fche-

pen, die naar de Oost- en West -Indien worden uitgeklaard, te weren,

en te gelijk de fnelheid van hunne vaart^te bevorderen, eene koperen

dubbeling op denzclven had beginnen aan te leggen, ondervond men

weldra eene nieuwe zwarigheid , waardoor de vastheid van den bouw

binnen weinige jaren ten eenemale werd vernietigd. De ijzeren bou-

ten , die den bodem verbinden en veilig moesten ftellen tegen de woest-

.heid der zee , verteerden nu veel fpoediger door bet roest , dan zij zon-

E 3 der
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der eene koperen dubbeling gewoon waren. Hetwelk op geene andere

wijze te verhelpen fclieen, dan door het gebruik van koperen in plaats

van ijzeren bouten; waardoor echter een oorlogfchip van middelbare

grootte ligt met eene onkoste van zeventig duizend gulden bezwaard

werd.

Elke poging ter vinding van een middel, dat het te fpoedig roesten

der ijzeren bouten onder eene koperen bedekking aan de fchepen konde

voorkomen, verdient dus aanmoediging. Dat van wijlen den Conftruc-

teur - Generaal glavimans werd reeds vóór lang door de Eerfte Klasfe

in dank aangenomen, en medegedeeld in het berigt der werkzaamhe-

den , dat vóór het Derde Deel van hare Verhandelingen is geplaatst ge-

worden.

Of dit middel echter, van welks nut in den beginne de beste getui-

genisfcn waren ingekomen, op den duur niet voldaan hebbe, of welke

andere redenen er beftaan mogen van deszelfs verwaarloozing , het is

zeker, dat tnen zich dit ongemak van te fpoedige verroesting heeft blij*

ven getroosten, tot dat nu onlangs de Heer a. wognum. Scheeps-

bouwmeester te Enkhuizen, gemeend heeft, de aandacht der Eerfte

Klasfe te moeten vestigen op een middel van zijne vinding, waardoor

hij het roest van de ijzeren bouten zegt te kunnen weren.

Hij flaat namelijk voor, om de koperen bladen van gekoperde en met

ijzeren bouten voorziene fchepen aan de binnenzijde te vertinnen.

Wanneer fchepen, met ijzeren bouten gekoperd worden, heeft men

twee metalen, welke op de fchaal der galvanifclie werking vrij verre

van elkander verwijderd zijn, ijzer namelijk en koper, en daarbij een

vochtigen geleider. De beide metalen worden dus elektriek en het ijzer

moet oxydeeren, even gelijk in onze galvanifche batterijen het zink

oxydeert.

Hierdoor worden de ijzeren bouten van gekoperde fchepen fchielijk

ver»

\
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vermeld. Maar nu overdekt de Heer wognum zijne koperen platen met

tin, dus met een metaal, dat met ijzer en koper eene zeer geringe gal-

vanifche werking voortbrengt; de onmiddellijke aanraking van de twee

laatstgenoemde metalen, zoo noodig om galvanifche werking voortte-

brengen , heeft geene plaats. Het tin fcheidt het koper af van het

ijzer, en het laatlte metaal oxydeert niet meer.

De voorflag van den Heer wognum rust op geene loutere befpiege*

ling. Hij roept reeds eenige ondervinding in, om denzelven te fchra-

gen. Hij deed twaalf bladen van het koopvaardijfchip Hoop en Fortuin

vertinnen. Het blijkt uit eene infpectie door de Ambtenaren van 's Ko-

nings Marine, aan twee bladen van dezen bodem, na eeué reis naar

Indien in een tijdsverloop van drie en een half jaar gedaan, dat het

ijzer onder deze bladen niets had geleden.

In de maand December van bet jaar 1822 is dit fchip te Vlisfingen

vertimmerd en de Heer wognum verzekert, berigt ontvangen te heb-

ben , dat de ijzeren bouten onder de koperen bladen , wejke vertind wa-

ren , in zeven en een half jaar niets geleden hadden , maar de overige

vernield waren.

De uitkomst dezer ondervinding en de gezonde Theorie, welke de-

zelve verklaart , hebben de Eerfte Klasfe , den Heer wognum hare'

neiging te kennen doen geven , om aan Zijne Excellentie den Minister

der Marine voor te ficllen, om dit middel op een van 'sLands fchcpen

te beproeven. De Heer wognum zich met deze gunftige geneigdheid

der Klasfe vereerd vindende , heeft aan dezelve gaarne overgelaten de

wijze , waarop zij zoude goedvinden , de aandacht van het Gouverne-

ment op zijne uitvinding te bepalen.

Zij heeft daarop Zijner Excellentie, den Minister der Marine voorge-

dragen , eene vergelijkende proef in het werk te doen (tellen , door een

fchip, beftemd tot eene reis naar de Oost- Indien en genageld met Ijze-

ren
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ren bouten , en zoo zulk een fchip niet mogt te vinden zyn , een ka-

noneerboot te doen koperen voor één gedeelte naar de gebruikelijke

wijze, zonder dat er eenig middel ter voorkoming van het roest dier

nagels worde aangewend, een ander gedeelte van datzelfde fchip te

doen koperen , onder aanwending van het middel , reeds in vroegere

jaren door den Heer glavimans aangeprezen, en nog een ander ge-

deelte van hetzelfde fchip te doen koperen met vertinde platen, welke

de Heer wognum zal leveren , of die onder deszelfs opzigt en beftuur

van Rijkswege zullen bezorgd worden

:

dat men , zoo dikwijls zich daartoe eene gefchikte gelegenheid , na

afgelegde reis , aanbiedt , de koperen bladen , ten overtlaan van Ge-

kommitteerden en den Heer wognum, van den bodem des fchips zal

wegnemen , ten einde bij vergelijking den Raat te kunnen nagaan , waar-

in zich de ijzeren bouten aldaar bevinden.

Van welk een en ander proces -verbaal zoude worden opgemaakt,

om te dienen , waar het behoort.

Uit eene Misfive van Zijne Excellentie, den Minister van de Marine

in antwoord, op het voordel der Klasfe, is gebleken, dat Zijne Excel-

lentie niet onbekend was met het uitgevonden middel van den Heer

WOGNUM , en met den uitflag der beproeving aan het fchip Hoop en

Fortuin.

Dat op grond daarvan, en naar aanleiding van het refultaat der van

wege het Departement der Marine in der tijd plaats gehad hebbende

onderzoeking van het effect der voorfchrevene beproeving aan voor-

noemden bodem, reeds op den isden Mei 11. de noodige bevelen ge-

geven zijn , ten einde met de bedoelde uitvinding eene nadere proef te

doen nemen aan een der voorhanden zijnde kanoneerboteh.

Van welke proefneming der Eerfte Klasfe het uitzigt wordt geopend,

ia der t^d deu uitflag te vernemen.

On-
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aan het Koninklijk -Nederlandfche Inftituut verbonden, ontving de Eer-

de Kiasfe er nog een van een drietal Scheepstimmerlieden , met name

MATTiiEus BERG, coiiNELis BERG en w. JANSEN, voordragendc de

uitvinding van cene eigene foort van ijsbreker, waarop zij het oordeel
'

der Kiasfe verlangden in te winnen.

Het door hun voorgefteld vaartuig ten doel hebbende , het ijs te ver-

breken door opligting uit het water en zljdwaartfche affchuiving, gaf

aanleiding tot menige bedenking, die gezegde uitvinders meenden, zeer

ligt vatbaar te zijn voor oplosCng.

Waarom de Heer bangma is verzocht geworden, zich met het ver-

der onderzoek van dezen toeftel te willen belasten en der Kiasfe te

dienen van fchriftelijk advies.

Ook de Heer Graaf van zuylen van nyeveld wilde der Kiasfe

€en blijk geven, hoezeer in zijnen hoogen ouderdom het vuur der

prille jeugd nog brandt voor de bevordering van Wetenfchap en Kunst,

Hij droeg haar voor de uitvinding van een nieuw Sterrekundig Werk»

tuig , dat in eenvoudigheid uitmunt , met verzoek , van Kommisfarisfen

te benoemen, ten einde bij gelegenheid van de toen op handen zijnde

zonneflilfland , dit werktuig te beproeven.

De Kiasfe heeft dit voorflel van genoegzaam belang geoordeeld, om
twee afzonderlijke Gekommitteerden te benoemen, ten onderzoek en

beproeving van *s Graven uitvinding.

Na de voorlezing van dit Verflag vervolgt de Voorzitter:

Gij hebt vernomen. Toehoorders! wat de Eerfte Kiasfe federt de

laatfte openbare Vergadering heeft verrigt.

F Een
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Een ander gedeelte onzer openbare werkzaamheden betreft de opfpo*

ring en voordragt van belangrijke onderwerpen, nog niet gebragt tot de

volmaking , waarvoor zij vatbaar zijn , met uitnoodiging aan een iegelijk

,

hieraan zijne fchranderheid en kennis te koste te leggen. De Klasfe

heeft achtervolgens verfcheidene gewigtige vragen ter oplosfing aange»

boden; doch tot hiertoe geen voldoend antwoord ontvangen. Zij i&

verpligt, in deze bijeenkomst U medetedeelen den uitflag der jongfle

Prijsuitfchrijving Én hetgeen zij op nieuw ter onderzoeking voorftelt.

Ik noodig den Sekretaris uit, dit te verrigten door de voorlezing vaa

het Programma, dat van nu af wordt openbaar gemaakt.

De Sekretaris leest voor de volgende

J 9bfli9 1131 .namjo-od t)i
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Ë E ft S T E KLASSE
VAN HET

KONINKLIJK-NEDERLANDSCHE INSTITUUT VAN
WETENSCHAPPEN, LETTERKUNDE EN

SCHOONE KUNSTEN.

Aangekondigd in hare Openbare Vergadering den 30'"^° Augustus 1825.

A-)& Eerrte Klasfe van het Koninklijk - Nederlandfche Inftituut van

Wetenfchappen , Letterkunde en Schoone Kunflen , brengt ter kennisfe

van het Algemeen, dat zij, op de Prijsvraag, door haar voorgefteld in

den Jare 1821 , en herhaald in het Programma van den aöicn Augustus

des jaars 1823, heeft ontvangen één antwoord, onder het motto:

--"• Durf ik aan geen bekroonlng denken enz.

Op de Vraag

:

'.U i.

•Daar de dagelijkfche ondervinding, een groot aantal befchrevene

waarnemingen, en vele verzamelingen van ziektekundige voorwerpen

leeren, dat de ontaardingen , waarvoor de zelfftandigheid der beenen

vatbaar is, zeer verfchillende en menigvuldig zijn, terwijl de kennis

..., Fa de»
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dezer ontaardingen een zeer gewigtig punt daardelt voor de Heelkunde

,

en men intusfchen tot heden geene voldoende befchrijving heeft van

het bijzonder karakter van elk derzelve, zoo betrekkelijk de onder»

fcheidene wijze, waarop de beenzelfftandigheid door verfchill'ende oorza-

ken kan beleedigd worden , als betrekkelijk de teekenen , welke ieder

derzelve kenfchetfen; zoo wordt gevraagd:

y, Welke zijn de ziekelijke ontaardingen, waarvoor het beengeftel vat*

„ baar is? Door welke oorzaken kunnen dezelve worden te weeg ge-

„ bragt? Welk is het karakter van elke bijzondere ontaarding, zoo be-

„ trekkelijk het uitwerkfel van de ziekte op het been, als betrekkelijk

„ de teekenen, die ieder verfchillende beenziekte ter onderfcheiding,

„ gedurende het leven des lijders , oplevert ?
"

De Klasfe zich in de onaangename verpligting vindende, van ook

aan dit antwoord geene bekrooning te kunnen toeftaan, heeft beflotea

deze vraag in te trekken.

Dat op de Vraag , mede in het Programma voor den jare rSak oit-

gefchreven, en herhaald in dat van het jaar 1823, luidende:- '-'' -•'

Daar het zuivel een zeer aanzienlijk voortbrengfel is van eenige Ne-

landfche Provinciën , en daar de Graslanden , waarvan deszelfs hoeveel-

heid en hoedanigheid voor een groot gedeelte afhangt, zich aldaar in

zulk eenen verfchillenden toeftand bevinden, dat men dikwijls in de

nabijheid van het voortrefFelijkfte Weideland, zeer uitgeftrekte, vooral

zoogenaamde lïooilanden ziet liggen , welke niet dan weinig ^n^ fl?.c,ly:

gras opleveren.; . !(, ",^
^ (:-3^^iI

:;:£<
zoo wordt gevraagd

:

«Wet
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H Welke de oorzaak zij van dit zonderling verfchijnfel , maar vooral

,

), of, en op wat wijze zulke flechte Graslanden met voordeel zoodanig

„ zouden kunnen verbeterd worden, dat daarop meer Vee konde gehou-

„ den, en dus ook meer en beter zuivel verkregen worden ?(,*)." ,

is ingekomen een flukje, flechts drie bladzijden groot, hetwelk,

hoe zeer niet naar den prijs kunnende dingen, echter eene opmerking

bevattede, die de aandacht van Landbouwkundigen niet geheel on-

waardig is; zij is deze: - .•-'-•-

' dat men in polders , het laagstgelegen Land veel verbeteren zoude

,

indien men het Zomerpeil lager il;elde , dan men gewoonlijk doet , zoo-

dat de lage landen des zomers in plaats van lo—ia ten minften 30—
40 Nederlandfche duimen boven water kwamen. In welk geval name-

lijk de Waterplanten ras verdwijnen en voor betere grasfoorten plaats

maken zouden.

Zij heeft befloten deze vraag wederom voor te ftellen, om beantwoord

te worden vóór den Eerden Maart des jaars 1827,

Geen antwoord ontvangen hebbende op de navolgende vragen , al-

•mede in het Programma van den jare 1823 herhaald.

Daar

(•) Uit den inhoud dezer vraag blijkt van zelve, dat de Klasfe geene bloote

befpiegelingen , noch afgetrokkene redeneringen verlangt. Diegenen , welke

raar den prijs willen dingen, zullen hunne ftellingen op eene der bedoelde

landftreken moeten toepasfen , bij gevolg de plaatfelijke gcfteldheid geheel en

al in het oog houden, en daarbij naauwkeurige berekeningen voegen, welke

blijken op ondervinding gegrond te zijn.

Fa
'
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Daar hét eene Algemeene Natuurwet is , dat alle ligchamen , zoo

vaste , als vloeibare en luchtvormlge, bij vermeerdering van warmte uic-

zetten of ijler, en bij vermindering van dezelve inkrimpen of digter

worden, en intusfclien uit ontwijfelbare proeven van gilpin (i), le

FEVRE GiNEAu (a), TRALLES (3) cn anderen bekend is , dat het water

zijne grootfte digtheid heeft bij éene warmte van 39 ^40 graden,

volgens den Thermometer van fahrenheit; zoo vraagt men:

„ 1°. Naar de natuurlijke oorzaak van dit verfchijnfel?"

„ a'. Welke toepasfing daarvan te maken zij op andere vloeiftofFen?"

„3". Of, en in hoeverre deze, of fommigé derzelve, en , in dat

„ geval , welke dezelfde merkwaardige eigenfchappen bezitten ?"

Nadien de kennis der vlekken van de Zon nog niet volledig genoeg

is, om den tijd der omwenteling van de Zon om haren as, den hoek

van haren Aequator met de Ecliptica, en de ligging der knoopen met

eene genoegzame naauwkeurigheid te bepalen, wordt gevraagd:

„ Een genoegzaam aantal zeer naauwkeurige waarnemingen , hetzij

„ reeds bekende viraarnemingen , hetzij , cn vooral nieuwe en opzette-

„ lijk, om aan het oogmerk der Klasse te voldoen, in het werk ge»

„ (telde waarnemingen, om uit derzelver vergelijking en juiste bereke-

r, ning

(ij Philofoph, Transact. 1794, Part. IL

. Ctt) Rapport fait k l'InflitBt National ,. iie 39 PMlè^l » An 7 , par .J« S^^YAM

swiNDEN , pag. 44,
.

;isf.f' 'i.-?-;.»!) no no rjrJ ni Je

(3) GiLBSBT, Annalen der Pbyfik, Jahrgang 1807, n^. 11, pag. 959 en 261.
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,i
ning den tijd van de omwenteling der Zon om haren as, de helling

„ van den Aequator der Zon op de Ecliptica, en de plaatfen der

„ knoopen naauwkeuriger , dan tot nu toe gefchied is , te bepalen ?"

heeft de Klasfe befloten deze vragen niet weder voor te flellen.

Zij (lelt wijders voor , de volgende vragen , om beantwoord te wor«

den vóór den eerften Maart des jaars 1827.

In hoeverre heeft de nieuwere fcheikunde bij het nafporen en onder-

zoeken van de beftanddeelen der natuurlijke voortbrengfelen , tevens

meerder licht verfprèid over den aard en de eigenfchappen der onder-

fcheidene Klasfen van geneesmiddelen ter opheldering en verklaring van

derzelver werking op de vaste en vloeibare deelen van het menfchelijk

ligchaam j en daardoor toegebragt , ter volmaking der Genees- en

Heelkennis ?

• Heeft er, zoo als de waarnemingen van Wijlen den Hoogleeraar

s. j. BRUGMANS fchijncn te leeren , en zoo als door vele natuurkundi-

gen is aangenomen , uit de wortelen der gewasfen eene afscheiding

plaats van eene zelfftandigheid , die bij fommige planten voor andere

gewasfen fchadelijk is?

Indien er werkelijk zoodanige afscheiding plaats heeft, kan dezelve

dan als de voorname oorzaak aangemerkt worden , waarom fommige

planten noch met anderen gelijktijdig op denzelfdcn bodem, noch zelfs

onmiddellijk daarop volgende , een gunfligen groei vertooncn , en moet

^ulks diensvolgens , bij de keuze van opvolgende veldvrucbten , in aan»

merking genomen worden? -, - • " d abr.rM-^b m^r.oïsy llffvr W r-.

Zoo
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Zoo ja, welke zijn de waarnemingen en proeven, waardoor deze

öellingen op eene voldoende wijze worden geftaafd? Zoo neen, wel-

ke is dan de ware oorzaak van de opgemelde verfchijnfelen ? (*)

Daar de boomvruchten , of fruiten van zooveel belang zijn voor het

onderhoud, de gezondheid en het genoegen der Ingezetenen,

daar de hoedanigheid van den grond , waarin de vruchtboomen groei-

jen , wel eeivgen invloed heeft op de hoedanigheid der vruchten , doch

derzelver waarde voornamelijk bepaald wordt door de goede keuze van

grondkammen en entrijzen, en de verdere behandeling der boomen,

daar dus het middel, om goede foorten te verkrijgen meer gelegen

is in de meerdere kennis en oplettendheid der bezitters van vruchtboo-

men, dan in omflandigheden, welke boven hun bereik zijn,

daar voorts aan den' eenen kant niet mag ontkend worden, dat er

op de talrijke Hoffteden in onze Gewesten een aantal tuinlieden gevon-

den worden , welke door ondervinding geleerd hebben , op de hoeveel-

heid en hoedanigheid der boomvruchten een zeer voordeeligen invloed

uit te oefenen, gelijk uit de voortbrengfelen blijkt,

maar aan den anderen kant, onder de fruiten, die men in deze Ge-

westen op de openbare markten verkoopt, doorgaans weinige goede

foorten gevonden worden,
li;,,.;,/-

en

(•) Zie de waarneming van wijlen den Hoogleeraar s. j. brugmans in des»'

zelfs Disfert. de Lolio ejusdemque varia specie, nosa et usuA" 1785; alsmede

]. viTRiNGA couLON Disferc de mutaca humorum in regno organico indole

« vi vitali vasorum derivanda L. B, 1789, p, 77. Not»
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en dus de kundigheden , in dezen vereischt wordende , nog niet zoo-

danig fchijnen verfpreid te zijn, dat deze gewigtige tak der Landhuis-

houdkunde onder ons mag gerekend worden op algeraeene en genoeg-

zaam bekende grondflagen gevestigd te zyn,

zoo vraagt de Klasfe:

„ Eene duidelijke en zooveel mogelijk beredeneerde opgave en ont-

„ wikkeling , van al wat betrekking heeft tot het planten, enten , fnoei»

„ jen, en de geheele behandeling van zoodanige vruchtboomen , waar-

„ bij men in deze Gewesten het meeste belang heeft , en tot het ver-

„ krijgen der beste foorten van fruit."

De Verhandeling zal in het Nederduitsch moeten gefield zijn

:

i". Omdat diegenen, welke deze taal niet verflaan, over het alge-

meen onbevoegd moeten geacht worden, om voldoende op eene vraag

te antwoorden, bij welke zoo vele plaatfelijke omftandigheden in aan*

merking komen, welke hier vooral niet mogen uit het oog verloren

worden

;

a*'. Omdat er in de fruitkundige werken, in verfchillende talen een

aantal kunsttermen voorkomen en door den eenen fchrijver van den an-

deïen overgenomen worden, welke niet altijd een bepaald denkbeeld

bevatten, en het daarom van te meer belang is, zich in. dezen tot

ééne taal te bepalen, en van de fchrijvers te eischen , dat zij geene

zoodanige termen gebruiken, zonder dezelven duidelijk te verklaren.
'

Voor de beantwoording van elk dezer vragen looft de Eerde Klasfe

G van
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van bet Koninklijk - Nederlandfche Inftituut van Wetenfchappèn , Letter-

kunde en Schoone Kunflen uit eene gouden medaille , gefchroefd op

den ftempel des Inflituuts , ter innerlijke waarde van Vijfhonderd Gulden.

De ftukken , welke naar eenen prijs dingen , zullen , ten zij het an-

ders bij de vraag zelve bepaald ware , in de Nederduitfche , Franfche

,

Latijnfche, Engelfche, of Hoogduitfche Taal, maar met de algemeene

Italiaanfche Letter gefchreven moeten zijn, en aan den Vasten Sekre»

taris der Eerde Klasfe vrachtvrij bezorgd worden.

Tot deze uitgeloofde prijzen worden alle Geleerden, zonder onder*

fcheid, uitgenoodigd , met uitzondering alleen van de Leden der Klasfe,

als welke van alle mededinging worden uitgefloten : onder welke bena-

ming echter noch de Buitenlandfche Geasfocieerden , noch de Korres-

pondenten begrepen zijn.

De in te zenden ftukken moeten met' eene andere hand, dan die

van den Auteur gefchreven zijn , zonder naam j maar de kwaliteit en

woonplaats des Auteurs zullen gefteld moeten zijn in een afzonderlijk

verzegeld papier, tot opfchrift dragende dezelfde fpreuk, of hetzelfde

kennelijk teeken , waardoor de Verhandeling , waartoe het behoort

,

onderfcheiden is.

De uitwijzing der prijzen zal plegtig aangekondigd worden in de

Openbare Vergadering des jaars 1827. Zij zal voorts algemeen gemaakt

worden in de Binnen- en Buitenlandfche Tijdfchriften , waarin deze

Uitfchrijving geplaatst of vermeld wordt.

De bekroonde Verhandelingen blijven het eigendom der Eerfle Klasfe

van
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van het Koninklijk -Nederlandfche Inftituut van Wetenfchappen , Letter-

kunde en Schoone Kunften. Het zal den Schry'ver of Schrijvers niet

vrijflaan , hiervan op eenigerhande wijze door den druk gebruik te ma-

ken, ten zij de Klasfe daartoe hare toeflemming geve.

De niet bekroonde ftukken zullen, op begeerte der inzenderen, te-

vens met de befloten naambriefjens aan zoodanig perfoon of adres te

rug gezonden worden, als zij zullen verkiezen, mits dit, zonder

eenige kosten der Klasfe , binnen een jaar na de uitwijzing verlangd en

dit adres opgegeven worde, doch zal het verzoek om teruggave moeten

verzeld gaan van behoorlijk bewijs van regt op het fluk.

Ingevalle geene teruggave van een niet bekroond fluk verlangd mogt

worden , of de evengemelde vereischten daar niet bij waren in acht ge-

nomen , zal men de befloten naambriefjens ongeopend verbranden , en

de flukken zelve bewaren, om te dienen, als bevonden zal worden te

behooren.

In naam der Eerfte Klasfe voomd.

G. V R O L I K,

Sekretaris.

Hierna zegt de Voorzitter

:

Het aangenaamfte gedeelte mijner taak fchiet nog over, U, Mijn

Heer ekama, die gereedelijk hebt gehoor gegeven aan den wensch der

Klasfe, om door eene mondelinge voordragt den luister deze Vergade-

ring te verhoogen , uittenoodigen , thans , te dien einde , de fpreek-

plaats te betreden.

Vervolgens betrad de Heer c. ekama de fpréekplaats en droeg voor

de volgende Redevoering:
Ga RE-



REDEVOERING
OVER

DE AANTREKKENDE KRACHT,

DEN BAND, DIE HET HeELAL TE

ZAMENHOUDT.

H.Let kan wel niemand , die eenige aandacht op de gefchiedenis der

Natuurkundige vvetenfchappen vestigt , ontgaan , hoe veelvuldig de be-

namingen zijn , aan ware of vermeende krachten fteeds gegeven , en

hoe derzelver getal allcngskens meer en meer toeneemt.

Men fpreekt van bewegende krachten , krachten van botfing en me-

dedeeling der beweging, van aantrekkende en terugftootende krachten,

zwaartekracht, veerkracht, van Magnetifche en EIcctrifche krachten.

Op denzelfden toon noemt men niet alleen aanklevingskrachten

,

krachten der haarbuisjes , van verwantfchap , ontbinding , kristallifering

maar zelfs klank -licht -warmte -wekkende kracht.

Desgelijks fchrijft men aan bewerktuigde ligchameu toe levenskracht,

prikkelbaarheids- en gcvoels -kracht, opllorpings- en voedingskracht,

ja zelfs beeldende, vormende, of telende krachten, galvanifche krach-

ten enz.

Maar
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Maar genoeg tot voorbeelden, eene verder voortgezette optelling

zou noodeloos vervelend worden.

Wil men nu door dergelijke benamingen van krachten niets anders

verftaan, dan den bekenden of onbekenden grond van fommige ver«

fchijnfelen, en dezelve dus Hechts befchouwen als de uitdrukking van

eene daadzaak , dan mogen zij in zoo verre gelden ; en ik erken gaarne

,

dat zij dan in vele gevallen nuttig of zelfs voor als nog onontbeerlijk

kunnen zijn. — Zoo kan men, bij voorbeeld, door galvanifche kracht

verftaan den eigenaardigen maar onbekenden grond van zulke verfchijn-

felen in het dierlijk ligchaam , welke veel overeenkomst fchijnen te heb-

ben met die der Electriciteit. — Zoo kan de uitdrukking ven kracht

der haarbuisjes , waaraan fommigen de opflorping der vochten door de

fijnfte vaatjes van ons ligchaam hebben toegefchreven, flechts dienen

,

om aan eene beftendige daadzaak der ondervinding, dat namelijk in zeer

dunne of fmalle buisjes de vloeinofFen van zelven opklimmen, te her-

inneren , maar kan niet ftrekken , om de ware oorzaak des verfchijnfels

in bet dierlijk ligchaam te verklaren.

Evenwel zou ik achten, dat men, zelfs tot dit toegeflane oogmerk,

nog altijd met het gebruik van dergelijke, ligt misleidende benamingen,

fpaarzaam behoore te zijn.

Dan , vele nieuwe Natuurkundigen fchijnen dezen gezonden zin meer

uit het oog te verliezen , en alle die benamingen van bijzondere krach-

ten, als zoo vele onderfcheidene en eigenaardige krachten te befchou-

wen, die op zich zelven beftaan, en waarvan men geene verdere ver-

klaring geven of zoeken moet.

Ja dit misbruik, waarbij tevens de vrees ons bekruipen moet, dat

het getal dier benamingen op zulk eene wijze tot in het oneindige zal

vermeerderd worden , dit misbruik , zeg ik , neemt van dag tot dag

zoodanig de overhand , dat het dreigt tot cenc heerfchende mode te

G 3 zul-
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zullen worden. Menig een verbeeldt zich eene gewigtige ontdekking

gedaan, of eene nieuwe verklaring der Natuur gegeven te hebben, ter-

wijl hij flechts een nieuw woord, veelal zonder eene bepaalde beteeke»

nis, of op zijn best eene bloote daadzaak aanduidende, heeft voortge-

bragt. — Bij dien voortgang ftaat het te duchten, dat men ons van'

lieverlede tot het ftelfel van de oude Wijsbegeerte, dat der verborgene

oorzaken zal te rug voeren, iets, dat, naar mijn inzien, tegen alle ge-

zonde begrippen aandruischt en een einde moet maken aan alle Weten"

fchappelijke kennis der Natuur.

Het is deze opmerking en de overtuiging dat men tegen zulk een

misbruik thans op zijne hoede behoort te zijn, welke mijne keuze be-

paald heeft van een onderwerp voor mijne tegenwoordige verhandeling ;-

om namelijk , na alvorens het denkbeeld van kracht tot mijn oogmerk

ontwikkeld te hebben , Uwe aandacht bezig te houden met de befchou-

wing van een voorbeeld van algemeene vruchtbare beginfelen, dat na-

melijk, der algemeene aantrekkende kracht der ligchamen.

Schrijft ondertusfchen Mijne Hoorders! dit voornemen niet toe aan

eenigen waan , dat ik eener Vergadering van zoo vele geleerde en fchran-

dere mannen iets nieuws of bijzonders over dit onderwerp zou kunnen

voordragen; daartoe ben ik mijner onbevoegdheid teveel bewust. Neen,

gelijk alleen het gevoel mijner verpligting, om met bereidvaardigheid

aan het veteerend verzoek tot vervulling dezer fpreekbeurt te voldoen

,

mij deze plaats heeft doen betreden; is het ook het gevoel van eer-

bied voor Uwe uitgebreide kundigheden, dat mij Uwe gunftige en toe-

gevende aandacht dringend doet verzoeken.

Er kan voor ons geene wetenfchappelijke kennis befiaan, dan door

begrip van den zamenhang der dingen met malkander; dus geene weten-

fchappelijke kennis der Natuur , dan door opklimming van de menig-

vuldige en verfchillende verfchijnfelen in dezelve tot eenige algemeene^

ait
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uit welke als grondbéginfelen alle overige kunnen begrepen en verklaard

worden. Met opzet zeg ik eenige algemeene , daar ik er verre af ben

,

om, gelijk, vele wijsgeeren vorderen, fommige getracht hebben , alles

tot één eenig grondbeginfel terug gebragt te willen hebben. Hoezeer

toch de aandrang, dien wij gevoelen, om alles tot eenheid te brengen

in de natuur van ons kenvermogen gegrond, en het rusteloos ftreven

daarnaar een voornaam karakter onzer reden is , volgt daaruit geenszins

,

dat in der daad de gefteldheid der dingen buiten ons, ook daaraan alle

zins beantwoordt. Evenwel daar wij als redelijke wezens zoo min iets

overtolligs , als iets zonder genoegzamen grond mogen aannemen , ge-

loof ik, dat men niet meer beginfelen moet toelaten, dan volftrekt

noodzakelijk zijn , om het aanwezen en de verfchillende wijzigingen der

vejfchijnfelen te verklaren.

Die beginfelen nu, welke ik voornamelijk bedoel, zijn wij grooten-

deels gewoon krachten te noemen. En hier ontflaat natuurlijk de

vraag : wat is eent kracht ? hoogstmoeijelijke vraag ! — Maar wat den-

ken wij bij dit woord ? — Het begrip daarvan ligt meer of min ontwik-

keld in elk onzer. Het vloeit voort uit twee andere verflandsbegrip-

'pen, uit dat van zelfftandigheid en dat van oorzaak en gewrocht; en

de eerfte ontwikkeling ontfiaat uit ons innerlijk gevoel. Bewust toch,

dat op eene bloote daad van onzen wil zekere beweging in ons ligchaam

volgt , en dat wij door de beweging van ons ligchaam in flaat zijn , om
ook bewegingen en veranderingen in andere ligchamen voorttebrengen ,

en tevens dat dit niet gefchiedt zonder eenige aangewende poging van

onzen kant, befchouwen wij dit pogen ^ als den grond, waardoor deze

uitwerkfels worden voortgebragt, en noemen dit kracht, — Verder op-

merkende, dat de ligchamen buiten ons ook op andere ligchamen werken

kunnen en verandering in dezelve voortbrengen, zijn wij ook geneigd

aan die ligchamen krachten toetekennen, analogisch aan hetgene wij in

ons zelven ondervinden.

Door
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Door kracht verftaan wij dus in het algemeen den grond, het begin*

fel, waardoor iets, eenig wezen, eenige zelfftandigheid buiten zich

eene zekere werking kan voortbrengen. Meer bepaald noemen wij het,

vermogen met betrekking tot mogelijkheid , in zoo verre wij het als den

grond van mogelijke of toekomende werkingen aanmerken; kracht met

cpzigt op dadelijkheid , wanneer wij het als den grond van hetgeen

reeds werkt, of zich als werkende aan ons vertoont, befchouwen. Vol-

gens dit eenvoudig begrip kunnen er zoo vele foorten van krachten

zijn , als er foorten van werkzame wezens of zelfftandigheden beftaan

;

ons onderwerp bepaalt ons terflond tot die , welke aan de ligchamen

eigen zijn, die het voorwerp der Natuurkunde uitmaken.

Deze krachten kunnen zicii aan ons voordoen of als algemeene of als

bijzondere y en tevens kunnen zij of oorfpronkelijke zijn, welke wij van

geene vroegere kunnen afleiden, of afgeleide^ welker grond in andere

reeds gelegen is, ja vaak in eene reeks de eene uit de andere kunnen

afgeleid worden. Het voorname doel der Natuurkunde moet derhalve

zijn, de algemeene oorfpronkelijke krachten natefporen, en alle bijzon-

dere en afgeleide tot dezelve zoo veel mogelijk terug te brengen ; en de

voorzigtigheid gebiedt , bijzondere krachten , alleenlijk bij veronderfielling

en voorwaardelijk , als oorfpronkelijke zoo lang aantenemen , als men het

verband , waarin zij met anderen flaan of de wijze van afleiding nog niet

verklaren kan, en in dat geval kan de benaming van kracht flechts het

beftendige eener nog onverklaarde daadzaak beteekenen.

En nu komen wij tot de vraag ,, hoe vele zulke Algemeene oorfproti'

kelijke krachten zgn er in de Natuur : of liever hoe vele kennen wij

er van?

De Natuurkundigen hebben vooreerst eene kracht van traagheid of

logheid aangenomen, en daardoor willen te kennen geven, dat een

ligchaam deszelfs aanwezigen toefiand noch door zich zelven noch uit

zich zelven kan veranderen ; dat het eens in rust zijnde , eeuwig in

rust
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rust zal blijven, indien er geene uitwendige oorzaak kome, welke het

in beweging brengt; en daarentegen eens in beweging zijnde, ook eeu-

wig in dezelve volharden zal , indien geene uitwendige oorzaak deze

beweging of verandert of vernietigt. Maar die logheid is dan niets

anders dan de volkomenfte onverfchilligheid der ftof voor rust en bewe-

ging, dan de volftrekfte lydèlykheid der ftof. En deze is wel eene

vvezenlyke tigenfchap der ftof, der ligchamen, doch verdient niet eene

kracht genoemd te worden. De benaming van lijdende kracht, welke

men ook gebruikt, is reeds in zich zelve onvoegzaam, en die van

kracht der traagheid zou eene werkzaamheid tot werkeloosheid uitdruk-

ken, en aanleiding tot het valfche denkbeeld geven als of een ligchaam

uit deszelfs natuur neigde tot rust, tot ftremming zijner verkregene be-

weging.

Het denkbeeld en de benaming van kracht fchijnen hier ontftaan te

zijn uit de opmerking van den tegenftand , dien een ligchaam biedt aan

elke verandering van zijnen tegenwoordigcn toeftand. Maar deze tegen-

ftand wordt onmiddellijk geboren door de mededeeling der beweging,

welke altijd plaats heeft bij elke verandering. Gelijk toch, wanneer

een ligchaam van rust tot beweging door een ander ligchaam gebragt
'

wordt, een gedeelte der beweging van het laatfte in het eerfte over-

gaat: zoo wordt ook, wanneer het van beweging tot rust gebragt

wordt, de tegenovergeftelde beweging van het eene vernietigd door.de

beweging van het andere. In beide gevallen is het verfchijnfel mede-

deeling der beweging, in beide is werking en fchijnbare tegenftand van

dezelfde natuur, van denzelfden oorfprong. Er kan geene werking zon-

der tegenwerking plaats hebben. Er beftaat derhalve geene kracht van

logheid, maar alleenlijk eene kracht van mededeeling der beweging,

lerwijl de logheid eeniglijk de noodzakelijke voorwaarde is van de dade-

lijke werking dezer kracht. .

H .De-
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Deze kracht van mededeeling der beweging is eene eerfte algemeene

en oorfpronkelijke kracht van alle ftof, en dus van alle ligchamen,

voor dezelve is geen hooger grond kenbaar. Ja velen der grootfte Na*

tuurkundigen hebben haar voor de eenigfle ware oorfpronkelijke kracht

aangenomen, en getracht alle overige daaruit afteleiden.

Anderen hebben echter gemeend daarbij nog twee te moeten voegen,

de aantrekkende namelijk en de terugftootende kracht. Sommigen heb-

ben gepoogd dit te flaven met bewijzen uit de ondervinding ontleend;

anderen door bloote redenering van voren (a priori) , gelijk de fchran»

dere gowin knight , de uitmuntende vader boscowich , en de diep»

denkende kant.

De laatstgenoemde beroemde Wijsgeer vooral heeft gezocht te bewij-

zen, dat zonder aantrekkende en terugftootende krachten de ftof zelve

niet eens mogelijk is. Hij beweert dat de twee eerfte en wezenlykfte

eigenfchappen , waardoor de ftof onze zinnelijke gewaarwording aandoet,

de uitgebreidheid namelijk , en de ondoordringbaarheid , alleenlijk toe re

Ichrijven zijn aan die beide tegenovergeftelde, maar altijd te gelijk wer-

kende krachten. — Volgens dit ftelfel vervult de ftof eene bepaalde

ruimte niet blootelijk door hare aanwezigheid , zoo als gemeenlijk ver-

onderfteld wordt, maar alleenlijk door hare krachten. De aantrekkende

-kracht verhindert de ftof om zich in het oneindige door de ruimte te

verfpreiden, zoo als uit de natuur der terugftootende kracht zou vol-

gen , indien niets hare werking verhinderde. En de terugftootende

kracht op hare beurt, verhindert dat al de ftof niet in eenig (mathe-

matiesch) punt zamendringt , hetwelk de natuurlijke uitwerking der aan-

trekkende kracht moest zijn, indien deze alleen werkte.

Door de zamenvverking en tegenwerking derhalve dezer beide krach-

ten worden de ligchamen tusfchen zekere grenzen in de ruimte be-

paald , verkrijgen eene zekere grootte , eene bepaalde gedaante , worden

on-
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ondoordringbaar, van eene meerdere of mindere digtheld; met een

woord, als men bij deze beide nog de reeds aangevoerde kraclit van

mededeeling der beweging voegt, dan zijn alle de bijzondere verfchijn-

felen en eigenfchappen der ftof niets anders dan bijzondere wijzigingen

en zamengedelde uitwerkfels van die krachten.

Ik zal mg in geen onderzoek over het voor of tegen van dit ftelfel

nu inlaten, maar liever den weg van bloote befpiegeling verlatende, mij,

volgens mijn oogmerk , bijzonder bepalen bij de Aantrekkingskracht , en

de dadelijke aanwezigheid derzelve in de ligchamen nafporen, door de

natuur en de ondervinding alleen raad te plegen. Behoort toch die

kracht wezenlijk tot de ftof, dan moet men ook langs dezen weg haar

daarin aantreffen, en genoegzaam in ieder verfchijnfcl gemaickelijk er*

kennen.

In alle ligchamen en 'n\ alle deelen der ligchamen doet zich kennelijk

aan ons voor, eene foort van poging, neiging, ftrekking Qcndence') om
elkander te naderen, en vrijgefteld zijnde, zich dienvolgens naar elkan-

der toe in alle rigtingen te bewegen, en in onmiddellijke aanraking ge«

komen, met malkander zamentehangen. Van deze poging en ftrekking,

van deze zaménhang en aankleving, is ons geen andere grond bekend

dan de daadzaak zelve, en deze is eene algemeene en beftendige daad^

zaak in de Natuur. Wij kunnen en mogen dezelve dus bij voorraad

als eene oorfpronkelijke kracht aanmerken ; of dezelve inderdaad zoo.

danig en wel eene algemeene kracht is, zal blijken uit het onderzoek

of alle verfchijnfelen , welke men dadelijk tot dezelve terug kan bren-'

gen, uit dezelve duidelijk begrepen, en voor volkomen verklaard kun-

nen gehouden worden.

Deze aantrekkende kracht dan vinden wij werkzaam of op afftand of

bij onmiddellijke aanraking. In het eerfte geval hangt de werking af

van de hoeveelheid der ftof en tevens van de grootheid des afftands

,

Ha ge-
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gelijk wij nader zullen zien. Doch indien zij in de grootfte nabijheid

of onmiddellijke aanraking werkt, zoo valt de wet van afftand weg,
en alsdan fchijnt de grootheid der kracht met hare uitwerkfelen vooral

mede aftehangen van de gedaante der kleinfte deelen van de ligchamen.

Onze onkunde echter van die gedaante en van derzelver mogelijke groo-

te verfcheidenheid maakt ons de bepaling eener algemeene wet voor dit

geval onmogelijk. De ondervinding derhalve alleen kan zulks, flechts

in iedere foort van ligchamen afzonderlijk , nagaan , en trachten te be-

palen.

Het is de uitkomst dezer ondervindingen in de Natuurkunde, welke

ons , in de eerfte plaats , de aantrekkende kracht , in onmiddeilijke aanra-

king werkende, doet erkennen in den zamenhang der vaste ligchamen

i

als welker bijzondere kleinfte deelen, van welk eenen aard ook, wij

ons niet anders, dan elk op zich zelven beflaande, kunnen voordellen,

terwijl wij van derzelver zamenkleving in alle verfcheidenheden , de

oorzaak, reden en verklaring in deze kracht vinden.

De natuurlijke (laat van alle ligchamen toch , zelfs der vloeiftoffen , zou

,

ten gevolge dezer kracht, die van vastheid zijn, zonder bijkomende

omftandiglieden , welke die kracht eenigzins belemmeren, gelijk dit

vooral de warmteftof te weeg brengt, welke zich tusfchen de kleinfte

deelen der ligchamen indringende, en ze van elkander verwijderende,

dezelve buiten den kring van onmiddellijke aanraking houdt.

Vele ligchamen door vuur fmeltbaar, verkrygcn door de fmelting

vloeibaarheid. In dien (laat worden de kleinfte deelen geheel vrij; daar-

door kunnen zij bij verkoeling onverhinderd weder de kracht van aan-

trekking volgen tot volkomen zamenTiang, zoo worden de ertfen tot

metalen, het zand tot glas gevormd.

Alle vloeiftofFen worden in eenen ftaat van vloeibaarheid gehouden

door eene bepaalde hoeveelheid warmteftof: doch wordt deze hoeveel-

» heid
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heid verminderd, dan gaan zy allengskens tot vaste ligchamen over,

het water wordt ijs, de kwik fmeedbaar metaal.

Zoo bezigt ook de natuur tot vorming van ligchamen de ontbinding

in water of andere vochten. De kleinfte deelen hangen alsdan in het

vocht evenredig verfpreid, en xijn in evenwigt zoo wel met elkander

als met de deelen van het vocht zelve. Wordt nu dit evenwigt ver-

broken of door uitdamping of foms door enkele verkoeling , dan begin-

nen de ontbondene deelen zich van het vocht te fcheiden, meer en

meer elkander te naderen, en eindelijk zich tot vastheid te vereenigen.

Gefchiedt nu deze vereeniging zeer fchielijk, dan leert de ondervin"

ding, dat daaruit een vaste klomp zonder merkbare regelmatigheid ont-

fiaat; doch gefchiedt dezelve allengskens en zacht, dan worden er

vaste ligchamen meestal van eene zeer regelmatige en zelfs meetkunftige

gedaante gevormd. In beide gevallen is blijkbaar de aantrekkende kracht

even zeer werkzaam, doch in het laatde, dat wij kriftalliferen noemen,

wordt het vooral duidelijk, dat de verfcheidenheid der gedaante van de

kleinfte deelen eenen aanmerkelijken invloed op de wet der aantrekkende

kracht in onmiddellijke of bijna onmiddellijke aanraking uitoefent. De

fchrandere Franfche Natuurkundige hauy, toch heeft door eene zeer

fijne meetkundige analyfis gevonden , dat de tallooze verfcheidenheden

der regelmatige kriftallen , kunnen afgeleid worden uit vijf of zes oor-

fpronkelijke vormen der kleinfte deelen.

Hoe weinig wij dan ook nog in het algemeen en de kleinfte deelen,

en ook de wezenlijke beftanddeelen van de ligchamen kennen , laten

zich echter reeds, uit de mogelijke verfcheidenheid dier kleinfte deelen,

en tevens uit de veronderftelde gelijkaardigheid of ongelijkaardigheid van

de beftanddeelen, alsmede derzelver meerdere of mindere, grootere of

kleinere aanrakingspunten bij de vereeniging, hieruit, zeg ik, laten

2!cb de verfcheidenheden, welke in den natuurlijken zamenbang der
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ligchamen plaats hebben, en dus de meerdere of mindere vastheid,

hardheid, brosheid, fmeedbaarheid en vele dergelijke eigenfchapnen ge-

makkelijk door de aantrekkende kracht verklaren.

Befchouvven wij voorts onzen aardbol , of, om juister te fpreken , de

ligchamen van zijnen oppervlakte, fteenen, rotfen , bergen enz., dan

erkennen wij in dezelve de vorming door regelmatige of onregelmatige

kriftallifering , en belluiten te regt, dat daartoe alle dezelve eenmaal in

vocht zyn ontbonden geweest, en dus nit het water, den geheelen

aardbodem als overdekkende, door werking der aantrekkende kracht

zijn voortgebragt.

Vestigen wij nu ook onze aandacht op de wijze , hoe een droppel

gevormd wordt , wanneer eene kleine hoeveelheid water of kwik in ee-

nen vrijen val door de gelijkwerkende aantrekkingskracht der deelen-

naar een punt , het niiddenpunt , eene volkomen bolronde gedaante

aanneemt , dan geeft ons die eenvoudige droppel reeds het denkbeeld

van de vorming onzer aarde als een vloeibaar ligchaam tot eene bol-

ronde, fphaerifche ,
gedaante. En ftellen wij ons die dan verder voor,;

als te gelijker tijd om haren as bewogen wordende, dan moet, volgens,

de wet der aantrekking, waarop wij ftraks nader zullen terug komen,

de bolronde tot eene platachtig ronde gedaante of fphaeroïde overgaan;,

juist die gedaante van onze aarde en van alle de planeten, welker

noodzakelijkheid door den onfterfelijken newton, uit blootc theorie,:

reeds lang" was aangetoond, vóór dat iemand daaromtrent eenige waar-

neming gedaan of gisfing gewaagd had.

Wij zeiden ftraks dat de droppel gevormd wordt door de onderlinge aan»

trekking der deelen van de vloeiftof. Deze aantrekking blijkt uit eene zeer

eenvoudige proef. Een plaatje van hout of glas 4 of i6 duimen oppervlak-

te hebbende, wordt op dg oppervlakte- vpi het water gelegd, -êd. dan

...l Ui'j ::: - '::'w , .... :.:'yJ cfa dab
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daar af getrokken , door behulp van eenen hydroflatifchen toeflel , onder

aanwijzing door gewigt van de kracht, welke tot het aftrekken noodig

is. Dat gewigt toont dan de onderlinge aantrekking der waterdeelen

aan. — Men wane toch niet, gelijk de misleidende fchijn fommigen

heeft doen denken, dat de proef flechts de aantrekking tusfchen het

water en het plaatje zou bewijzen , en niet tusfchen de waterdeelen

zelve. Want voor eerst is de grootheid der aankleving bijna altijd even-

redig aan de oppervlakte van het plaatje , zonder te veranderen naar de

verfchillende foorten van ligchamen , welke daartoe gebezigd worden

;

maar vooral blijkt bij de befchouwing van het plaatje, na de afzonde-

ring, dat het nat is, dat is, met eene dunne laag water overdekt,

welke er zelfs niet gemakkelijk van gefcheiden kan worden. liet water

is dus niet van het plaatje, maar water is van het aanhangend water,

dus waterdeelen van waterdeelen, afgetrokken. Daar deze proeven

voorts in het luchtledige bijna dezelfde uitkomften geven, kunnen ze

van de drukking der lucht niet dan voor een klein deel afhankelijk zijn.

Dit nat worden leidt ons , als van zelve , tot de opmerking van ver-

fchijnfelen, welke, hoetegendrijdigfchijnende, echter uit de aantrekkende

kracht alleen verklaarbaar zijn. Door ondervinding weet elk, dat die

aankleving van het water dikwijls zoo fterk is, dat men de natgemaakte

ligchamen , b, v. eene flesch , niet dan met veel moeite droog maken

kan. — Dat ook de kwik, met het glas in aanraking gebragt, het-

zelve met zekere kracht aanhangt , is lederen liefhebber bekend , die

zijnen barometer bij de waarneming eerst eenen kleinen floot geeft om
die aankleving te verbreken. — Maar de ondervinding leert ook, dat

wanneer men een (tuk glas of de vinger in kwik dompelt of eene vet-

kaars In water fteekt, die aankleving geene plaats heeft. — Ja, wan-

neer men een cijlindervormig glas van genoegzame wijdte met water, en

een dergelijk met kwik vult, ziet men het water tegen den rand op-

klim-



C 64 )

klimmen , en zich rondom als ophoopen , zoo dat de oppervlakte in

het midden eenigzins hol wordt, integendeel zal de kwik den rand

fchljnen te vlieden, en zich in het midden tot eene eenigzins bolronde

oppervlakte opheiFen.

Men heeft hierin twee tegengeftelde krachten, eene aantrekkende

en eene terugflootende
, gemeend te vinden. Maar gelijk het nat ma-

ken en nat worden klaarblykelijk de aantrekking tusfchen het ligchaam

en de vlocidof bewijst, zoo is integendeel de waargenomene vlieding

der vloeiftof in de andere gevallen flechts terugftooting in fchijn, doch

inderdaad aantrekking; die men negatif zou kunnen noemen In het

eerde geval toch , is de aantrekking tusfchen het vaste ligchaam en de

vloeiflof grooter, dan tusfchen de deelen der vloeiftof onder elkander:

daarom maakt het water door aankleving nat, en loopt zelfs tegen

den rand op, de naaste waterdeelen derwaarts medevoerende. — In

het tweede geval, dé fchgnbare terugftooting namelijk, is de aantrek,

king tusfchen de deelen der vloeiflof onderling grooter, dan tusfchen

deze en het vaste ligchaam. Daarom hecht het water niet aan de

kaars , de kwik aan het ingedompeld glas ; ja de kwikdeelen , elkander

als medeflepende , worden daardoor van den rand van het glas afgetrok-

ken, en naar het midden opgevoerd. Zij kunnen nu aan het glas niet

hechten , veel min tegen hetzelve opklimmen , omdat eene mindere

kracht eene grootere niet kan opwegen. Het is daarom ook , dat tot

goede barometers de wijde buizen de beste ziin.

De verfchijnfelen waarmede wij ons tot dus verre bezig hielden,

toonen ons de aantrekkende kracht in de onmiddeliyke of bijna on-

middellyke aanraking van de kleinfte deelen der ligchamen en vloei»

ftoffen , zoo lang die kleinfte deelen van denzelfden aard blijven , dee-

len die gezamenlijk het ligchaam uitmaken, partes integrantes cor-

forum. En deze aantrekking noemt men gewonelijk de phyfifche aan-

trek*
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trekking. Maar niet minder kennelijk is diezelfde algêmeene kracht,

wanneer de ligchamen en vloeiftofFen nog in derzelver beflanddeelen

,

deelen uit welker fijne zamenftelling dezelve beftaan, partes componen-

tes corporum , welke onder elkander ongeUjkaardig zijn , ontbonden wor-

den: bij voorbeeld, water in hydrogéne en oxygéne. Dan toch vinden

wij wederom in die beflanddeelen , welke wij deelen der kleinfte deelen

zouden kunnen noeraen , de werking der aantrekkingskracht. De fchei-

kunde , bezig met het ontbinden en zamenfiellen , flaaft dit met eene

reeks van proeven , zoo fchoon als belangrijk voor de verklaring der

natuur; waarom men die aantrekking, als bij onderfcheiding , de Che»

niifche heet; gewoonlijk met de benaming van affiniteit of verwantfchap

beteekend. Doch de tijd gedoogt niet hierover verder uit te weiden.

Veilig mogen wij dan uit dit alles het befluit opmaken , dat in de

kleinfle ftofdeeltjes eene oorfpronkelijke kracht aanwezig is, waardoor

zij eene foort van poging uitoefenen , om elkander te naderen , en dat

die kracht aan alle ftofdeeltjes als ftofdeeltjes eigen is.

Maar diezelfde, der ftofFe dus eigene, algemeene kracht werkt van

de onmiddellijke aanraking af, fteeds in afftand voort, en wel op alle

denkbare , zelfs de grootstmogelijke , afftanden. Doch alsdan hangt de

grootheid der werking, gelijk ik met een woord reeds meldde, te gelijk

af, eensdeels van de hoeveelheid der te gelijk in dezelfde rigting wer-

kende ftof der ligchamen , anderdeels van den affiand tusfchen die op

elkander werkende ligchamen ; en wel zoo , dat de werking plaats heeft

in dezelfde rede als de hoeveelheid, doch in de omgekeerde rede van

de vierkanten der afftanden, De afftand bij voorbeeld dubbel zijnde

wordt de werking viermalen kleiner. Newton heeft deze wet onte-

genzeggelijk bewezen, zy lijdt gecne uitzondering. — Verleen mij. Mijne

Heeren , nog eenige oogenblikken uwe gunftige aandacht, om ook de

werking dier kracht nog in het groot, als ik het zoo noeraen mag,

te befchouwen.

I Het
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Het algemeenst verfchijnfel , waarin dezelve zich dus vertoont is het

vallen der Ugchamen , dat is ; de poging van alle ligchamen , om , vrij

zijnde, de oppervlakte der aarde of wel haar middelpunt te bereiken

met eene beweging overeenkomftig de evengemelde wet. De hoegroot-

heid dezer poging, naar de voelbare drukking, door vergelijking bepaald,

heeten wij het gewigt; de poging zelve, de zwaarte der ligchamen, en

als oorzaak fpreken wij van de zwaartekracht. Maar die zwaartekracht

is niets anders dan de aantrekkende kracht der geheele aarde en der

ligchamen , welke zich op hare oppervlakte of op eenigen aflland van

dezelve bevinden.

De naauwkeurigde waarnemingen en metingen hebben door ondervin»

ding bewezen, dat de aardbol aan de polen een weinig platter en bij

den aequator meer verheven is. Die fphasroïdifche gedaante is, gelijk ik

met een woord reeds gemeld heb, het gevolg der aantrekking, dat is

dan nu ook van de zwaarte van alle de deelen naar het middelpunt der

aarde, terwijl de gehele masfa om haren as wentelt. Uit dit beginfel

kunnen wij nu nader, gelijk de vorming dier gedaante, zoo ook de

verfcheidenheden der zwaartekracht op verfchillende plaatfen afleiden en

verklaren.

Door de omdraaijing wordt eene middelpuntvliedende werking gebo-

ren, welke regtflreeks overftaat tegen de middelpunttrekkende kracht of

de zwaarte, en welke dus deze doet verminderen. Die middelpuntvlie-

dende kracht is op of bij de aspunten nul of bijna nul , maar neemt

allengskens toe tot aan den Evenaar, waar zij het grootfte is. De
zwaartekracht dus, in eene omgekeerde rede, moet het grootfte zijn

onder de polen, en allengskens verminderen tot den sequator, waar zij

het kleinde is.

Derhalve bij de vorming der nog vloeibare aarde moesten bij de po-

len de deelen, als zwaarder, het middelpunt iets meer naderen: bij

den sequator, waar de zwaarte het meest verminderd werd, integendeel

als
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als ligter geworden, iets meer van het middelpunt verwijdefd blijven,

terwijl tusfchen die beide uiterfien, uit het overal in zekere evenredig-

heid veranderd evenvvigt, eene eliiptifche figuur moest geboren worde n

Uit dezelfde oorzaak volgt dan nu in de dus gevormde aarde de

overeenkomftige veranderlijkheid van de zwaartekracht in de ligchamen;

daar de afiland van de oppervlakte tot het middelpunt der aarde onder

de polen de kleinfle is: doch vandaar evenredig toeneemt tot den a^qua*

tor, waar de afftand het grootst is; en derhalve, naar de wet van

NEWTON, de zwaartekracht, in de rede van de vierkanten dier afrtan-

den , van de polen af tot den aquator toe telkens verminderen moet.

En in der daad heeft ook weder de ondervinding door proeven dit

bevestigd. Men kan wel de vcrfcheidcnhcid der zwaarte niet, naar

voelbare drukking, door balanfen of weegfchalen onderzoeken, omdat

de werking van de aantrekking of zwaartekracht op gelijke wijze invloed

heeft op het gewigt en op het ligchaam , hetwelk men met hetzelve

zou willen vergelijken, maar de toepasfing van den flinger op de uurwer-

ken heeft dit getoond. Een flinger -uurwerk hetwelk, bij voorbeeld, hier

te Amfl:erdam de feconden aanwijst , zal het te Parijs niet meer doen

,

omdat de tijd der flingeringen vertraagd wordt , hetwelk men herflielt

door den flinger te verkorten; en ditzelfde heeft meer en meer plaats,

hoe verder men dat uurwerk naar het zuiden verplaatst, telkens den

flinger meer verkortende, ten onweêrfpreekbaren bewijze van telkens

meer en meer verminderde zwaartekracht. Integendeel hoe verder noord-

waarts gebragt, hoc meer de flinger verfnelt, de tijden der flingerin-

gen korter worden, en dns de flinger ter vereffening verlengd moet

worden, even zeer ten bewijze van telkens vermeerderde zwaartekracht.

Zeer moeijelijk zou het zijn de juiste maat dier vermeerdering en

vermindering overal te bepalen door onmiddellijke waarneming, omdat

het verfchil der afflanden, welke wij op de oppervlakte der aarde be-

I 3 rei-
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reiken kannen , in vergelijking met den afftand van het middelpunt der

aarde zoo gering is , dat het naauwelljks bemerkt kan worden. — Bou-

GUER heeft echter op zijne reis naar Peru zeer naauwkeurige proeven

daartoe in het werk gefield met den fecondeflinger , eerst aan den voet

van den berg Pichincha, en naderhand op den berg zelven ter hoogte

van 14604 voeten, en bevonden, dat in gelijke tijden het geral der

flingeringen minder waren op den berg dan aan den voet; vervolgens

uit die proeven afgeleid dat de zwaarte op die hoogte verminderd was

in de reden van 10,000 tot 9988 dat is tssls of ^j,-.

Maar newton had door zijne fchranderheid en alles te gelijk over-

ziende blik zijne grondwet in veel grootfcher verfchijnfelcn doorzien,

daaruit dezelve zoo op het kleinere als nog oneindig grootere toege-

past, en op iedere uitkomst telkens het zegel der waarheid gedrukt ge-

vonden. Opmerkende dat in alle afftanden , waartoe wij ligchamen kun-

nen opvoeren , de zwaarte of aantrekkingskracht fteeds blijft worken

,

kon hij geene reden befcfFen, waarom zij juist hier of daar zou moeten

ophouden , zij kon zich dan even zeer tot de Maan uitftrekken , dus

tot op eenen afdand van ons, 60 malen grooter dan onze aflland van

het middelpunt der aarde. Maar toen ontdond de vraag, waarom viel

dan de maan niet op onze aarde? — en newton ontwikkelde dit ant-

woord ; omdat de oorfpronkelijk verkregene beweging der maan in de

rigting van de raaklijn van haren loopkring , tevens met de zwaarte of

aantrekkingskracht, welke haar naar het middelpunt der aarde drijft,

juist uit den aard der zamengedelde beweging, eenen cirkelvormigen

loop rondom de aarde veroorzaakte. Uit dien loop der maan leide new-
ton zijne meergemelde wet van de toeneming of afneming der aantrek-

kende kracht , op alle afftanden , af. Ook voor den val der ligchamen

op aarde , en voor de nadering der vrijgeftelde ligchamen tot malkander.

Maar de vlugt van zijn verheven geest zweefde ook met dezelve

door
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door het uitgellrekt Heelal, Uit het beginfel van gelijkvormigheid vat

hij het denkbeeld , dat even dezelfde oorzaak de loopbanen der planeten

en van den aardbol zelven bepaalt, als door zwaartekracht naar het

middelpunt der zon gedreven , of van hetzelve aangetrokken , en te ge-

lijker tijd door eene oorfpronkelijk verkregene beweging daarvan afge-

houden. Hij past zijne gevondene wet ook op dezelve toe, en zie

daar! alle bewegingen dier hemelfchc ligchamen, hoofdplaneten en

wachters, laten zich uit dezelve niet alleen volkomen verklaren, maar

ook van voren zoo berekenen , dat men thans daaruit tot de kleinfte

bijzonderheden toe, eeuwen vooruit, aile de verfchijnfelen kan bepalen,

met die juistheid en zekerheid, dat het nienfchelijk vernuft daarin over

z'yne eigene vinding verbaasd moet Itaan.

Ziet daar. Mijne Heeren! de taak, die ik mij voorftelde, volbragt.

Eene grootc menigte van werkingen en verfchijnfelen der Natuur heb ik

als onder één oogpunt getracht te brengen, en, volgens de opmerkin-

gen der beste Natuurkundigen , de oorzaak van de vorming en het be-

ftaan van vaste ligchamen en vloeiftofFen , van derzelver zwaarte en ligt-

heid, tragere en fnellere beweging in val, de vorming onzes aardbols,

den grond van zijne beweging en der geregelde bewegingen van alle de

groote ligchamen van geheel ons zonnellelfel , dit alles, zeg ik , ge_

tracht afteleiden uit een beginfel de aantrekking ^ als ecnen band, die

het gansch Heelal te zamen houdt.

Het is een hoofdkarakter onzer rede, gelijk ik reeds in den beginne

herinnerde , alles tot eenheid trachten te brengen. Onze tegenwoordige

befchouwing kan eenigzins tot eene proeve verftrekken, hoeverre htt

menfchelijk verftand door vergelijking der grootfte verfcheidenheid van

verfchijnfelen het kan brengen, om in al die verfcheidenheid één eenig

beginfel te zien. — Maar zelfs die hooge vordering in kennis blijft

even
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even zeer een bewijs van hare bepaaldheid. Wy zien een beginfel, wij

noemen het kracht , maar wij moeten tevens belijden , dat wij niet we-

ten wat eigenlijk kracht zij.

Zoo befchouwen wij vol bewondering, eerbied en aanbidding de ge-

heele Natuur , als het tooneel der Goddelijke Almagt: maar tot het We-
zen des Almagtigen zelvcn , in een voor ons ontoegankelijk en ver-

blindend licht , kan ons kenvermogen niet genaken.

Na het einde dezer voorlezing vervolgt de Voorzitter:

Onze werkzaamheden zijn ten einde gebragt. Met opregte dankbe-

tuiging , derhalve j aan U ; Mijn Heer ekama ! voor uw bondig en

veel omvattend vertoog;

Aan U, Mijn Heer vrolik! voor uwe zoo beknopte als duidelijke

fchets van den aard en omvang onzer werkzaamheden, aan U allen,

zeer aanzienlijke Toehoorders! voor uwe verëerende tegenwoordigheid;

En met den hartelijken wensch, dat het Koninklijk - Nederlandfche

Inftituut meer en meer moge beantwoorden aan zijne verhevene beftem-

ming, verklaar ik de Vijfde Openbare Vergadering der Eerfte Klasfe te

zijn gefloten.
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MIJNE HEEREN ZEER GEACHTE MEDELEDEN, EN GIJ

ALLEN, DIE DOOR UWE TEGENWOORDIGHEID DEZE
PLEGTIGE BIJEENKOMST LUISTER BIJZET, ZEER AAN-
ZIENLIJKE TOEHOORDERS ï

Het mag der Eerfte Klasfe van het Koninklijk-Nederlandfclie Inflituut

wederom gebeuren , plegtig en openlijk te vergaderen , om', in tegenwoor-

digheid van velen, die zich door rang en verdienden onderfcheiden , re-

kenfchap te geven van hetgene zij , gedurende eèn tijdvak van twee jaren

,

ten nutte der Wetenfchappen heeft verrigt.
''

Door de keuze mijner Medeleden andermaal geroepen, om bij deze gele-

genheid den gang der Werkzaamheden te befluren , vind ik mij , door de

gewoonte bij deze Klasfe ingefteld , tevens verpligt , melding te maken

van de verliezen , die door het affterven van Leden , Geasfociëerden , of

Korrespondenten , in den genoemden tijdkring hebben plaats gehad.

Geene Klasfe , Mijne Heeren ! heeft op den duur meer dan de Eerde

ftof gehad , om te treuren over het gemis van waardige Medearbeiders ,

en cwider deze, die tot den èerften rang in het gebied der geleerdheid wa-

ren opgeklommen. Nimmer echter was haar verlies grooter, dan in de

twee laatile jaren. Er ontvielen haar niet minder dan vier Leden, drie

Geasfociëerden , twee Korrespondenten.

Het gering gedeelte tijds , dat mij , als Voorzitter , tot opening en inlei-

ding van de Werkzaamheden dezer Vergadering vergund is , gedoogt niet, dat

ik flaauvvelijk , veel min in het breede , affchetfe , wat het Inflituut , wat

het Rijk der Wetenfchappen door hun gemis heeft geleden. De hulde, die

wij aan hunne nagedachtenis alhier verfchuldigd zijn, behoeft ook in gee-

nen deele eene uitweiding in hunnen lof. Immers, gelijk er oorfpronke-

A 3 , Jijke
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lijke vernuften en diepgaande verftanden worden gevonden , die zich als

in eenen kleinen kring bewegen , en wier ware verdienden flechts aan wei-

nigen bekend zijn , zoo vindt men daarentegen anderen , wier namen , met

hunne verdienden , zich wijd en zijd , het zij binnen de grenzen des Va-

.derlands , het zij door geheel Europa , verfpreid hebben. Als zoodani-

gen verloor de Kiasfe ,

de Geaslbciëerden la place , volta ,
jefferson ,

de Leden ekama , brunings, van barneveld, de nieuport,

de Korrespondenteu krauss en kuijpers.

Dankbaar erkennen wij , wat zij , in verfchillende mate , door den roem

hunner namen , of door dadelijke deelneming in de werkzaamheden , tot

verhooging van de waarde en den luister dezer Koninklijke Inftelling heb-'

ben toegebragt.

Maar , Mijne Heeren ! ik zoude mijn gevoel , en zeker ook dat van ve-

len uwer , te kort doen , zoo ik niet voor uwen geest vertegenwoordigde

,

hoe een dergenen , wier aandenken te allen tijde bij ons in zegening zijn

zal, twee jaren geleden, met mannelijke kracht , in eene bloeijende gezond-

heid , te dezer zelfde plaatfe ftatelijk het woord voerde. Weinig kon ik

denken, toen ik hem van dit geftoelte aanfprak, om hem tot de fpreek-

plaats op te roepen , en vervolgens den dank der aanwezigen te betuigen

,

dat ik , bij de eerstvolgende gelegenheid , eenen treurtoon over zijn ontij-

digen dood zoude aanheffen. Die dood , hoe noodlottig voor ons en zij-

ne betrekkingen , was een gevolg van zijnen flver. Hij ftierf , gij weet

het, als een flagtolfcr zijner wetenfchap.

Doch wenden wij , Mijne Heeren ! het oog van dit droevig tooneel

,

om ons in blijder uitzigt te verheugen, en ons geluk hoog te fcbatten , dat

v^fij in onzen kring nog mogen bezitten mannen van ver gevorderde jaren

,

met kracht van geest uitgerust, en met de innigfle deelneming wcrkzaaln;

dat wij rijke aanwinst hebben verkregen door de toevoeging van nieuwe

Le-
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Leden, thans wel voor de eerfte maal in deze Vergadering aanwezig, doch

van wier ijver en werkzaamheid wij reeds de weligfte vruchten hebben mo-

gen ontvangen; dat wij den dag van gisteren hebben mogen belleden,

om , met eendragtig beleid, nieuwe Medearbeiders te benoemen , die , zoo

's Konings goedkeuring onze keuze bekrachtigt , gewisfelijk het gebouw

der Wetenfchappen zullen fchragen en optrekken. Verheugen wij ons.

Mijne Heeren! over dit alles, maar, inzonderheid, dat wij leven en wer-

ken in het gezegend Land onzer inwoning, waar verlichting en befcha-

ving huisvesten, waar het volkskarakter medewerkt, om den gang der

Wetenfchappen eene juiste rigting te geven, en onder alle ftanden, in alle

tijdperken des levens, op de meest gepaste wijze, bondige kennis wordt

verfpreid J

DezQ overtuiging bemoedige ons. Geëerde Medeleden, tot getrouwe

voortzetting der gewigtige taak, die ons is aanbevolen j en Itemme U,
Mijne Heeren , die ons met uwe tegenwoordigheid vereert , om gunftig

aan te hooren het Verflag der Werkzaamheden , hetwelk ik U , Mijn Heer

de Sekretaris , thans verzoek voor te lezen.

Waarna door den Sekretaris werd voorgelezen het navolgend Verflag

;

ZEER GEËERDE TOEHOORDERS VAN ALLERLEI
RANG EN STAAT,

Vóór ettelijke jaren dacht zeker Zilverfmit , te Dokkum , de gewigtigfle

ontdekking gedaan te hebben , toen hij , na het verbranden van den zand-

kokerworm , aan wiens kop gulde lovertjes fchitteren , werkelijk goud in

zijnen fmeltkroes vond. De Eerfte Klasfe werd belast met het onderzoek

naar dit Schelvisfchen-goud , want uit de maag van deze dieren had de

Zil-
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Zilverfmit gemeend, dit edel metaal verkregen te hebben; bij de Klasfe

loste zich de geheele ontdekking op in rook , en werd alzoo met der daad

bevonden , dat niet alles goud is , wat daar blinkt.

Niet minder hoog gefpannen was de verwachting , die fommigen hadden

opgevat over de ontdekking van Paarlen in eene der Zuidelijke Provinciën

van dit Rijk.

Om de gegrondheid of ongegrondheid van die verwachting nader te lee-

rcn kennen , behaagde het Zijner Excellentie , den Minister van Binnen-

landfche zaken , de Eerde Klasfe uit te noodigen, om aan Hoogdenzelven

haar gevoelen mede te deelen omtrent Paarlmosfelen , die zich in fom-

mige vlietende wateren en beken van het "Arrondisfement Dinant, Provincie

Namen , onthouden.

Het berigt van Heeren Gekommitteerden, die met dit onderzoek waren

belast geworden , hield in :

dat , behalve de meestgeachte Oosterfche Paarlen , die de Paarlemoer-

fchulp, Mytilus margariiifcrus L. , oplevert, ook foortgelijke Paarlen

in vele Landen van Europa , in fommige foorten van Mosfelen , voorna-

melijk in de bepaaldelijk daarnaar genoemde Paarlemoermosfelen , Mya
margaritifera L. , worden gevonden , gelijk ook onder deze Europefche

Paarlen meermalen enkele van aanzienlijke grootte en van eene geheel

ronde gedaante niet alleen , maar ook zoo zuiver , helder en glansrijk

zijn , dat zij met de beste Oosterfche Paarlen , zoo in fchoonheid , als

in waarde, kunnen gelijk gerteld worden:

dat men dan ook te allen tijde bedacht is geweest , deze Europefche of

zoogenaamde Schotfehe Paarlen op te zamelen en daarmede voordeel te

doen. Niet flechts particulieren , maar ook fommige Gouvernementen van

Landen, alwaar de Paarlmosfelen veelvuldig worden gevonden, hebben

zich deze Paarlvisfcherij laten aangelegen zijn. In Zweden althans , in

Denemarken en Noorwegen zijn deze Visfcherijen meermalen, op last en

voor
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voor rekening van liet Gouvernement , ondernomen , en korter of langer

«iet ongelijke uitkomst geoefend. Doch de weinige voordeden , daardoor

behaald , waren oorzaak , dat dezelve meestal fpoedig hebben opgehou-

den: en hoewel men daarna , op nieuw door het vinden van enkele zui-

vere Mosfelpaarlen aangemoedigd , deze Visfcherijen wederom heeft opge-

vat , moest men toch ten laatfte daarvan afzien , naardien de geringe

voordeelen, daardoor behaald, naauwelijks konden ftrekken tot vergoeding

van de moeite en kosten , die daartoe hadden moeten belteed worden.

Eene langdurige ondervinding heeft namelijk doen zien , dat onder een

groot aantal Mosfelen flechts weinige zijn , die Paarlen bevatten. De op-

gevischte en gefloten Mosfelen voorts geene veilige , uitwendige kenmer-

ken opleverende , waaruit men kan opmaken , of daarin Paarlen aanwezig

zQn , zoo is men genoodzaakt , alle Mosfelen te openen en te dooden ;

hetgeen eene veelal vruchtelooze vernieling en fpoedige vermindering der

Mosfelen ten gevolge heeft. Doch hetgeen voornamelijk de Visfcherijen

der Paarlmosfelen minder belangrijk maakt , dan die der Indifche Paarle-

moerfchulp , is , dat onder de Mosfelpaarlen flechts zeer zeldzaam zooda-

nige worden gevonden , die ongekleurd , geheel zuiver, helder van glans

en volkomen rond zijn , en al die hoedanigheden bezitten , waarom de

goede Oosterfche Paarlen geacht en in den handel zoo zeer gewild zijn.

Om deze en zoo vele andere redenen , als men zou kunnen bijbrengen

,

was de Klasfe van oordeel , dat de visfcherij der Paarlmosfelen hier te

Lande niet van dat aanbelang zijn kan , dat zij verdiene door het Gouver-

nement byzonder aangemoedigd te worden , veel minder , dat dezelve voor

rekening van het Gouvernement worde ondernomen;

dat het niettemin als eene merkwaardigheid , en als eene voor de na-

tuurlijke gefchiedenis van Nederland belangrijke bijzonderheid mag aange-

merkt wordöl , dat ook de Paarlmosfelen daaraan niet vreemd zqn.

B Zg-



Zijne Excellentie, de Minister van Binnenlandfche Zaken verlangde, het

gevoelen der Eerde Klasfe te weten , op een rekest en bijlagen van ze-

keren SloteiiiTiaker , voornamelijk ten doel hebbende , om aangedeld t«

worden als Verificateur van de balanfen in de Provincie Henegouwen , al-

waar hij woonachtig is , omdat hem bij onderzoek was gebleken , dat

meer dan de helft van de balanfen valsch is ; en het hem , na vele aan-

gewende pogingen is gelukt, de gebreken dier vaUche balanfen te ontdek-

ken; en , om er eene zamen te (lellen , die vrij van alle gebreken is.

De inzeijder had bij zijn rekest overgelegd vier ruwe Duitfche balanfen

,

zoo als ze gemeenlijk in ijzerwinkels gevonden worden , doch die hij

«egt te hebben zamengelleld ; namelijk , drie ondeugende en eene goede

balans , die des niettemin , naar zijn zeggen , alle vier het uiterlijk aanzien

van goede balanfen hebben.

Bij de balanfenmakers zijn intusfchen de drie ondeugende balanfen overbe-

kend onder de namen van Hobbelpaard , Tuimelaar en Valfche Balans.

De Klasfe vereenigde zich daarom gaarne met het advies van een harer

geachte Medeleden., dat de balanfenmakerij en de weegkunst bij deze me-

. dedeeling niet hebben gewonnen , en heeft dien overkomftig haar gevoe-

len aan Zijne Excellentie , den Minister van Binnenlandfche Zaken me-

degedeeld.

Onder de verbeteringen , die men voor ter Zeevarende op lange togten

meermalen heeft trachten daar te ftellen , mag nog niet geteld worden

een gemakkelijk door een ieder aanwendbaar middel , waardoor het zeewa-

ter in goed drinkbaar water zoude verkeeren.

Tot dit oogmerk nu ftrekte het adres van zeker gevolmagtigden voor

een onbekend perfoon , te Wisbaden, aanbiedende de medcdeeling eener

ontdeklung, om met geringe kosten op cenen dag een i twee amen zee-

water in zoet water , vooral voor Schepelingen drinkbaar , te veranderen.

De
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De Eerfte Klasfe den last ontvangen hebbende, om het Gouvernement

over de waarde dezer ontdekking in te lichten , bleek uit derzelver onder-

zoek ;

dat de Adresfant alleen opgevende, dat deze verandering door koking

op een klein kolenvuur gefchiedt , zonder de wijze hoe , . of het werk»

tuig , waarmede zulks vcrrigt wordt , bekend te maken , en dat hij deze

ontdekking alleen door deskundigen, door den Nederlandfchen Gemagtig-

den te Frankfort aan den Main aan te ftellen , wil doen beoordeelen , zij

niet in (laat ware, dit voorftel of deze ontdelcking te fchatten of deswe-

ge confideratiën : en advies uit te brengen, terwijl de in het rekest

zelve bijgevoegde aanmerking , dat het gezuiverde water voor Thee

,

KofHj en koting befchikt , door wijnazijn of eenig ander zuur aangenaam

voor den fmaak moet gemaakt worden , van de genoemde zuivering geen

gunftig denkbeeld doet opvatten.

Ten gevolge van dit berigt , hetwelk door Zijne Excellentie , den Mi-

nister van Binnenlandfche Zaken aan den Adresfant te Vv'isbaden was

kenbaar gemaakt , ontving de Klasfe , door tusfchenkomst van gemeld

Ministerie , mededccling van nadere inlichtingen nopens dit nieuw uitge-

vonden middel , te gelijk met eene memorie over de heerfchende ziekte

in Groningen, door cenen ongenoemden ingezonden aan Zijne Majcfteit,

den Koning , met verzoek aan de Klasfe , oxa bij haar advies op de na-

dere inlichtingen , ook derzelver gedachten te mogen vernemen over het-

geen omtrent ditzelfde onderwerp voorkomt in die iMemorie,

De Klasfe, aan dien vereerenden last voldoende, gaf, als gevolg van

liaar onderzoek, aan wclgcmelden Minister te kennen :

dat de Wisbadenfche Uitvinder wel in liet algemeen de grootte of ruim-

te van het werktuig aanduidt , waarin de gezegde zuivering moet gefchie-

den , maar dat flechts in onbepaalde bewoordingen de hoeveell^eid brand-

itof wordt opgegeven , die tot zuivering van zekere kanaen waters benoo-

B a djgd



12

dfgd is ; dat hij vooral veel gewigt hecht aan eene machine , als bij uir-

fluiting vcEcischt , otn de bewerking te doen ; dat verder de uitvinder op-

geeft, geene moeite of Icosten gcl'paarj te hebben, om tot het genoemde

doel te geraken, en ftellig verklaart, zeker te zijn van zijne ontdekking,

en gereed, om zijn werktuig met de befchrijving der middelen, hoe men

zich daarvan moet bedienen, aan het Gouvernement mede te deelen, zoa

hem eene biUijlfe belooning verzekerd wordt.

Daar intusfchen en maakfel en zaraenfiel van het werktuig, en de wijze

van deszelfs gebruik geheel verzwegen is , moest de Klasfe , even als te

voren , haar onvermogen betuigen , om de waarde en gegrondheid van

deze ontdekking te beoordeelen.

Wat de wijze van zuivering en drinkbaar maken van het Zeewater be-

treft, in eene bijgevoegde Memorie over de heerfchende ziekte in Gronin-

gen , door een onbekenden ingezonden , hield het berigt der Klasfe in

:

dat dezelve beftaat in het bijvoegen van eene zekere hoeveelheid wijn-

fteenolie of gezuiverde gewone potasch bij het Zeewater » en vervolgens

in overhaling en doorzijging van het water :

dat deze overhaling en doorzijging niet eens befchreven zijn , veel min

tene verbetering aan de hand geven.

De Klasfe kon derhalve ook in deze wijze van Zeewater te zuiveren ,

geene aanleiding vinden , om daarover gunftig advies uit te brengen.

Door den Heer Adminiflrateur voor het Onderwijs, de Kunden en We-

tenfchappen aan den Algemeenen Sekretaris des Infticuuts gezonden zijnde

eenige gefchriften van den Chirurgijn-Majoor Dr. von siebold , verbon-

den aan de Nederlandfche Factory te Nangafacki op Japan , met verzoek

hoe daarvan op eene voor de Wetenfchappen meest nuttige wijze zoude

kunnen gebruik gemaakt worden , en door den Algemeenen Sekretaris des

Inftituuts fommige van deze ftukken zijn<Je medegedeeld aan de Eerfte

Klas-
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Klasfe , heeft gemelde Klasfe goedgevonden , deze te (lellen in handen

eener perfonele Koramisfie , met vetzoek van berigt , doch vooral , om

zoodanige vraagpunten te ontwerpen , als zij zoude vvenfchen , dat door

Dr. voN siEEOLD in het belang der Natuurkundige Wetenfchappen wer-

den beantwoord en opgelost.

De bij haar ontvangene gefchriften waren:

i'. een in het Latijn gefchreven brief aan het Bataviaasch Genootfchap

van Kunden en Wetenfchappen , waarbij aan hetzelve eene Verhandeling

over de Japanfche Taal en eene andere over de Japanfche Verloskunde wordt

aangeboden

;

2.". de gemelde Verloskundige Verhandeling zelve , zijnde antwoorden

door eenen Japanfchen leerling des fchrijvers , mimazunzo genaamd , op

de hem voorgeflelde vroedkundige vragen gegeven.

Dit ftuk is reeds door het voornoemde Genootfchap in het ïo^e deel

van deszelfs Verhandelingen in druk uitgegeven , en viel alzoo buiten de

beoordeeling dezer Klasfe.

Het derde (luk is eene Misfive aan den Heer Gouverneur-Generaal van

Neêrlands- indien , en behelst het Verflag der Werkzaamheden , die de

Heer von siebold zich heeft voorgefleld , of waarmede hij zich reeds ge-

deeltelijk bezig houdt. —— Deze werkzaamheden komen neder

:

i«. op eene uitgebreide Genees- en Heelkundige praktijk te Decima

en te Nangafacki;

. 2". het onderwijs in de Genees- en Heelkunde , dat door den Heer

VON siEBOLD aan vele Japanfche leerlingen wordt gegeven;

3'. de Natuurlijlce Gefchiedenis van Japan , waartoe hij zich met het

verzamelen van Natuurlijke voorwerpen bezig houdt, zijnde door hem
reeds een aantal van dezelve bijeengebragt , terwijl door hem al verder in

eenen tuin op Decima vele Japanfche gewasfen worden geteeld, waarvan

.een gedeelte naar Batavia voor 'sLands plantentuin te Buitenzorg is over-

,
B 3 ,

ge-
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gezonden ; van de meeste gewasfen laat hij daarenboven de afbeeldingen

vervaardigen

;

4**. betuigt de Schrijver geene moeite noch navorfchingen te fparen

,

om de kennis van het land en het volk van Japan te vermeerderen en op

te helderen ; hebbende hy zich reeds bekend gemaakt met al wat tot hier-

toe over Japan geCchreven is ^ en heeft hij alzoo kunnen nagaan wat nog

onopgemerkt , niet onderzocht , of onafgewerkt is gebleven ; hetgeen der-

halve meer bepaaldelijk het onderwerp zgner nafporingen zal uitmaken
j

5". heeft de fchrijver zich met het onderzoek der Japanfche taal bezig

gehouden , waarmede hij ook nog altijd voortgaat

;

ten 6°. heeft de Heer von siebold eene Verhandeling over de af-

komst der inwonercn van Japan aan den Gouverneur-Generaal aangeboden.

Hij heeft daartoe al de hem bekende Schrijvers, aangaande dat onderwerp

,

geraadpleegd ; en voorts bij deze Verhandeling eene getrouwe overzetting

der japanfche Kronijk, van de oudfle tijden afj gevoegd;

zoo ook heeft hij 7'. eene Verhandeling over de Taal van het Land van

K-oréa aan de Koninklijke Akademie te Parijs aangeboden;

8". van eene door hem gedane ontdekking van fporen der Sankritifche

taal op Japan , heeft hij , in eene aan het Genootfchap te Calcutta ge-

zondene Verhandeling , verdag gegeven.

Tot de werkzaamheden van den Heer von siebolT) behoort al verder

p*». eene befchrijving van het Eiland Jedo, en de daarom heen liggende

Eilanden; van de Taal , Zeden, Gewoonten en Godsdienst der inwone-

ren van dezelve ; alles opgemaakt uit de antwoorden
, gegeven op de vragen,

door hem voorgelegd aan de perfonen, die met die Landen bekend zijn.

Nog houdt de Heer von siebold zich loe bezig met de Vervaardiging

van een Japans-Nederduitsch , en Nederduits-Japansch Woordenboek,

en laatftelijk iie van eene Zeekaart van Japan.

By de, overwegingen van zoo vele onderfchejdeoe , veelal moeijelijke

,

on-
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onderwerpen , moet men zich te regt verwonderen, over de groote werk-

zaamheid van den Heer von siebold en over den grooten fchat van we-

tenswaardige zaken, die hij ons van zijne nafporingen doet verwachten.

Het valt daarbij zelfs met de meest gunftige gedachte van zijne bekwaam»

heid , ijver en werkzaamheid , moeijelijk te bevatten , hoe hij zoo vele uit-

geflrekte voornemens zal kunnen ten uitvoer brengen, vooral wanneer

men in aanmerking neemt, dat, door de zfonderlinge Staatkunde van het

Japansch Gouvernement, de vrije toegang tot het binnenfte van dat Land

nog voortdurend belet wordt, en dat de werkkring van den Heer von sie-

bold tot nog toe op het Eilandje Deciraa en tot de dagelijkfche wandelin-

gen in de nabijheid van Nangafacki bepaald blijft. Doch hoe dit ook zij,

het heeft der Klasfe bij de overweging der uitgebreidheid van zijnen ar-

beid en van zijne ontwerpen niet kunnen voor den geest komen , nog

meer dan dat alles , van hem te verlangen , of al verder op ondervVerpen

bedacht te zijn, die zij zoude wenfchen, dat door den Heer von siebold

onderzocht of behandeld werden , en die niet reeds in de opgenoemde be-

raming zijner Werkzaamheden zijn opgefloten.

De grenspalen toch van het veld, dat hij zich heeft voorgedeld te

doorwandelen , zijn zoo ruim , wijd , én ver af geplaatst , dat binnen de-

zelve nagenoeg alles , wat wetenswaardig is , bevat wordt. Daarbij komt

nog, dat de Natuurkundige wetenfchappen , ten behoeve van welke men

zich in het bijzonder zoude geroepen vinden , vragen te ontwerpen , het

grootile , voornaamfte en meest geliefkoosde deel der Werkzaamheden van

den Heer von siebold uitmaken, gelijk hij ook in het bijzonder tot na-

fporingen , daartoe betreklielijk , door liet Indisch Gouvernement is uitge-

noodigd en aangefteld. De vragen der Klasfe zouden kunnen ontdaan uit

eene naauwkeurige overweging en vergelijking van hetgeen door kaem-

PFER, THUNBERG, TiTSiNG en anderen reeds aangaande de Natuurlijke

gefteldheid van Japan is gedaan j waaruit dan van zelve zoude blijken

,

wat
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wat daaromtrent nog te wenfchen en te vragen overfchiet; en bet zal

naauwelijks noodig zgn , aan te merken , dat het aantal en de uitgeftrekt-

heid van agenda nog zeer aanzienlijk is. Doch die moeite mag als nutte-

loos en onnoodig worden aangemerkt, naardien de Heer von siebold zoo-

wel in deze zijne Misfive , als ook in eene vroeger door hem uitgegevene

Verhandeling : de Historia Naturalts in Japonia Statu , meermalen be-

tuigt , zich met den arbeid der zoo even genoemde en andere voorgange-

ren ten volle te hebben bekend gemaakt , en daaruit alzoo heeft kunnen

afleiden , wat hem nog te doen ftaat.

Der Klasfe fchoot derhalve niets over , dan , in het gunltigst vooruitzigt

op de vruchten van den arbeid des Heeren von siebold den wensch te

uiten , dat hij gelukkig moge flagen , in de volvoering der groote en be-

langrijke taak , die hij zich heeft voorgefteld , en dat hij vooral daartoe

,

van wege het Nederlandsch-Indisch Gouvernement , de noodige onder-

fteuning , middelen , en aanmoediging niet moge misfen , te meer daar hij

van oordeel is , dat de groote beperktheid , waarin onze handelsbetrekkin-

gen op Japan nog altijd worden gehouden , door zijne wctenfchappelijke

en vooral door zijne geneeskundige werkzaamheden en leeroefeningen

,

alsmede door het vertrouwen , dat hij zich reeds heeft verworven , het

best zal worden uit den weg geruimd, en daardoor alzoo aan de HoUand-

fche Natie eene meerdere vrijheid op Japan zal bezorgd worden.

Laastelijk meende de Klasfe , in antwoord op de vraag : „ hoe van de

„ ingezondene ftukken, op eene voor de Wetenfchappen meest nuttige

„ wijze , zoude kunnen gebruik gemaakt worden ," Zijner Excellentie te

moeten informeren , dat het eene dier flukken, de Japanfche Verloskunde

betreffende, reeds in het 10° Deel der Verhandelingen van het Bataviaasch

Genootfchap gedrukt is, en dat voorts de inhoud der overige ftukken ge-

noegzame redenen aan de hand geeft, om de Werkzaamheden van den

Heer von siebold , op Japan , aan de hooge befcherming van Zijne Ma-

jelleit, en van bet BeAuur io Neêrlands-Indiën aan te bevelen.

Van
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. Van hetgeen door de Leden der Eerfte Klaasfe naar vrije keuze werd

voorgedragen , of ten onderzoek ingeleverd , zal ik , nu eerst onlangs het

Eerfte Deel der nieuwe Verhandelingen en het Eerfte Stuk des Tweeden

Deels zijn in het licht verfchenen, weinig te vermelden hebben. Trou-

wens die verre het grootlle gedeelte van zijnen voorraad ten beste gaf,

kan niet van karigheid befchuldigd worden , zoo hij in eene nalezing

flechts fpaarzaam opdischt.

De ' Heer kops onderhield de Klasfe met eene voorloopïge mededeeling

van den uitflag eeniger proeven op het verfchil van kracht , benoodigd

tot het trekken eener voore, met onderfcheidene ploegen.

De ploegen , daartoe gekozen , waren de Zeeuwfche , de Brabandfche

of Belgifche, de Noord-Hollandfche, de Engelfche van baily, zijnde de-

ze alle voetploegen , voorts de vier Rad- of VVielploegen , als de Vrie-

fche , Overijsfelfche , Stichtfche en Franfche van guillaume.

Om de trekkracht, welke iedere proef vorderde , te bepalen, bezigde

men den krachtmeter , dynamomêtre , door regnier te Parijs vervaar-

digd.

Al deze Werktuigen waren , met toeftemming van het Gouvernement

,

genomen uit het Kabinet van Landbouwkundige werktuigen, waarvan de

Heer kops Direkteur is.

Om vergelijkende proeven te hebben , trachtte men de voren voor allen

pp gelijke breedte en diepte te houden. De breedte was doorgaans sf

tot 3 palmen, de diepte 20—23 Nederlandfche duimen, behalve op zware

kleigronden , waar men niet dieper ging , dan 16 Nederlandfche duimen. —
Op drie onderfcheidene foorten van gronden werden deze ploegen beproefd

:

op zwaren kleigrond , gewonen zandgrond en gemengden zandgrond.

De Franfche radploeg kon alleen in zandgrond gebruikt worden , en

fiortte maar zeer matig de aarde om ; misfchien was het aan de onge-
•€'"

oefend-

\
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oefendheid van den bouwmeester toe te fclirijven, dat déze ploeg vin on-

zen gewonen, zoo zeer afwijkende, niet gelukiciger werkte. -Uit gelijke

oorzaak is men ook waarfchijnlijk met den Engelfclien minder gcflaagd

,

die althans op dé zware klei mislukte, maar op losfer grond de aarde

zeer goed omwierp, en althans geen minder trekkracht vorderde, dan de

drie eerstgenoemde radploegen , welke in her algemeen weinig vcrfchilden ;

doch van al de ploegen bevond men den Belgifclien bijzonder uit te mun-

ten. Niet alleen wierp deze de aarde zeer goed om , zoo in harden als

losfen grond, maar in zwaren kleigrond wees de krachtmeter bij dezen

ploeg 1100,2 ponden, en bij den Stichtfclien 1300,4, in gcmengden zand-

grond 500—700,2 , naar gelang van eenig verfchil in diepte , waarin die

met den Zeeuwfchen gelijk flond, terwijl de Stichtfche 700—800 en de

Vriefche zelfs 800—looo vorderde.

Op gewonen zandgrond was er minder verfchil, zoo wel ten aanzien

van voet , als wielploegen.

Deze voorloopige mededeeling met genoegen zijnde aangehoord , werd

ons geacht Medelid verzocht , en is zulks door hem aangenomen , eene

meer ontwikkelde opgave daarvan aan de Klasfe te leveren.

Eene herinnering aan de wetten , die bij den val der ligchamcn worden

waargenomen , maakte het belangrijke eener voorlezing uit, die de Heer

SENTELET op zijuc bfiutt döt Klasfe aanbood.

De Heer driessen leerde ons eenige bedenkingen kennen van wijle zij-

nen neef j. c. driessen, over het Amflerdamsch Geoctrooijeerd Kunst-

cement en over het verfchil van bederfwerend vermogen in het Keuken-,

zout , dat met zeewater of met rivierwater gerafineerd wordt , zijnde het

eerile daarmede in ruimer mate voorzien en tot het inzouten van vleesch

en fpek alleen bruikbaar.

In de bedenkingen over het Amfterdamsch Geoctroijeerd Kunstcement

ver-
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vereenigde zich de Vergadering gaarne liiet de aanmerking , dat het wen-

Ichelijk ware , de ovens zoodanig te Itunnen inrigten , dat er een egale

graad van calcinatie in de geheele masfa plaats hebbe , en vond dezelve

van genoegzame waarde , om eene Kommisfie te benoemen , ten einde eeq

pian te ontwerpen, waarnaar zulle een oven op de gefchiktfte en minst

Icostbare wijze zoude kunnen daargefteld worden.

Om nu aan dezen last te voldoen , heeft die Kommisfie in de eerfte

plaats de ovens , waarin tegenwoordig het Kunstceraent gebrand wordt

,

uaauwkeurig onderzocht en befchreven; waarbij zij tevens de wijze, op

welke de opgebaggerde molenklei opgellagen , naar de plaats der ovens

vervoerd , tot ballen gevormd en gedroogd wordt , heeft aangegeven.

Zij heeft gevonden, dat deze ovens, geheel overeenkomende met die,

waarin de klei tot dakpannen gebrand wordt , genoegzaam gefchikt zijn

,

om het Cement op eene , zoo veel mogelijk gelijkmatige , wijze te bran-

den , terwijl het uit den aard der zaak bijna oumogelijk is , ovens , waar-

in eene grpote hoeveellieid ftof moet gebrand worden, die men genood-

zaakt is, van onderen te ftoken, zoodanig in te rigten, dat niet het on.,

derde, nabij den vuurhaard geplaatfte deel der ftof, fterker verwarmd

worde , dan de hooger gelegene deelen ; gelijk men dit in alle , ook de

best mogelijke, kalk en fteenovcns alzoo ondervindt.

De Kommisfie heeft echter opgemerkt, dat de branding der Amflerdam-

fche beklonken Molenklei gelijkmatiger kan gefchieden , dan die van ande-

re ftoifen , omdat de ballen uit deze klei gevormd , wanneer de hitte van

liet vuur zich eenmaal daaraan heeft medegedeeld, dpor de organifche

ftof, die zij bevatten , zelve beginnen te branden ; welke branding , bij

den rooster van den oven aanvangende en allengskens naar het verwulf

voortgaande , veroorzaakt , dat al de ftof in den oven , offchoon ook van

den vuurhaard meer verwijderd, echter eene genoegzame temperatuur kan

verjjfijgen.

C a
'

Ge-
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Gekommitteerden het om deze reden ongeraden oordeelende, het daar-

ftellen van eenen anderen oven aan te bevelen, hebben alleen aan de Klas-

fe doen opmerken , dat het , om zeker te zijn van de juiste en gelijkma-

tige branding van het Cement, die zich door ecne bepaalde vlecschroode

kleur te kennen geeft, volftrekt noodig is, om, bij het uitkruijen van den

afgeftookten oven, naauwkeurig toe te zien, dat die ftukken Cement,

welke of te veel , of te weinig gebrand zijn , van de goed en gelijkmatig

gebrandde worden afgezonderd en alleen deze laatlle naar den molen gebragt.

Daarenboven oordeelden zij , dat de gelijkmatige branding aanmerkelijk

zoude worden bevorderd , indien de ballen uit de aangevoerde molenklei

gevormd, niet in de open lucht, maar in lootfen , waar zij voor den

regen vrij zijn en alzoo geen gevaar loopen van weder tot gruis te wor-

den , konden gedroogd worden. ^ -

De Heer wauters, wiens hooge leeftijd niet fchijtlt te hinderen aan

het voortzetten zijner geneeskundige oefeningen
, gaf blijken van eenen

echt praktifchen geest in het mededeelen eener Franfche Verhandeling fur

une fièvre épidémique et contagieufc qui a règné dans les communes de

Bottelaar et Meirelbeeke.

Zoo de tijd , waarin deze koortsziekte is waargenomen , zijnde het jaar

1812, niet te ver verwijderd ware geweest van het tijdperk, dat wij bele-

ven, zou de Klasfe gewis zich verheugd hebben, door derzelver befchrij-

ving algemeen nut te kunnen ftichten. Nu echter dergelijke waarnemin-

gen > reeds door anderen zijn te boek gefield , en ook de aard der ziekten

in latere jaren vooral merkbaar is veranderd , heeft zij zich vergenoegd

met de opmerking , hoezeer juistheid van oordeel
, gepaard aan eene rede-

lijke ondervinding ,
gefchikt is , om den waren Geneesheer te doen onder-

fcheiden van eene menigte Kunstoefenaren, die, op den naam eener ziekte

afgaande , even fpoedig een aangeleerd voorfchrift bij de hand nemen

,

als



als zij de krankheid zelve onder eenc bepaalde foort gerangfchikt meenen

te hebben.

• Hoe menigwerf wordt bij zulke handelwijzen aan de kunst eene verkeerdheid

ten laste gelegd, die alleen te wijten is aan derzelver ongefchikte beoefenaren.

Aan den Heer verbeeck heeft de Klasfe een tweetal waarnemingen te

danken van gewigtige heelkundige gebreken.

De eerfte waarneming komt hierop nefir. — Eene dienstmaagd , oud 54

jaren, zijnde van een lang, zeer mager ligchaamsgeftel , ftort , bij het af-

fiappen van eenen meer dan gewoon hoogen ftoel , met geweld ter aarde,

en valt op hare linker heup , terwijl zij onder dien val eene hevige pijn,

vergezeld met een bijzonder gekraak , gevoelt in de linker lies en het

lieupgewricht van die zijde ; zoodat zij buiten de mogelijkheid was , om
zich op te rigten , of met het .linkerbeen eenige beweging te dóen.

De voet was eenigzins buitenwaarts gekeerd , doch men befpeuWe geenè

'de minste verkorting van het been. Bij de beweging van dit deel, be-

merkte men geene belediging van het heupgewricht zelve , maar alleen

eene geweldige pijn in de linkerlies , binnenwaarts langs het bekken tot

de lenden opklimmende. »

Alle toevallen duidden eene hevige plaatfelijke beleediging aan , waarte-

gen aderlatingen werden in het werk gefield , nevens het aanwenden van

oplosfende ftovingen op de aangedane plaats , en het houden van eenen

ftrikten leefregel. Na drie weken tijds verminderden de toevallen meer en

meer , men veroorloofde de patiënte eenige beweging buiten het bed te

maken; dan het was haar onmogelijk een enkelen ftap voort te gaan ,

ten zij het ligchaam naar voren hellende , en de tronk op het bekken

vooroverliggende , zoodat er eene allerzonderlingfte wijze van gang plaats

had , daar het ligchaam , voorover gebogen pijnde , plotfelijk vooruit werd

gefmeten, even als of het door eene gefpaunen veer bewogen wierd. - .'

-'-'''-''
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Het gebruik van krukken werd hierdoor noodzakelijk ; van welke zij

zich nog ruim twee maanden bediend heeft, wanneer zij dezelve met eene

handkruk vervvisfelde. Meer dan een jaar tijds verliep er, dat zij haar

gewonen arbeid niet met hetzelfde gemak als te voren konde verrigten.

De Schrijver vooronderftelt , dat in dit geval een gedeelte van de groote

lendenfpier is afgefcheurd geweest.

De tweede waarneming bevat de gefchiedenis van eenen jongeling van

veertien jaren , welke , over eene floot willende fpringen en zijn evenwigt

verliezende , zich voorover boog en op zijne linkerzijde nederviel , onder

den val eene hevige pijn omtrent de linkerheup gevoelende, zoodat hij in

de eerfte oogenblikken niet konde opftaan, doch daarna, met behulp van

eenen makker , opftond en naar huis ging. Den volgenden dag was de

omtrek van het heupgewricht fterk gezwollen en alle beweging van het

been bijna onmogelijk. OfTchoon de deelen van het heupgewricht zelve

niet dadelijk fchenen beleedigd te zijn, befiond er een zonderlinge gang,

wanneer de lijder met groote moeite eenige ftappen poogde voort te gaan.

^en legde eene koude, geestrijke, oplosfende Itcving aan , en beval

volmaakte rust. Den volgenden dag plaatste men eenige bloedzuigers op

het gezwollen deel. De zwelling en pijn verminderden na eenige dagen ,

doch de raoeljelijkheid in het gaan bleef aanhouden.

Toen werd de Heer verbeeck geraadpleegd, welke de beide ledematen

van gelijke lengte bevond , doch de linkerbil merkelijk nedergedrukt , zon-

der echter eene beleediging van het heupgewricht te ontwaren. De knie

was de zitplaats van eene ligte pijnlijke aandoening. De gang was aller-

zonderlingst , en de pijn ilrekte zich alsdan langs de geheele bil uit. Na-

der bleek deszelfs zitplaats te zijn aan den onderrand van het zitbeen,

alwaar men een' kleinen beenigen knobbel ontwaarde , door de hand be-

wegelijk. Waaruit ons geacht Medelid befloot, dat in dit geval eene af-

fcheuring van het aangroeifel des zitbeensknobbels plaats had. Hg
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Hij beval volkomen rust in zoodanige houding, dat de fpieren van den

achterkant der dije, zooveel mogelijk verflapt wierden : trapswijze aange-

legde drukdOeken werden door eene foort van korenaarverband bevestigd,

om daardoor het afgeweken deel zooveel mogelijk op zijne plaats te hou-

den. Na verloop van twee maanden was de lijder herfteld , doch de gang

was eenigzins trekbeenig , en het aangroeifel fcheen door eene bandachtige

zelfftandigheid met den knobbel van het zitbecn hereenigd te zijn , terwijl

,

na verloop van eenigen tijd, men gecne beletfelen in den gang meer ont-

waarde.

Deze lijder is derhalve ook, zeer tot zijn geluk, volkomen genezen.

De Heer sentef^et deelde , ter vervulling zijner fpreekbeurt , cenige

bedenkingen mede over het achterlijk blijven in wasdom van den Abeel of

witten Popel , die langs de wegen en weilanden in de Zuidelijke Provin-

ciën een gemeenzaam hout fchijnt te zijn.

Hij zoekt de oorzaak van den kreupelen wasdom gedeeltelijk in dewei-

nige zorg, die men in het algemeen heeft voor natuurprodukten , waaruit

men geen onmiddellijk voordeel kan trekken, doch wel voornamelijk in de

verkeerde gewoonte, om de uitloopers van deze foort van boomen jaar-

lijks op te nemen en in kweekerijen over te brengen , om ze vervolgens

tot boom te laten opgroeijen , daar men ze of van zaad , of van ftek be-

hoorde voort te planten, zijnde deze, volgens eene doorgaande ondervin-

ding, alleen gefchikt, om fraai opfchietende en gave boomen voort te

brengen. i

f :-"'

Welk verfchil nu in het inwendig zamenftel van uitloopers , en ftek of

zaailingen befta , dat zulk een' gewigtigen invloed op den verderen was-

dom daaruit wordt voortgebragt , is tot heden niet opgeklaard. Het zou-

de welligt verdienen , door opzettelijke proeven te worden nagegaan , of

men door behoorlijke kweekiog uit de worterfcliaiten of uitloopers van

den

i
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den Abeel niet even goede boomen zoude krijgen, als uit zaailingen of

ftekken, daar het toch zeker is, dat de SasrafFras, Laurier , en de Robi-

nia's goed gewas opleveren , zelfs uit wortelftukken , die na het uitroei-

jen van den boom toevallig in den grond zijn achtergebleven.

"^ Onder de belangrijke punten van Landhuishoudkunde is, federt verfchei-

dene jaren , vooral gerangfchikt het voorftel , om de nog onverdeelde

woeste gronden van de Noordelijke Provinciën des Rijks aan de daarbij

belanghebbenden toe te kennen en vrij te geven ter bebouwing. De Heer

VAN DER BORCH VAN VERWOLDE behandelde hetzelve in al zijne bijzon-

derheden, en deed er het gewigt in al deszelfs kracht van bemerken.

En in de daad , dit onderwerp moet zich terftond aan ieders aandacht

aanbevelen , indien men opmerkt , dat meer dan f van den vasten bodem

van ons Noordelijk Vaderland woest ligt.

De woeste velden beflaan voornamelijk uit iVIarkengronden , zijnde woes-

te heivelden , welke eaiige lieden in onverdeelden eigendom bezitten , ge-

bruiken en als eigendom beheeren , echter zoodanig , dat eenigen , die

geen eigenaars zijn, alleen geregtigd zijn tot het vruchtgebruik.

Deze Markengronden worden hier bovenal bedoeld, en de verdeeling

dcrzelven onder de daartoe geregtigden is reeds lang als hoogstwenfche-

lijk befchouwd , daar dezelve, zonder zulk eene verdeeling, voor altijd

m den ftaat van woestheid zullen blijven ; doch tot welke verdeeling de

tusfchenkomst van het Gouvernement volftrekt noodzakelijk is. .u..

Zoolang nog de oude inrigtingen dier marken in volle kracht vvaren'j'

werd er behoorlijk gezorgd , om de gronden in goeden ftaat te houden

,

de broek of groenlanden niet af te plaggen , of af te fteken ; de water-

leidingen, wegen en bruggen in order te doen blijven , het turffteken te

bepalen en het innemen van de beste gronden door pngeregtigden of arme

hutbewoners te beletten. ,;;v.ii j.
'

Doch
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Doch gedurende en na de Franfche overheerfching , hebben de Be*

ftuurders der Marken hun vorig gezag verloren, en zijn door het Gou-

vernement niet meer als autoriteiten erkend , zoodat nu de grootfte wan-

orden plaats hebben, die in vele bijzonderheden door den Heer van der.

BORCH werden aangewezen : waarom thans , meer dan ooit , deze Marken

behooren verdeeld te worden.

Hij zette dit alles zeer juist uit een , en toonde kortelijk aan , dat onze

Marken van Sakfifche herkomst en in derzelver inrigtingen gelijk zijn aan

die van Osnabruck , Munlter en elders in het Noord-Oosten van Duitsch-

land ; waar men gelijke bepalingen en gelijke ongelegenheden en moeiten

in de verdeeling vindt, die men daar echter in zeer. vele Marken heeft

weten te overwinnen, en waarvan deze verdeelde gronden in vruchtdra--

gende fpoedig herfcliapen zijn. Hetgeen verder al die gelukkige gevolgen

lieeft voortgebragt , die hieruit zeker voortvloeijen.

Hetgeen daar mogelijk is , kan ook hier in een gelijk geval plaats heb-

ben. Men brenge zich flechts, zoo deswege by iemand nog twijfel mogt

opkomen , het voortreffelijk bebouwde Vlaanderen voor den geest , dat

eertijds voor het grootfte gedeelte heide was , en zonder eene goed volge»

houdene kuituur weder in heide zoude verkeeren ; doch waar men per mijl

thans 554 zielen telt, terwijl in de rijke en fterk bevolkte Provincie Hol-

land op gelijke vlakte (lecht 362 zielen bevat worden. In Vlaanderen zijn

wel nog andere middelen van welvaren, dan de Landbouw, die hiertoe

medewerken , maar waarom zouden ook zulke middelen niet kunnen aan-

gewend worden op Dorpen , die hunne woeste velden verdeeld en be-

bouwd zouden hebben.

Dat over de waarde van déze keurig uiteengezette Verhandeling geen

verfcbil beftaan konde , zal niemand in twijfel trekken , of de lofwaardige

melding afkeuren, welke de Eerde Klasfe gemeend heeft van deze heer-

lijk bewerkte ftof te moeten maken. . .

Onder de moeijelijkheden , die de werkdadfge Heelkunde zelfs nu nog

blijft ondervinden, is vooral te tellen het wegnemen van gezwellen uit in-

D wen-



wendige holten van het ligchaani. Elke poging, om zulks ligter en ge-

makkelijker uitvoerbaar te maken, is daarom welkom. Voor zulk eene

poging zijn wij den Heer van stipriaan luïscius dank fchuldig in zijne

Mechcleding van ecntn nlemvcn Polypus-afbindcr, Deszelfs aanwending

en toepasfing op voorkomende gevallen, deszelfs vergelijking met foortge-

lijke werktuigen van levret, herbiniaux, dessault , davis en ande-

ren , zal de nadeden en voordeden doen inzien, waarmede men onder des-

zelfs gebruik te kampen , of waarover men zich te verheugen hebbe. En

in zoo verre fluit het zeer naauw aan zoo vele andere pogingen , die

's menfchen geest heeft ondernomen ter volmaking en uitbreiding van VVe-

tenfchap en Kunst.

Van lieden, door geenen titel aan het Infiituut verbonden, werd aan

de Eerfle Klasfe in den loop van het jaar 182Ó meer dan eens betoond,

op welken prijs haar oordeel gefteld wordt.

De Heer j. c. van zelder zond liaar eenige bijdragen tot de theorie

ter bepaling van de gedaante der vaartuigen , met verzoek , van hare

gedachten daarop te mogen vernemen.

Het deed haar echter leed, in die bijdragen, de Theorie ter bepaling

van de gedaante der vaartuigen veel te wijdloopig of te oraflagtig te vin-

den, dikwijls met verwarde beteekenis der gebruikelijkfie woorden, en on-

naauwkeurige opnoeming van de eerfle beginfelen der Natuurkunde ; waar-

door de eenvoudigfte en algemeen bekende waarheden in een donker floers

worden ingewikkeld, en het eigenlijk doel van den Schrijver geheel en al

raadfelachtig of onverftaanbaar blijft.

Een Model en teekeningen van een^ Ophaalbrug , haar aangeboden

door den Heer gornelis dekker , deed de Klasfe hopen , eene nuttige uit-

vinding te zullen mogen beoordeelen en welligt met eene premie bekroonen.

Doch de uitflag van het onderzoek zal doen zien , dat hare hoop ijdel was.

In plaats van de gewone wijze, wilde de Heer dekker een getand rad

en rondfel , of wel , wanneer men het vermogen , waarmede de tablier zal

wor-
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worden opgeligt , begeert te vei'oieerderen , twee getande raderen , rondfel

en kruk gebruiken. Doch cene dergelijke inrigting, als hier wordt voor-

geflagen ,• maar veel beter zamengefteld, reeds voorlang aan de vesting-

bruggen van Naarden zijnde aangebragt , bleef er voor de uitvinding des

Heeren dekrer zelfs geen naam.

De Heer dumortier het gevoelen der Klasfe verlangende te vernemen

op een gefchreven ftukje , betiteld : Crasfulacea Bclgica , e prodromo Flo-

ra Belgica inedito , excerpt^e, hebbén zicli drie harer kruidkundige me-

deleden verledigd tot het verlangde onderzoek, en van hunne bevinding

verflag gedaan. *'. J JKTü.: ->?] ,1 '"^ 1 "'!<
'
<.

Uit hetzelve bleek, dat het frukje tot eene proef kan dienen van de

wijze, waarop de aangekondigde Prodromus Flora Belgica zal zijn inge-

rigt, en dat daarin het zoogenaamd natuurlijk fystema zal gevolgd worden.

Men mag naar deze proeve te oordeelen zoowel , als uit hoofde van de

algemeen erkende kunde en van den ijver des Schrijvers met grond ver-

wachten, dat het groote werk veel goeds zal bevatten, voor de beoefening

der kruidkiuide , met opzigt tot inlandfche gevvasfen zeer dienftig zijn , 'en

eene meest volledige lijst der in Nederland groeijende planten zal behelzen.

Waarom geoordeeld werd, dat de Schrijver, over het algemeen genomen,,

de goedkeuring en aanmoediging der Ëlasfe ,op zijnen arbeid waardig is. '

Na, de voorlezing van dit Verflag, ;Ziegt de. Voorzitter :^ [ ,,>,

Ik bédahK u ,'Mijfihe'er''(ïë''§èkfétaris! 'voor de duidelijke üiteenzenrfng

van hetgeen de Klasfe verlangd heeft , dat in deze Zitting nopens hare

werkzaamheden zoude worden voorgedragen. Vergun mij , U op nieuvir

uit te noodigen tot de voorlezing van het Berigt , dat de Klasfe wenscht

openbaar gemaakt te hebben, wegens de ingekomen antwoorden op fom-

mige uitgefchrevene vragen , en der nieuwe vragen , die zy voorftelt.

' 'Efe ^ekretaris leest hierop voor , de volgende

D a PRIJS-



PRIJSUITSGHRIJVING
BER

EERSTE KLASSE
VAN HET

KONINKLIJK-NEDERLANDSCHE INSTITUUT VAN
WETENSCHAPPEN, LETTERKUNDE EN

SCHOONE KUNSTEN.

Aangekondigd in hare Openbare Vergadering den la^e» Octoher xZ'ij^

D.'c Eerfle Klasfc van het Koninklijk -Nedcrlandfclie Inflimut van Wetcn-

fchappcn , Letterkunde en Schoone Kunacn , brengt ter kaïnisfe van hec

Algemeen, dat zij, op de Prijsvraag, door haar, in het Programma voor

den Jare 1821, iiitgefchreven, en herliaald in de jaren 1823 en 1825,

luidende:

„ Daar het zuivel een zeer aanzienlijk voortbrengfel is van eenigc Ne-

y, derlandfche Provinciën , en daar de Graslanden , waarvan deszelfs hoe-

„ veelheid en hoedanigheid voor een groot gedeelte afhangt, zich aldaar

„ in zulk eenen verfchillenden toeftand bevinden , dat men dikwijls in de

y, nabijheid van het vooitrefFelijkfte Weideland , zeer iiitgedrekte , vooral

„zoogenaamde Hooilanden ziet Üggcn, wellie niet dan weinig en flecht

„ gras opleveren j"

zoo wordt gevraagd

:

„Wel-
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^

„ Welke de oorzaak zij van dit zonderling verfchijnfel , maaf vooral

,

„ of, en- op wat wijze zulke fleclite Graslanden met voordcel zoodanig

„ zouden kimnen verbeterd worden , dat daarop meer Vee konde gehou-

„ den , en dus ook meer en beter zuivel verkregen worden ?"

heeft ontvangen vijf antwoorden, als:

ï'. met de fpreuk:

." feraces

Figat humt plantas et amicos irrigat imbres.

viRG. Georg.

»o, — I Si tihi lanitlum cura ^ primum afpera filya

,

Lappaque tribuUque abfint.

VIRG. Georg, Lib. III.

3». i ' '1 t>ie mest ^ die mist niet — en

Die niet mest , die mist.

4'. ' '
i Die niet en mest , die mist het al;

Die wel mest , die mist niet-met-ah

^. "
<

' Natuur door kunst en vlijt geleid^

Loont dubbel elke werkzaamheid.

E. D.

Dat wat aangaat de Verhandeling N'. i , feraces, eet., bij de Klasfe het

vermoeden ontftaan zijnde, van mogelijlce overeenkomst, ook wat den in-

houd betreft, met eene Verhandeling, welke haar, onder eene gelijke fpreuk,.

Dg ten
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ten gevolge van het Programma des jaars iSai, was ingezonden, inen bij

vergclijlcing bevonden heeft , dat dit vermoeden niét alleen gegrond was

,

Hiaar dat de Schrijver van beide fiuldien zich niet ontzien had, van een

antwoord te leveren, dat, op wemige niets beduidende woordverplaatfin-

gen na, volkomen gelijk is aan het in den jare 1823 afgekeurde, waarvan

als toen in het Programma van dat jaar openlijke melding geichied is.

Weshalve de Klasfc heeft goedgevonden, dit ftuk, als dingende naar den

uitgeloofden prijs, niet toe te laten ;

dat de. Verhandeling N°, 2,. i!?/ //^i /ö^«///r/»2j, cei., reeds bij de eerfte

befchouwing , zoo algemeen gefield bleek te zijn , dat zij niet flechts geheel

Europa, maar al de gedeelten der aarde omvat, doch te gelijk al die lokale

kennis mist, die bij het Programma als ftellige voorvvaai-de is bedongen.

, Om welke redenen ook dit ftuk ter mededingmg niet in aanmerking heeft

kumien komen;

dat de Verhandeling N". 3, die mest, enz., zeer oppervlakkig gefchreven

ziinde, en alleen de gewone verbeteringen bevattende van flechte graslanden,

op de bekrooning geene aanfpraak heeft kunnen maken;

dat de Verhandeling N°. 4 , die niet en mest , enz. wel breedvoeriger

is , en minder opper\4alddg dan de laatstgenoemde (N". 3) , maar in den-

zelfden geest, waarom ook aan dit ftuk het uitg-eloofd eermetaal nietkonde

worden toegewezen;

dat de Verhandeling N". 5, Natuur door Kunst en Vlijt geleid, enz,,

eene opgaaf bevat van de ondcrfcheidene grasftrekeii in ons- Vaderland,

voorgefteld bij wijze van eene reisbefchrijving , dat echter ook aan dat ftuk,

hoewel blijkea dragende van door een kundig en ervaren Landbouwer ge-

fchreven te zijn, een wetenfchappelijke vorm ontbreekt, en hetzelve veel

overtoUigs en niets afdoende bevat ; dat echter de aanwijzing<ai door den

fchrijver gegeven, allezins waardig zijn., jaaa^bet publiek te worden bekend

gemaakt. ' -

VVaar-

\ ,
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Waarom de Klasfe heeft goedgevonden , hoewel dit antwoord met den

uitgeloofden prijs niet kan bekroond worden, den fclirijver van hetzelve

ecne belooning aan te bieden van honderd Gulden, mits hij tot de uit-

gave zijner Vcraandcling befluite, onder voorwaarde nogtans, dat hij,

deze premie aannemende , zich verbonden houdt , het ingezonden antwoord

,

met zoodanige wijzigingen , als hij zal noodig oordeelen , binnen één jaar

,

te rekenen van de dagteekening dezes, door den druk algemeen verkrijgbaar

te maken.

Op de vragen voorgefteld bij het Programma van 1825, luidende:

a. In hoeverre heeft de nieuwere fcheikunde bij het naiporen en onder-

zoeken van de beftanddeelen der natuurlijke voortbrengfelen , tevens meep-

der licht verfpreid over den aard en de eigenfchappen der onderfclieidene

klasfen van geneesmiddelen ter opheldering en verklaring van derzelver

werking op de vaste on vloeibare deelen van het menfchelijk ligchaam, en

daardoor toegebragt, ter volmaking da- Genees- en Heelkemiis?

b. Heeft er, zoo als de waarnemingen van Wijle den Hoogleeraar

s. j. BRUGMANS fchijncn te leercn, en zoo als door vele natuurkmidigen is

aangenomen , uit de wortelen der gewasfen cene afifcheiding plaats van eene

zelfftandigheid , die bij fommige planten voor andere gewasfen fcbadelijk is?

Indien er werkelijk zoodanige afTcheiding plaats heeft, kan dezelve dan

als de voorname oorzaak aangemerkt worden, waarom fommige planten

noch met anderen gelijktijdig op denzelfden bodem, noch zelfs onmiddellijk

daarop volgende , een gunfligen groei vertoonen , en moet zulks diens-

volgens, bij de keuze van opvolgende veldvruchtcn , in aanmerldng geno-

men worden ?

Zoo ja , welke zijn de waaraenüngen en proeven , waardoor deze ftellin-

gen



gen op eene voldoende wijze worden geftaafd? Zoo neen ) welke is dan

de wai'e oorzaak van de opgemclde verfchijnfelen ? (*)

geene antwoorden zijnde ingekomen , heeft de Klasfe befloten , deze vra-

gen op nieuw voor te Hellen, om beantwoord te worden vóór den cerften

Maart des jaars 1829.

Op de vraag mede bij hetzelfde Programma uitgefchreven

:

Daar de boomvnichten , of fniiten van zoo veel belang zijn voor het on

derhoud, de gezondheid en het genoegen der Ingezetenen,

daar de hoedanigheid van den grond, waarin de vruchtboomen groeijen,

wel eenigen invloed heeft op de hoedanigheid der vruchten , doch dcrzelver

waarde voornamelijk bepaald wordt door de goede keuze van grondftammen

en entrijzen , en de verdere behandeling <ler boomen

,

daar dus het middel , om goede foorten te verkrijgen , meer gelegen is in

de meerdere kennis en oplettendheid der bezitters van vruchtboomen , dan in

omftandigheden , welke boven hun bereik zijn

,

daar voorts aan den eenen kant niet mag ontkend worden, dat er op de

talrijke Hoffteden in onze Gewesten een aantal tuinliedcn gevonden wordt

,

welke door ondervinding geleerd hebben, op de hoeveelheid en hoedanig-

heid der boomvruchten een' zeer voordeeligen invloed uit te oefenen, gelijk

uit de voortbrengfclen blijkt,

maar aan den anderen kant , onder de fruiten , die men in deze Gewesten

op de openbare markten verkoopt, doorgaans weinige goede foorten gevon-

den worden,
en

(*) Zie de waarneming van wijle den Hoogleeraar s. j. brugmans, in deszelfs

Disfert. de Lolio ejusdemque varia fpecie , noxa e: ufu A'. 1785 ; alsmede j. vi-

TRiNGA couLoN Disfert. de mutata humorum in regno orgaiiico iudole , a vi

yitali vaforum derivanda L. B. i^Spi p. iJ, Not.
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en dus de kundigheden, in dezen vereischt wordende, nog niet zoodanig

fchijncn verfpreid te zijn , dat deze gewigtige tak der Landliuislioudkunde

onder ons mag gerekend worden op algemeene en genoegzaam bekende

grondflagen gevestigd te zijn,

zoo vraagt de lüasfe:

„ Eene duidelijke en zoo veel mogelijk beredeneerde opgave en ontwikke-

„ ling, van al wat betrekking heeft tot het planten, enten, fnoeijcn, en de

„ geheele behandeling van zoodanige vruchtboomen , waarbij men in deze

„ Gewesten het meeste belang heeft , en tot het verkrijgen der beste foor-

M ten van fruit."

De Verhandeling zal in het Nederduitsch moeten gefield zijn:

1°. Omdat diegenen, welke deze taal niet verdaan, over het algemeen

caibevoegd moeten geacht worden , otn voldoende op eene vraag te antwoor-

den, bij welke zoo vele plaatfelijke omflandigheden in aanmerking komen,

welke hier vooral niet mogen uit het oog verloren worden j

2,°. Omdat er in de fruitkundige werken, in verfclHllende talen een aan-

tal kunsttermen voorkomen en door den cenen fchrijver van den anderen

overgenomen worden, welke niet altijd een bepaald denkbeeld bevatten, en

het daarom van te meer belang is, zich in dezen tot ééne taal te bepalen,

en van de fchrijvers te eifchen , dat zij geene zoodanige termen gebruiken,

zonder dezelven duidelijk te verklaren.

is ingekomen eene Verhandeling met de Ipreuk: nijt quod facis utile fit ^

vana est gloria.

.
; Poch dit antwoord het bepaald vereischte misfende , als zijnde in de Fran-

fche Taal gefchreven, kon in geene aanmerking komen.

E De
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De Klasfe heeft befloten ook deze Traag op nieuw voor te ftellen , om
beantwoord te worden vóór den ecrfteu Maart des jaars 1829.

Zij ftelt wijders als nieuwe vragen voor, om mede beantwoord te wor-

den vóór den eerfien Maart des jaars 1829.

I. Daar er ten aanzien van de deugdelijkheid van liet Luikfehe ijzer in

vergelijking van het Zweedfche ijzer nog verfchillende meeningen of voor-

oordeelen blijven beftaan , zoo verlangt de Klasfe , dat met flaven van ge-

lijkfoortig Luiksch en Zwecdsch ijzer van gelijke merken, van verfchillende

dikte, herhaalde proeven genomen en met voldoende getuigenisfen gefiaafd

worden, waaruit het onbetwistbaar blijke, of er tusfchen het Luiksch en

Zweedsch ijzer, ten aanzien der Ilerkte, eenig verfchil plaats hebbc.

tl. • Welke waarnemingen en proeven zijn er met zekerheid bekend, dat

doof kimst, zoowel op den droogen als op den natten weg, ligchamen

geboren zijn , die met natuurlijke mineralen overeenkwamen ; in hoe verre

bleek het , dat zij daarmede in vorm van kristal en in inhoud van befland-

deelen overeenkwamen ; kan men met grond verwachten , dat het getal van

dergelijke kunstmineralen kan vermeerderd worden ? zoo ja , welke middelen

tn proeven zouden tot het bereiken van dit oogmerk in het werk moeten ge-

field worden , en in hoe veire helderen zulke waarnemingen en proeven de

geboorte en vorming der delfftofFen op?

En ter beantwoording vóór dai laatfien December des jaars 1830.

III. Het is beleend, dat niettegenftaande de grootfte zorgvuldigheid, bij

waarnemingen tot het meten van hoeken, ook met de beste werktuigen aan-

gewend, derzelver onvermijdelijke feilen echtei-dooropcenhooping, eenenmer-

ke-
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kelijken invloed hebben kunnen op die einduitkomften , welke men uit me-

tingen , eene zeer groote menigte van driehoeken omvattende , trekken zoude.

Het is dan uit dien hoofde, dat de beroemdfte meetkimdigen dien fcha-

kel van waarnemingen, welke de bepaling der gedaante en grootte der aar-

de ten doel hadden (en waarop , als door eenen Nedcrlandfchen wiskundi»

gen allereerst uitgedacht en uitgevoerd, thans ook het Nedcrlandfche Stelfel

van Maten en Gewigten berust) door het meten van flechts ecne bafis in

d^ omtrek van Parijs, als niet genoegzaam bevestigd befchouwden, en

aan deszelfs zuidelijk uiteinde eene tweede bafis maten, welke tot ftaving

en beproe^'ing hunner waarnemingen en berekeningen ftrekken moest.

Daar nu vervolgens de voortzetting dier waarnemingen en berekeningen

,

tot eaien nog grooteren afltand van derzelver middelpimt noordwaarts , door

het Koningrijk der Nederlanden , op eene zoo voortreffelijke wijze , ea

wederom door eenen Nederlander is uitgevoerd , waarbij men nu nog flecht»

ee}2e bafis aan het noordelijk uiteinde van dezen meer dan i8o driehoeken

bevattenden fchakel fchijnt te kunnen verlangen:

zoo heeft de Eerde Klasfe van het Koninldijk-Nederlandfche Inftituut bc-

floten, tot voorwerp van hare prijsuitloving te (tellen:

Het meten eener bafis in eene der Provinciën van Vriesland, Gronin-

gen, o/ Oost-Vriesland, op euie gefchiktc plaats tot hare verbinding mèt

een der driehoeken van den Generaal krayknhoff , ter lengte van ten

minfte tien è tfiaalf duizend ellen , met eene naauwkeurigheid in de

uitvoering , welke niet beneden die der Franfche of Engelfcike bajis-me-

tingen zoude tnogen geacht worden,

•: Voor de beantwoording van elk dezer vragen looft de Eerste Klasfe van

het Koninklijk-Nederlandfche Inftituut van Wetenfchappen , Letterkimde en

E 3 Schoo.
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Schoone Kunflen uit , eene gouden Medaille , gefchroefd op den ftempel des .

luftituuts , ter innerlijke waarde van vijfhonderd Gulden.

-iiNog heeft de Klasfe befloten, eene gouden Medaille, ter innerlijke waarde

van driehonderd Gulden uit te loven voor dengenen, dienaar haar oordeel,

vóór den laatften December des jaars iSa8, de meest belangrijke ontdekkin-

gen gedaan , of het beste werk over eenig vak van Natuui'kundige Wcten-

fchap zal geleverd hebben.

•.!:'U "V.

De Hukken, welke' naar eenen prijs dingen, zullai, ten zij het anda-s

bij de vraag zdve bepaald ware, in de Nederduitfche , Franiche, Latijn-

fche , Engelfche of Hoogduitlche Taal , maar met de algemeene Italiaanfche

Letter gefchreven moeten zijn , en aan den Vasten Seluretaris der Eerfte

Klasfe vrachtvrij bezorgd worden.

Tot deze uitgeloofde prijzen vvordoi alle Geleerden, zonder onderfcheid,

uitgenoodigd , met uitzondering alleen van de Leden der Klasfe , als welke

van alle medalinging worden uitgefloten: onder welke benaming echter noch

de Buitenlandiche Geasfocieerden , noch de Korrespondenten begrepen zijn.

De in te zenden (lukken moetcai met eene andere hand, dan die van den

Auteur gefchreven zijn , zonder naam ; maar de kwaliteit en woonplaats des

Auteurs zullen gefield moeten zijn in een afzwiderlijk verz^eld papier, tot

opfchrift dragende dezelfde fpreuk , of hetzelfde kennelijk teeken , waardoor

de Verhandeling, waartoe het behoort, ondelfcheiden is.

De uitwijzing der prijzen zal plegtig aangekondigd worden In eene Open-

bare Vergadering. Zij zal voorts algemeen gemaakt worden in de Bfainen-

en Buitenlandfche Tijdfchrifcen , waaiin deze Uitfchrijving geplaatst of ver-

meld wordt.

De
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De bekroonde Verhandelingen blijven het eigendom der Eerfte Khsfe van

het Koninldijk-Nedcrlandfche Inftituut van Wetenfchappen , Letterkunde en

Schoone Kimden. Het zal den Schrijver of Schrijvers niet vrijilaan, hier-

van op ecnigerhande wijze door den druk gebruik te maken, ten zij de

Klasfe daartoe hare toeftemming geve.

De niet bekroonde (lukken zullen , op begeerte der inzenderen , tevens

met de bedoten naambriefjes aan zoodanig perfoon of adres terug gezonden

worden , als zij zullen verkiezen , mits dit , zonder eenige kosten der

Klasfe, bmnen een jaar na de uitwijzing verlangd en dit adres opgegeven

worde; doch zal het verzoek om teruggave moeten verzeld gaan van be-

hoorlijk bewijs van regt op het ftuk.

Ingevalle gecne teruggave van een niet bekroond ftuk verlangt mogt

worden, of de evengemclde vercischten daar niet bij waren in acht geno-

ïpai , zal men de befloten naambriefjes ongeopend verbranden , en de ftuk-^

ken zelve bewaren, om te dienen, als bevonden zal worden te behooren.:^

In naam der Eerfle Klasfe voomd»

G, VROLIK,

Sekretaris,

Hierop vervolgde de Voorzitter:

Ik vertrouw , dat de voorlezing van het Programma het gewigt der op-

gehangen prijsftofFen genoegzaam zal hebben doen befeften. Terwijl de

laatfte ten doele heeft, eene kroone te zetten op den arbeid van Cin on-

zer verdienftelyke Medeleden, met verj^azende moeite en velerlei opoffe-

E 3 - ring
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ring ten nutte des Vaderlands ondernomen ; heeft de eerde eene ftrek-

king, om een' belangrijken tak van inlandfche nijverheid grondiger bij

vergelijking te doen kennen; en ftaat de tweede in het naauvvfte verband

met de laatfte vorderingen in het gebied der Natuurkundige Wetenfchap-

pen. Onverminderd deze vragen , heeft , gelijk gij gehoord hebt , de

Klasfe goedgevonden , ingevolge de vrijheid , haar b|j het Algemeen Re-

glement verleend, den gewonen eereprijs uit te loven aan dengenen, die

vannuaf tot den laatften December i8a8, in een der vakken haar ter bearbei-

ding aanbevolen , de belangrijkfte ontdekking zal hebben gedaan , of het

beste werk geleverd. De iClasfe' verheugt zich, door het voorfchrift ha-

rer inftelllng gemagtigd te zijn , om in dezer voege aan dezulken , wier

vernuft of vlijt nieuw licht over donkere voorwerpen verfpreiden , be-

halve de belooning , die zij vinden door inwendige bewustheid , ook een

blijk van openlijke erkentenis te kunnen aanbieden. Moge zg , en met

haar het gelieele Inftituut , reden hebben, om zich bij de eerstvolgende

gelegenheid te verblijden over den rijkdom van ftof, die zij -ten bedoelde

einde aan hare beoordeeling zal onderwerpen.

U , Mijnheer reinwardt , die U zoo welwillend hebt gelieven te ver-

ledigen , om , door eene wetenfchappelijke voordragt , het genoegen dezer

plcgtigheid te verhoogen , verzoek ik tot dit einde thans de fpreekplaats

te betreden.

De Heer reinwardt hieraan voldoende, drosg voor de volgende rede-

voering:

ZEER GEËERDE TOEHOORDERS!

Wanneer men bij de befchouwing der natuurlijke gefteldheid van een

land datgene tracht op te fporen , waardoor hetzelve voornamelijk wordt

ge-
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gekenmerkt , dan zal men fpoedig vinden , dat daartoe de gewas fen , die

het land uit zich zelve voortbrengt, het meest gefchikt zijn. Deze zijn

het, waarop voornamelyk, om zoo te fpreken , de eigen gelaatstrekken

van het land ftaan uitgedrukt ; zij bevatten dus het beste onderfcheidend

kenmerk, het eigenlijk karakter «van hetzelve. Van geene andere klasfe

van natuurlijke voortbrengfelen kan zulks evenzeer gezegd worden; want

de vaste grond , de aarde , het gefteenté , het gebergte , zijn onafhankelrjk

van een bepaald werelddeel of luchtftreek ; zij kunnen in de meest ver-

Ichillende landen dezelfde zijn , en het is bekend , dat zulks werkelijk

het geval is. Evenmin kunnen de dieren daartoe dienflig zijn. Men ont-

moet deze niet altijd dadelijk of allerwegen ; vele vlieden den mensch en

houden zich verfcholen ; honderd omftandigheden kunnen het verblijf,

het verhuizen , het heen en wedertrekken der dieren , van het eene land

UMr het andere veroorzaken ; de buigzame natuur van velen maakt , dat

zij zich naar de omftandigheden kunnen fchikken en plooijen, en de uit-

werking van den verfchillenden invloed van dat alles brengt bij henzelve

verandering , en eene zekere karakterloosheid te weeg. Er is dan ook geen

land , dat flechts ééncn fprekenden, terftond kennelijken trek van zijne dieren

ontvangt. Doch de gewasfen zijn aan hunne ftandplaats gebonden; zij

zijn meer het zuiver produkt van land en klimaat ; geen vreemde invloed

heeft daarop gewerkt ; zij ontvangen hun geheel beftaan van den grond

,

waarin zij gevestigd, van de dingen, waarvan zij zijn omgeven; de in-

vloed , het vermogen , de uitwerking van dezen zullen dan ook met zui-

verder, (landvastiger trekken in de planten, hunner eigene onverbasterde

voortbrengfels , ftaan uitgedrukt.

Het fpreekt van zelve , dat het gezegde alleen kan gelden van een land',

dat nog in zijne oorfpronkelijke, natuurlijke gefleldheid beftaat ; Europa

kan er naauwelijks het voorbeeld van opleveren. De mensch is daar

overal. Daar is geen gedeelte, waar hij niet geweest is, waar hij niet

fpo-
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fporen van zijn verblijf en van zijnen invloed lieeft achter gelaten. Bijna

overal heeft hij de oppervlakte der aarde veranderd, en van hare oorfpron-

kelijke gedaante beroofd. De natuurlijke bosfchen beftaan niet meer ; zij

zijn door graanvelden en weilanden vervangen. Elders heeft oorlog

ze verwoest en afgebrand. De rivieren zijn van hunnen loop afgeleid of

opgedroogd; de vaste grond is opgegraven en doorwoeld; ploeg, houweel

en buskruid veranderen dien nog dagelijks. Vreemde gewasfen hebben

zich met de inlandfehen vermengd, en andere, die het land in vroegereii

tijd voortbragt, zijn uitgeroeid en geheel verdwenen.

Wij moeten dus in andere werelddeelen het bewijs voor onze opgegevene

flelling zoeken , in landen die hunne oorfpronkelljke getleldheid hebben

behouden , die door de Natuur alleen bezaaid en met gewasfen overdekt

,

en buiten het bereik en den invloed van den mensch zijn gebleven.

Het heeft mij mogen gebeuren , zulk een land te zien , waarvan een groot

gedeelte nog geheel zijne natuurlijke gedaante heeft beJiouden ; alwaar de

natuurlijke voortbrengfelen van het land zich nog geheel onveranderd, aan

zich zelve overgelaten, aanbieden, en alwaar vooral het plantenrijk eene

meer dan gewone groeikracht en eenen hoogen graad van ontwikkeling doet

kennen, waaruit men mag befluiten, dat aldaar eene vereeniging der meest

gunftige omftandigheden , die den plantengroei kimnen bevorderen , moet

aanwezig zijn. Is het eene gefchikt, onze aandacht te vestigen, het kan

niet minder van aanbelang geacht worden , naar de oorzaken daarvan on-

derzoek te doen, de- Natuur zelve daar naar te vragen, en hare les, in-

dien wij die wel verftaan, zoo mogelijk, met een der nuttigfte menfchelij'

ke bedrijven , hetwelk vruchtbaarmaking van den grond ten doel heeft , in

verband te brengen.

Het blijkt U reeds , Mijne Ileeren , uit het gezegde , dat ik mij heb

voorgenomen in dit uur te fpreken, over de natuurlijke vruchtbaarheid

van den grond der Oost-Indifche Eilanden y vooral van het Eiland
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Ja-9a , en over de waarfchifnhjke oorzaken van dezelve. Verleent mi}-

daartoe Uwe aandacht, en verfchoont het gebrekkige, dat mijne voordragt

zal bevatten.

Reeds van verre, vi^anneer men, uit zee aankomende, de Straat Sunda

nadert , en voorts door dezelve langs het Eiland Java voortzeilt , wordt

het gevoel van genoegen over eene weldra -volbragte lange zeereize verhoogd
' door de uitzigten op het overal begroeide land, dat zich van alle zijden,

doch vooral van Java aanbiedt. Achter de hoog gekroonde ftammen der

palmboomen, die op en nabij het ftrandverfpreid ftaan, ligt eene ruime, met

den meerderen afftand al meer oprijzende vlakte, over welke donkergroene

groepen van vruchtboomen , de woningen der landlieden meestal verber-

gende , tusfchen het levendig en helder groen der rijstvelden verfpreid lig-

gen ; terwijl in de verte de gezigteinder beperkt wordt door de digte

donkere bosfchen , die het hoog gebergte overdekken. Het uitzigt treft

te meer, daar men zich nog de fchraal begroeide hoogten der Kanarifche

en Kaapverdifche eilanden herinnert en de kale platen der Afrikaanfche zan-

dige tafelbergen. Reeds met den eerden indruk van het geheel , ontftaat

het verlangen , om het bevallig tooneel weldra te kunnen betreden, Aan

land gekomen , bevreesd voor fchadelijke uitvloeifels , verlaat men fpoedig

het moerasfig en broeijend ftrand , hoewel ook hier reeds zonderlinge

vormen van het wijd en veelwortelig flrandgewas de aandacht vestigen.

Lang gaat de weg door de bewoonde overal bebouwde vlakte. Ook
met den rijzenden grond behoudt men nog lang de blijken van den vlijt

des landmans. De regelmatige afgedamde vierkanten der rijstvelden, het

eene boven het ander geplaatst, en daarvan het water ontvangende, ver-

toonen zich als zoo vele trappen en watervallen , die den rijzenden

voet van het gebergte omgeven. Verder volgt het glanzig donkergroen

van het Arabisch ftruikgewas , dat zich aan het hooger bosch aanfluit en

eenen zachten overgang maakt van den grond, door menfcbenhand veran-

F derd
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derd, tot dien, alwaar eene vrije Natuur haar rijk behouden hceFt. Wij

verlaten den eerften fpoedig om thans alleen hetgeen ons de andere aan-

biedt , te befchouv.'en. Slechts nog een blik terug over het vvijduitge-

ftrekt heuvelig en hellend vlak is noodig , om ons te overtuigen , dat de

bloote grond nergens zigtbaar is , dat van ons hooger (tandpunt af tot aan

het zeeftrand naauwelijks een plek gezien wordt, dat niet begroeid is,

uitgezonderd de graauwe of roode oppervlakte der wegen en paden , en

het fchuimend water der van ons afdroomende rivieren. Er vertoonen

ïich echter tusfchen het werkelijk bebouwde land eenige plaatfen, die wel-

eer bewoond en bebouwd , daarna verlaten en aan zich zelve zijn overga-

laten; zij zijn almede begroeid; doch zij verkrijgen van het bijzonder

gewas j dat ze overdekt , een eigen karakter , hetwelk noch dat der bes.

bouwde, noch dat der oorfpronkelijk van zelve begroeide gronden is.

Het is als of zij gedeeltelijk even. zeer door de Natuur als door den

mensch zijn verlaten , of , als of gene zich huiverig betoonde eenen grond

te hernemen , die haar eens onttrokken , uit het verband met het overige

gerokt en van zijne vruchtbare bronnen beroofd is. Eenfoortig , eentoo-

BJg halmgewas heeft daar , zoo wel het natuurlijk bosch als het graange-

was vervangen , en kenmerkt nu deze verlaten gronden. Het zijn half na-

tuurlijke gedenkllukken der gefchiedenis van het land en deelgenooten der

lotgevallen, die de bevolking aldaar ondergaan heeft.

Geheel anders vertoont zich alles, wanneer men de hoogere natuurlijke

bosfchen binnentreedt, of wanneer men tot het verder afgelegen van der

menfchen woningen meer verwijderd gebergte is gekomen, dat zelden of

nimmer door menfchen bezocht wordt en van dezelven geene verandering

(mdergaan heeft. Het plantenrijk vertoont zich daar nog in deszelfs zui-

ver oorfpronkelijke , geheel natuurlijke gedaante, en zoo ergens , dan vodf-

«eker is het daar , alwaar men kan nagaan , wat ongefioorde groeikracht

ia een tropisch gewest , door eene vereeniging van gunftige omftandighe-
'

den
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3en onderfteund, vermag voorttebrengen. Zoo moeijelijk als het i$,

^n indruk te befchrijven, dien het aanfchouwen van dat alles te weeg

brengt, even zoo moeijelijk is het, datgene te doen kennen, hetwelk den

iodruk veroorzaakt. Immers zulks kan niet gefchieden zonder vermelding

van vele bijzonderheden ; doch daar deze niet dan in verband, in vereeni-

ging tot één gelieel, in de Natuur en op de plaats zelve den indruk voort-

brengen, zoo moet alle ontleding van dat geheel aan heü voordel nadee-

lig zijn , en de indruk verflaauwen , dien hetzelve zal voortbrengen. Ik

,

zal mij dus met eene flukswijze voordragt moeten vergenoegen, om U
eenigzins het vreemde en eigenaardige , de grootheid en kracht van den In*

difbhen plantengroei te doen kennen. Wat dan is het dat eene krachtige

vegetatie kenfchetst ? Is het de menigte en uitgebreidheid , de masfa der

plantenflofFe ? De grond van Java, flechts als effen vlak befchouwd, bevat

eene uitgebreidheid van meer dan 2300 vierkante groote of geographifche

mijlen. Zij wordt aanmerkelijk vergroot door het hoog, meermalen tot

10 a 12000 voeten, ja nog hooger oprijzend gebergte. Dit gebergte nu

is bijna overal met hooge, digte, zware bosfchen overdekt. Hoog al-

thans mag men het woud noemen , waar men naauwelijks eenen (lam

beneden de 100 voeten hoogte ontmoet. Digtheid, veelheid van masfa in'

eene bepaalde ruimte heeft zeker daar plaats , waar men geen' voet kan

voortzetten, zonder zich vooraf met het hakmes door het flinger- en

ftruikgewas , dat de tusfchenruimte der Rammen opvult , eenen weg te

banen ; waar de grond niet toereikende is , om aan het weelderig op-

fchietend gewas (leun te geven; waar gewasfen op gewasfen groerjen;

waar duizende parafiten zich de reeds verfijnde fappen van den gewilligen

boomftam betwisten en zich tot nieuwe vormen wijd en zijd ontvouwen;

waar flingerplanten het geboomte omwinden , takken en kroonen doorftren-

gelen en als tot eenen warknoop zamenvlechten, dien geen zonneflraal kan

doordringen. Is het de fterke uitzetting der enkele gewasfen afzonderlijk

F « be-
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befchoiiwd ? ook deze moet onze verwondering opwekken , daar, waar de

grashalmen dikwijls tot holle boemftammen worden, die tot vaatwerk, tot

emmers, waterleidingen en timmerhout kannen dienen. Waar de varens

tot mastbosfchen opfchietcn ; het flingergewas als armdikke touwen of als

reusachtige flangen de boomftammen omflingert en knelt; alwaar, om dat

niets den voortdurenden groei belet, hetgeen wij hier flechts als laag één-

jarig zaadgewas kennen , hetwelk , nadat het levensbeginrel lang , in den

kiem opgefloten , fluimerde , telkens wederom van voren den groei begin-

nen moet , daar in eeuwen oude boomen voortduurt. Over het algemeen

is eenjarig gewas tusfchen de keerkringen eene zeldzaamheid. Het is daar

niet ééne , fchaarsch verfpreide boomfoort , waarvan men enkele (lammen

,

die zich door buitengewone dikte en uitgebreidheid onderfcheiden , als

voorbeelden van fterke uitzetting, zoo als Afrika zijne Adanfonia, kan

aanhalen. Verfcheidene foorten van boomgewas leveren ons daarvan foort-

gelijke voorbeelden op, in welke uitzetting, dikte, hoogte, takverfprei-

ding even verwonderlijk zijn. Naar alle zijden zet zich de plantenftoSe

uit , om het individu te vergrooten en te vermenigvuldigen. Te vergeefs

zoekt men in de hooge toppen der boomen naar het uiteinde van het

klimmend gewas; het gaat van daar over naar anderen, of keert , onder-

fteuning misfende , terug , om van onder op nieuw naar boven op te rij-

zen. Verborgene onbekende krachten werken mede , om , door tegenover*

Helling en tegenftrijdigheid van groei , de uitzetting van het gewas te ver-

hoogen. De fappen, in de ftammen opgeheven , voortgeduwd
, geperst ,

terwijl zij zich ter vorming van nieuwe deelen verdikken , volgen flechts

gedeeltelijk den opgaanden of zijdelingfchen loop. Een ander gedeelte doet

den bast van fiara en takken zwellen , dringt daardoor heen en fchiet uit

tot lange loten of (taken , die zich , of fchuins uit de geheele lengte van

den (lam of loodregt uit de takken met fnellen groei , tot naar den grond

verlengen , aldaar wortelen en uit dezen al wederom (lammen naar de

hoog-
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hoogte oprdiieten. Alzóo wordt door een bosch van (lammen, alle uit

denzelfden moederftatn ontfproten , alle onder elkander verbcmden , de

tusfchenriiirate al meer opgevuld. — Dan het is niet flechts groote masfa

en uitzetting, het is al verder hooge ontwikkeling , verfcheidenheid van

gedaante , menigvuldigheid van vormen , die eenen weelderigen plantengroei

kenmerken. Wijduitgeftrekt zijn de heivelden in het noordelijk Europa,

en de kreupelbosfchen der ftekelige zoutplanten in de ziltige gronden der

Tartaarfche en Siberifche woestijnen; doch eene vervelende eentoonigheid

ontfpringt uit de eenzelvigheid van foort en vorm. Slechts ééne , beftendig

dezelfde oorzaak, fchijnt daar den tragen groei en de onveranderlijke gedaante

te bepalen. Doch eene zoo groote verfpreiding van eene en dezelfde

plantenfoort heeft reeds over het algemeeij zeldzaam plaats tusfchen de

keerkringen; dit geldt ook in het bijzonder van Indien; de plantengroei

is daar in ontelbare gedaanten gewijzigd. Van de meer dan anderhalf honderd

grootere afdeelingen of rangen , waarin het plantenrijk naar het verfchil-

lend maakfel verdeeld wordt, kennen wij naauwelijks de helft onder onze

inlandfche gcwasfen. Java alleen levert bijna van allen voorbeelden op;

de weinige , die er gemist worden , zijn juist diegene, die eenen fchralen,

onvruchtbaren grond aanduiden, zoo als de zonderlinge, fappige, fteke-

lige ftruiken van Afrika , die alleen door _lucht én daauw gevoed wor-

den , en dus in het barre zand kunnen leven. — In de Indifche bosfchen

levert dikwerf reeds een enkele boom de grootfte verfcheidenheid van

foort en gedaante op in de gewasfen , dfe zich daarop vastgezet hebben

;

men zoude het eenen tuin kunnen noemen , rijk aan menigvuldigheid van

bloem , foort en gedaante , en op eenen enkelen ftam in de lucht opgehe-

ven. Het is wijders bekend , dat , gelijk op de aarde in het algemeen met

den afïland van de linie , zoo ook , doch fterker en fneller in het geberg-

te met de meerdere hoogte, de warmte afneemt, en dat derhalve een en-

kele berg bet klimaat van vele , in breedte zeer verfchillende landen ople-
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verr. Men kan daar binnen weinige uren de uiterften der luchtgefleldheid

van heete en gematigde gewesten , ja van het koude Noorden ondervinden.

De gedaante der gewasfen flaat daarmede in liet naauwst verband. Rijst

men tegen den berg op , weldra ziet men geene palmen of bananen meer.

Zij worden door andere gewasfen vervangen ; al wederom andere volgen

op deze. Gedurig ontwaart men, al opklimmende, eene afwisfeling der

meest verfchillende vormen ; en evenwel blijft eene weelderige vegetatie

voortduren. Nog hooger eindelijk ziet men , zelfs onder de linie , geene

andere vormen, dan zulke , die , in de vlakte , flechts aan landen buiten de

keerkringen of nader bij de polen gelegen, eigen zijn. Ziedaar dus al

wederom eene krachtige oorzaak van verfcheidenheid, wier groote uitwer-

king op het Indisch gebergte bovenal kan gekend worden, en die ons al

meer doet zien , hoezeer de aard der gewasfen door het klimaat bepaald

wordt.

Onze Oost-Indifche Gewesten deelen dus niet alleen met anderen nabij

den evenaar of tusfchen de keerkringen gelegen , in al de grootheid en den

rykdom , die den plantengroei aldaar over het algemeen onderfcheidt j maar

wy mogen ook veilig vastftellen , dat zij die meest alle in vruchtbaarheid

en fchoonhcid overtreffen. Afrika en Nieuw-Holland (laan in dit opzigt

klaarblijkelijk zoo zeer ten achteren , dat wij ze niet eens op de fchaal

van vergelijking behoeven te brengen. Amerika alleen kan in aanmerking ko-

men. Doch ook daar is het land verre van eene zoo algemeen krachtige,

gelijkelijk over het geheele land verfpreide vegetatie , eene zoo algeraeene

oorzaak van vruchtbaarheid te bezittten. Kaal ftaan daar de hooge top-

pen van het oud granitisch gebergte ; flechts traag wordt deszelfs opper-

vlakte tot eene voor den groei gefchikte aarde ontbonden. Rivieren fpoe-

len daaruit het vruchtbaarste gedeelte , en laten het uitgewasfchen zand te-

rug. Het is dan ook alleen in het lager land aldaar , dat groote rivieren

,

jde ciagtigften op onze aarde , door jaarlijkfche overöroomingen overdekt

,, - ken,
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ken , het is in den modder , in de moerasfen en poelen , die zij terng la-

ten , alwaar , ja , misfchien de krachtigfte , fterkfle plantengroei , die over

de gehcele aarde kan gezien worden , beltaat. Doch groeikracht en rot-

ting , leven en ontbinding zijn daar in eenen gedurigen , geweldigen ftrijd.

IJe eene is zoo onfiuimig, als de andere verderfelijk en verpestend is.

Daar is niet die zuivere frisfche aetheriiche lucht , die ons overal op en

tusfchen het Javaanfche gebergte tegenwaait. Niet die ftille , gelijke over-

eenftemming van werkzame elementen , noch dat evenwigt van krachten

,

waarvan eene voortdurende vruchtbaarheid alleen het gevolg is.

Moet eene zoo bijzondere en eigenaardige gefteldheid van dat land onze

verwondering opwekken, zij zal tevens de begeerte doen ontftaan, om
zoo mogelijk de oorzaken te kennen, waardoor dezelve wordt voortgebragt.

Gij zult het mij vergunnen. Mijne Heeren , dat ik nog kortelijk vermeld,

wat waarneming en overdenking mij dienaangaande geleerd hebben.

Bezit dus de grond aldaar eene zoo groote duurzame vruchtbaarheid,,

wij zullen dan ook in de eerde plaats op den aard van dien grond moeten

opmerkzaam zijn. Eene eerfte bijzonderheid , die ik dienaangaande

moet doen kennen , is deze ; dat gelijk op Java nergens Granietgebergte

bertaat, zoo ook aldaar geene zandgronden of keizand aanwezig zijn. Dit

moet ons te meer vreemd toefchijncn , wanneer wij in aanmerking nemen,

dat het zand bijna in alle andere landen aanwezig is ; of wanneer wij ons

de wijduitgeflrekte zandgronden van het noordelijk Europa , de barre zand-

woestijnen van Afrika, en de fchraalbegroeide zandheuvelen van Nieuw-

Holland in het geheugen brengen. Even min kan men zeggen, dat daar

zuivere kleigronden zijn , althans niet zoodanige als wij die kennen, Een

en ander doet reeds vermoeden , dat de oorfprong dier gronden een' andere

moet zijn dan die van de onzen. Wij zullen dus de oorzaak van het

verfchil in het eerfle ontftaan dier gronden moeten opfporen. Immers alle

aarde, ook die der lagere landen, ontftaat door eene trapswijze ontbinding

van
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van het vaste gefteente , dat de hoogere bergen zamendelt , van waar ze

vervolgens wordt afgevoerd.

Het hoog gebergte nu der meeste Oost-Indifche eilanden , en van Java

in het bijzonder , behoort tot die gronden , die men thans over het alge-

meen en in eene ruime beteekenis , onder den naam van vulkanifche gron-

den bevat , omdat men met genoegzame redenen mag vastflellen , dat zü ,

even als de werkzame vulkanen zelve, door opheffing van den bodem, door

eene onderaardfche , van onder naar boven bepaalde werking ontdaan zijn.

Geheel Java is zulk een vulkanisch terrein. Gelijk in vele andere opzig-

ten , zoo verfchilt het rotsgefteente , dat zulke bergen zamenftelt , van dat

van alle andereh ook in ftofFclijke zamenftelling en beftanddeelen. Alle

rotsfoorten , tot hetzelve behoorende, zijn gemengd; zij beflaan niet uit

eene enkele, eenvoudige ddfltofFe, maar uit onderfcheidene, onder elkander

vast zamenhangende , meer of min groote ftukken , brokken of korrels

van andere delfftofFen , zoo als Veldfpaat, Hoornblende, Augit en mag-

netisch ijzer. Eene elgenfchap , aan deze delfftofTen meer dan aan andere

byzonder eigen , die zij dus ook aan de rotsfoort , waarvan zij het be-

flanddeel uitmaken , mededeelen , en waarop wij nu voornamelfik moeten

letten , is deze , dat zij alle aan eene meer of min fpoedige verandering

onderhevig zijn, wanneer zij aan weer , lucht , vochtigheid en anderen ver-

mogenden invloed zijn blootgefteld. Zij verliezen allengskens hunnen za-

raenhang , en worden ten laatften geheel ontbonden. Van den Veldfpaat

is zulks ten overvloede bekend. De overige zijn dezulke, die of ijzer be-

vatten, of zoo als het magnetifche, bijna geheel daaruit zijn zamengeReld.

Het ijzer is daarin in eeuen zoodanigen (laat bevat, dat hetzelve zeer ver-

anderUjk, of aan verder roesten onderhevig is, en dit is eene voorname

reden , dat de rotsfoorten , die hetzelve bevatten vry fpoedig aan

de lucht en in het water veranderd , en met eene oker- of roestkleurige

korst overtrokken worden. Men vindt het bewijs daarvan overal in de

bergen. Men kan dit tevens aanmerken f als een bewijs , dat zoodanig

ge-
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gefléente niét 200 als dat van vele andere bergen door bezinkiflg uit wa»

t-er heeft kunnen ontdaan, en van de eigenlijke vulkanifche uitwerpfelen

Hiag men althans vastftellen, dat zij des te verandelijker én aandoenlijker

K^n voor de inwerking van lucht en water, naar mate zij eenen grooteren

graad van hitte en branding ondergaan hebben. Doch niettegenftaande deze

groote veranderlijkheid , en offchoon het overal blijkbaar is , dat door de

flooping van het gebergte en door de ontbinding der rotfen gedurig losfe.

aarde ontftaat , is het echter niet gemakkelijk , deze ontbinding in alle der-

zelver oorzaken na te gaan en te verklaren. Krachtig, wel is waar, is

het ontbindend en verftorend vermogen van lucht en water. Beide wer-

ken langzaam maar zeker; want de werkingen der Natuur zijn aan geenen

tyd bepaald. Veelvermogend is al verder eene gedurige afwisfeling van

warmte en koude, van droogte en vochtigheid. Openingen , kloven en

fcheuren vergunnen veelvuldig aan werkzame elementen den toegang tot

diep in het gefteente. Het water overal in- en doordringende, is meer-

malen oorzaak van inftortingen ; ftortregens , hooggezwoHen , fnel

ftroomende rivieren voeren het losgerukt gefteente tot verre afftan-

den met zich mede; hetzelve wordt door het voortrollen, door de

wrijving der (tukken tegen elkander, gedurig afgefleten, verkleind en

vergruisd. Door de uitberstingen der werkzame vulkanen wordt veel-

vuldig eene groote menigte van fijne asch en ftof uitgeworpen en ver af

voortgedreven en verfpreid; en deze uitwerpfelen gaan nog fpoediger tot

aarde over, zoodat zij. reeds na weinige jaren voor den plantengroei ge«

fchüit zijn. Vele krachtige vloeiftoffen , als zwaveldampen , zuren , zouten

,

luchtvormige zelfftandigheden, werken, zoo door ontbindend vermogen als

door uitzetting , veerkracht en perfing, gedurig op het vaste gefteente, en

eene volkomene flooping van hetzelve is het uitwerkfel van dat alles. De
overweging daarvan mag eenigzins een denkbeeld geven van de wijze,

waarop de ontbinding der rotfen gebeurt. Doch wij moeten tevens belij-

G den
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den , dat dat aïïes nog niet voldoende is , om deze ^ en alle daarbij plaats

hebbende verfchijnfelen te verklaren. Het blijft ons dikwijls even onver-

Waarbaar, wanneer wij die veranderingen evenwel daar zien gebeuren, al-

waar wij geene der ons bekende oorzaken ontwaren , of alwaar de hard'

heid , vastheid en zamenhang der bergen ons toefchijaen voor alle ele-

menten onverwinnelijk te zijn , als wanneer wij ze niet zien plaats heb-

ben, daar, alwaar zij, naar onze begrippen, moesten werkzaam zijn, o£

wanneer wij vruchteloos, door proefnemingen, de werking der Natuur

trachten na te bootfen.

Doch wat daarvan ook zijn moge, zoo veel is zeker, en het komt voor

©ns nu vooral hierop aan te weten , dat er eene gedurige verandering

van het rotsgefteente plaats heeft, en dat de losfe, voor den groei der

gewasfen gefchikte , aarde daarvan afkomftig is. Ik heb deze veranderin-

gen met oplettendheid nagegaan en derzelver grooten invloed op de gefteld'

heid van den bodem overal waargenomen. Ook daar, in het flille hooge

gebergte, is de Natuur gedurig virerkzaam. Nergens is volkomen rust noch.

beftendigheid. De hardde rotfjn, die zich aan den oppervlakkigen aan-

fchouwer als onvergankelijk vertoonen, worden van het oogenblik af'i>

wacrop ze ontllaan zijn , door tegenflrijdige krachten en elementen aange-

daan , bedwongen , gewijzigd en veranderd , tot dat zij ten laatften geheel

ophouden te belhan , en , tot ftof ontbonden , naar elders vervoerd , of

aan den bodem der zee worden teruggegeven.

Ik zoude verfcheidene omdandigheden en bijzonderheden kunnen aanhalen

,

die gedeeltelijk bewijzen en het gedeeltelijk waarfchijnlijk maken , dat de

voorzegde ontbinding op de Indifche' eilanden althans niet minder , maai

telfs fterker en fneller dan in het vulkanisch terrein van vele andere laiden

plaats heeft. .'. 3.11 m
Het is te allen tijde opgeinerkt, dat de aarde, van vulkanisch gebergte

afkomftig, voor den grooi der gewasfen bijzonder gefchikt is. Alle opmerk-

t
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zimi reizigers , die den Aetna en Vefuvius bezoclit hebben , gewagen van

de ongemeen groote vruchtbaarheid en van den weelderigen plantengroei

aan- den voet en in de omflreken dier beide merliwaardige vulkanen. De

Aetna is in dit opzigt een voorwerp van verwondering voor allen , die

hem bezocht hebben. Geen land in de wereld , zegt dolowieu , is zoo

rijk, nergens is de groei zoo krachtig en zoo overvloedig als daar, niets

zoo fchoon als de velden van Catania , van Mascali en van den geheelen

voet van den Aetna. Montpeglierij aldaar, zegt de borch, is misfchien

het vruchtbaarfle land der geheele aarde. Even zoo luiden de berigten

van alle tijden van den Vefuvius en alle andere vulkanifche landen, en w^

kunnen dit in alle opzigten met het voorbeeld der Oost-Indifche eilanden

bevestigen.

Eene zoo byzondere gefchiktheid dezer aarde voor den groei kan wel

geaie andere oorzaak tot grond hebben , dan eene juiste vermenging en

evenredigheid der grondftoffen, waaruit zij is zamengefteld. Hoewel deze

grondftofien geene andere zijn , dan die in elke andere voor kuituur ge-

fchikte gronden zijn bevat ; zoo verfchilt toch de vulkanifche aarde zoo

aanmerkelijk , dat men dezelve niet wel tot eene der foorten van onze

gronden kan betrekken, die wij gewoon zijn naar de meerdere hoeveelheid

van het eene of andere beftanddeel te onderfcheiden. De betrekkelijke hoe-

veelheid der beftanddeelen kan dus niet de eenige oorzaak van dat verfchil

«yn. Neen , hetzelve is voornamelijk gelegen in de vaste innige vereeni-

ging , waarmede al de beflanddeelen tot een , in al dcszelfs deelen gelijk,

geheel zijn verbonden. Zij laten zich niet , gelijk in onze aarden, werk-

tuigeliik van elkander fcheiden. Zij maken alle te zamen, eene enkelvon-

dige delfftofFe uit , terwijl onze aarden een mengfel zijn van verfchillende

zelfftandigheden. Zij kan dus ook niet door vermenging zamengefteld of

verbeterd worden ; zij is een voor de kunst geheel onnavolgbaar voort-

brengfel der natuur. — De goede eigenfchappea derzclve blijken al verder

Ga faier-
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hieruit , dat zij alle die kenmerken oplevert , die eene goede vruchtbare

aarde onderfcheiden. De zamenhang der deeltjes is zoodanig gematigd,

dat zij noch, gelijk onze zandgronden, voor verftuiving vatbaar is , noch

,

zoo als zware klei, door opdroogen en hitte, fleenhard en als gebakken

wordt, of door inkrimpen en bersten de wortelen der gewasfen verfcheiirt.

Zij is genoegzaam los en luchtig, om den bevruchtenden invloed van den

dampkring te kunnen ontvangen. Even zoo neemt zij het water gercede-

lijk in zich op , en , zonder aan eene gelijkelijke indringing en doorzak-

king van hetzelve hinderlijk te zijn , bindt zij hetzelve echter genoegzaam

om het nog lang bij eene daarop volgende droogte terug te houden. —
Het ijzer ts almede , gelijk ik reeds gezegd heb , op het innigst met de

overige bellanddeelen dezer aarde verbonden , en , offchoon aan hetzelve

naauwelijks eenige invloed op den groei der gewasfen wordt toegekend",

hetzelve zelfs van fommigen voor fchadelijk wordt gehouden, zoo moet

ik in het tegendeel oordeelen , dat hetzelve een wezenlijk en hoogstnuttig

bellanddeel der vruchtbare aarde uitmaakt, dat het vooral door zijne verr

anderlijkheid medewerkt, de heilzame inwerking van den dampkring op

de aarde aan den gang te zetteQ en eene langdurige vruchtbaarheid van dea

grond te onderhouden.

Hoogstopmerkenswaardig is waarlijk deze van Natuur reeds voor den

plantengroei zoo gefchikte gefleldheid van den grond; doch het is niet

minder verwonderlijk, dat dezelve al mede reeds alle die benanddeelen

fchijnt te bevatten, die vervolgens tot voeding der gewasfen vereischt

worden. Eene juiste vermenging toch der onderfcheidene foorten van

aarde , een matige zamenhang , eene bepaalde grootte en gedaante der dee-

len, moge hoogstdienstig of noodzakelijk zijn : dit alles kan evenwel flechts

dienen , om den grond voor te bereiden , en tot het ontvangen , binden en

bewerken der eigenlijk voedende ftofie gefchikt te maken. Immers het is een

eerfte , algemeen erkend grondbeginfel van landbouw , dat aarde alleen

,

hoe
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hoe goed ook voorbereid , geene voeding kan geven. Daartoe behooren

nog andere zelfdandigheden. Het zijn voornamelijk diegene, die van be-

werktuigde wezens , van dieren of planten afkoraftig, door ontbinding vaa

dézen ontdaan zijn, en de eigenlijk zoogenaamde plantenaarde of den

humus zamenflellen. Van deze alleen hangt de vruchtbaarheid, de kracht

en, rijkdom van den grond af ; deze alleen is het , die , benevens het

water , voedfel aan de gewasfen geeft; de hoeveelheid daarvan kan dus

ook alleen de veilige maatftaf van de vruchtbaarheid der aarde zijn. Mag
de waarheid dezer ftelling niet worden in twijfel getrokken , dan moeten

wij hieruit reeds befluiten , dat ook de eigenlijk voedende beftanddeelen

niet gemist worden in den grond, dien wij nu befchouwen , niet flechts in

den hoogeren boschgrond, die natuurlijk boven anderen ryk aan planten-

aarde is , of bijna geheel daaruit beftaat , maar ook in de aarde , die het

lager en open land overdekt. Ook deze is overal begroeid , en brengt al-

mede , van zelve, eene zeer groote verfcheidenheid van gewasfen voort.

.Deze alleen is het, die zonder dat denzelven eenige andere. iloffe wordt

bijgemengd, ter kultuur van alle nuttige gewasfen, dienstig is. Immers

de Javaan kent geene bemestingen. Zonder deze, alleen in den natuurlQ-

Iten grond , teelt hij het voedend graan , fmakelyke vruchten
, geurige

bloemplanten en alle nuttige gewasfen.

De plantenaarde nu , van welker aanwezen in onzen grond men zich

gemakkelijk kan verzekeren, is daarmede zoo innig vermengd, dat dezelve

noch op het oog kennelijk is , noch door uitwasfchen daaruit kan worden

afgefcheiden. Ook met betrekking tot dit beftanddeel geldt dus hetgeen

hiervoren is aangemerkt ten ' aanzien der vaste en innige vermenging van

alle beftanddeelen , waaruit de grond beftaat , en waardoor dezelve tot

eene gelijke en eenvormige zelfftandigheid wordt. Wy leeren hierdooï

al wederom eene merkwaardige eigenfchap der vulkanifche aarde ken-

nen , het vermogen namelijk , de plantenaarde ten naauwften met, zich

Gs te
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te verbinden, die , hoogst fijn zijnde, daardoor voor de inwerking van

lucht en water vatbaar en tot plantenvoedfel toebereid wordt. Ik twijfel,

of men onder onze inlandfclie foorten van aarde wel een voorbeeld van

zulk eene eigenaardige zamenftelling vinden zal.

Ik vertrouw derhalve, dat wij uit deze befchouwing kunnen beduiten,

dat de groote en aanhoudende vruchtbaarheid der aarde op Java en elders,

alwaar zij van het vulkanisch gebergte afkoniflig is , voornamelijk veroor-

zaakt wordt door de bepaalde evenredigheid en innige vereeniging der be-

ftanddeelen , voorts door de vatbaarheid dier aarde voor de inwerking van

lucht en vochtigheid, en laatftelijk door hare veranderlijkheid en de traps-

wijze ontbinding , waaraan zij zeer lang onderhevig blijft.

Het is klaar , dat een grond , die reeds van Natuur zoo uitnemend

gefchikt is voor den groei der gewasfen, flechts weinig kunst vereischt,

om tot eenen nog hoogeren graad van vruchtbaarheid gebragt, en voor de

kuituur der meeste nuttige gewasfen voorbereid te worden. Eene getrouwe

navolging van datgene , waardoor wij in de Natuur zelve deze vrucht-

baarheid zien toenemen , is al wat ons in dezen te doen ftaat. De men-

ging toch der natuurlijke aarde is zoodanig, dat dezelve niet door toevoeging

van eenige andere zelfftandigheid behoeft verbeterd te worden. Het klimaat

maakt alle bijmenging van warmte aanbrengende ftofFe onnoodig. Mest-

ftofFe zoude de goede eigenfchappen dier aarde niet kunnen vermeerderen
,

maar veeleer eene al te groote geilheid veroorzaken en aan eené menigte

van fchadelijke infekten tot lokaas verftrekken. Het eenige , dat de kunst

vermag, doch hetgeen eene zoo krachtige als gunstige uitwerking zal te

• weeg brengen , is , den grond te openen , los te maken , met de lucht in

veelvuldige gemeenfchap en aanraking te brengen , eene gedurige vochtig-

heid in denzelven te onderhouden , en daardoor de ontbinding en ophef-

fing als vruchtaanbrengende beftanddeeien te bevorderen en te befpoe-

digen.

De



De njstkultnur op Java , zoo zeer , en meer dan elders volmaakt , geeff

ons het voorbeeld van de aanwending, van het voldoende, en van de goedff

uitwerking dier middelen. Eeuwen lang is de grond aldaar bebouwd , zon-

der dat deszelfs vruchtbaarheid eenige vermindering ondergaan heeft ; eeu-

wen lang zal dezelve nog kunnen bebouwd worden , en met eene fchier

Onuitputbare vruchtbaarheid jaarlijks een ruime oogst kunnen opleveren.

Deze aanhoudende vruchtbaarheid van den grond mag veilig vooronder-

fteld worden , altijd te rullen voortduren , niet Hechts met opzigt tot de

bijzondere rijstkultuur, maar ook ten aanzien van alle andere voortbreng-

felen van landbouw, zoo lang de hoogere bosrchen, en met dezelve de

oorlprong van regen en rivieren , en het gedurig voortbrengen van planten-

aarde zullen blijven beftaan ; zoo lang derhalve de lagere gronden een

geftadige toevoer van vruchtbare aarde en water zullen blijven behouden.

De afhelliug van het land maakt dien toevoer bijna overal mogelijk. Eene

volftrekte onvruchtbaarheid van den grond Iaat zich daarenboven naauwe-

lijks denken, wanneer men deszelfs bijzondere gefteldheid in aanmerking

neemt. Slechts eene vermindering van denzelven kan daar plaats hebben ï'

alwaar de grond, zonder nieuwe aarde te ontvangen, allengskens ontbonden,

door lucht en water uitgerpoeld , en van vruchtbare deelen beroofd , tot

ceiie vaste bank opeengepakt , verhard , en voor den toegang der luchE

gefloten is.

Ik aarzel derhalve niet , de tot hiertoe befchrevene bijzondere gefteld-

heid van den grond als eene eerfte en voomaamfte oorzaak van de fterke

vegetatie , waardoor Java en andere vullcanifche eilanden in Indië zich on-

derfcheiden, — van die waarlijk verwonderlijke groeikracht, hooge ontwik-

keling, menigvuldigheid en verfcheidenheid , die het plantenrijk aldaar bijna

overal aanbiedt , te befchonwen. Zonder deze gunstige gefteldheid toch

van den grond zouden alle andere, den groei mede veroorzakende omftan-

digheden, hoe veel vermogend ook in de tusfchenkeerkringslanden , daartoe

ecb-
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echter voor onvoldoende moeten geacht worden. Afrika, Nieuw-Holland,

eenige eilanden in den Indifchen Archipel , en fommige plaatfen op Java

zelve , alwaar een andere grond is , ftrekken daarvan ten bewijze. Doch

het laat zich daarentegen reeds van voren befefFen, welke de uitwerking

zal zijn , wanneer alle die overige gunstige omftandigheden gepaard gaan

met eenen zoodanig geftelden grond, als ik heb befchreven : een grond,

die reeds in landen , ver buiten de keerkringen gelegen , door eene buiten-

gewone vruchtbaarheid wordt gekenmerkt. Hoeveel meer zal niet een war-,

mer luchtflreek deszelfs kracht
.
verhoogen, alwaar eene altoosdurende

warmte den grond doordringt, het ingefloten voedfcl verfijnt, het inge-

zwolgen water tot veerkrachtige dampen uitzet, daardoor deszelfs werking

op. de beftanddeelen van den bodem , en door dat alles de ontbinding

van den grond en de oplosfing van deszelfs voedende deelen bevordert.

Door de warmte wordt al verder een overvloed van water uit zee, die

het land omringt, in den dampkring opgeheven en over het land vervoerd.

Met de koelte van den nacht hetzelve wederom verlatende, geeft zij het als

daauw aan het geopend en dorstig aardrijk over; of hoog en boschrijk ge-

bergte ontvangt het , verdikt het tot wolken , die zich weldra in regens

ontlasten. Doch het is vooral de dagelijkfcha omwenteling der aarde, de

afwisfelingvan dag en nacht, de verfchillende graad van warmte, daarmede

gepaard, die, tusfchen de keerkingen meer dan elders, eene gemeenfchap

tusfchen aarde en dampkring , eene wisfeling en verandering van beftand-

deelen, en, als het ware, eenen onophoudelijken ftrijd van elementen ver-

oorzaakt. Hoe meer over dag de loodregte zonnefcralen het aardrijk ver-

hitten en uitzetten , den dampkring boven hetzelve verijlcn , te meer ope-

nen zij , des te aantrekkelijk maken zij den grond voor al de luchtver-

hevelingen , die , met de koelte van den nacht uit zee toeftroomende , in de

verijlde luchtruimte indringen , en het aardrijk overdekken. Zij heeft , als

h^ ,ware , indien ik mij zoo durf uitdrukken , eene ademhaling van het

'
'tS aard-
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aardrijk ten gevolge , waarvan ieder tocht, elke groote rhythmus ^ verede-

ling van voedende fappen en voeding zelve te wege brengt. Van daar

ook die weldadige afwisfeling van land- en zeewinden , die , nab^ de linie

meer dan elders , niet Hechts voor den mensch en de dieren, maar klaar-

blijkelijk ook voor het plantenrijk allerheilzaamst zijn.

Teii laatfte ; gelijk rijkdom al meer uit zich zelve wast en uitzet, zoo

ontfpringt ook uit groote vruchtbaarheid al grooter vruchtbaarheid. Ver-

bazend groot is op de plaatfen , die ik heb getracht te fchetfen , de me-

nigte van plantenftofFe , die onophoudelijk wordt bereid en bewerkt; ook

van diegene , die zich uit den levenden werkkring 'van groei affcheidt , tot

de aarde overgaat , deze ophoogt en al vruchtbaarder maakt ; die al meer

het fpel en den ftrijd der grondftofFen aan den gang zet, eenen al weelde-

rigeren groei veroorzaakt. — En dit alles is de uitwerking van dat eenvou-

dige , ftille plantenleven , zoo onzigtbaar en zoo geheimvol in zijne werking,

als verbazend in zijne gewrochten! Wat toch kan meer onze hoogfte ver-

wondering opwekken? Doch welke befchouwing der Natuur is er, die

daar niet henen leidt ? Juist deze is de fchoonfte vrucht , die wij er van

wegdragen ; zij blijft niet zonder invloed op onze ftemming, op ons ge-

voel, op ons denken en handelen; zg verbindt het natuurlijke met het ze-

delijke. Doch waarheen word ik vervoerd ? Ik heb mgne taak volbragt

,

want ra^'n onderwerp houdt op tot de tegenwoordige befchouwing te

behooren.

Na het eindigen dezer Rede , zeide de Voorzitter

:

Ontvang , Mijnheer reinwardt ! uit naam , zoo ik vertrouw , van

allen , die hier aanwezig zijn , den hartelijken dank voor uwe voordragt.

Toen Gij , ver van het Vaderland verwijderd , ten nutte der Wetenfchap-

pen aan vele gevaren waart blootgedeld , en zoo door uw voorbeeld be-

H krach-
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krachtigdet , hetgeen Gy te voren met klem van tale hadt aangewezen, hoe

de ware Naiuuronderzoeker gewoonlijk door een bijna ongeloofelijken

Jjv«r wordt gedreven, dachten w\j dikwijls met angst aan de mogelijkheid,

van U in dezen kring niet weder te aanfchouwen. Zoo veel te inniger

gevoelen wg ons nu verbiqd, door uwen eigen mond een gedeelte van

Hwe bevinding te hooren vermelden. Met verlangen zien wij de volledige

ontvouwing hiervan te gemoet. Het Opperwezen fchenke U hiertoe de

noodige gezondheid, en doe het Inftituuc J>i|(. voortduring deelen in de

vruchten uwer nafporing!)r-jv; ;' jri<;ofiO tó. ',Jfioflr,T'ii •.':; r.cv : ^ta

t)è Eerfte _Klasfè is U, Mijne Heeren V die' deze openbare ziitirig hebt

bijgewoond , voor dit bewys van uwe deelneming haren dank verfchulr

digd. " U dien uit hairen naam toebrengende, eindig ik hier mede onze

werkzaamheden , en verklaar deze Vergadering te zfln gefloten.

-Tav yjl^oOii asik» i.

q<i . §aifatD93l. 9X110 qotoolv;

vJ

'fcA'i^jSB -!»jif!tt?^' ., in-

luid sil , .ijii

, , ;Id JUüw nair.'iT; alsv ;
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G. MOLL
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ii J. G. S. VAN BREDA

HiedSp dod de-VocffZitter de jfilgende.^Aanfpraak:

MIJNE HEEREN , VEEL GEACHTE MEDELEDEN ! EN GIJ

_ ALLEN, DIE ONS MET UWE TEGENWOORDIGHEID
^^*-^ VEREERT, ZEER AANZIENLIJKE TOEHOORDERS!

De 'Èerfte Klasfe van ons Koninklijk-Nederlandfche Inftituut is weder-

om openlijk vergaderd, om , volgens de Wetten harer Inftelling, verflag

te doen van hetgene zij , gedurende een tijdvak van twee jaren , ten nutte

der Wetenfchappen heeft verrigt.

Bij deze plegtlge, |;elegenheid rust de treurige taak , door gewoonte en

betamelijkheid opgelegd , op den Voorzitter , de namen te vermelden van

hen , die door den dood der Klasfe ontnomen zijn. Helaas ! nimmer heeft

de Klasfe meer verliezen ondergaan en ruimere ftof gehad om te treuren

over het gemis van waardige medearbeiders, dan in de twee laatfte jaren.

Zeven Leden : de Heeren p. driessen , j. a. bennet , a. van stipriaan

LUÏSCIUS, A. F. GOUDRIAAN , J. P. VAN CAPPELLE, O. S. BANGMA

,

j. F. sentelet; twee Geasfocieerden : c. p. thunberg en h. davy;

drie Korrespondenten : o. bakker , a. thaer en t. yoüng , zjjn haar

ontvallen.

.(I ' f Hoe
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Hoe gaarne voldeed ik aan de infpraak van mijn gevoel , door eene

breede uiteenzetting van hunne groote en fchitterende verdienden. Maar

de tijd , die tot de volbrenging van de Werkzaamheden dezer Vergadering

vergund is, gedoogt dit niet, en vreeze ik al te zeer, dat mij de gaven

ontbreken zouden, om dien rijkdom en verfcheidenheid van kennis te

overzien , waardoor zij in verfchillende betrekkingen hebben uitgemunt.

Eene korte en loffelijke vermelding van elk hunner zij hier de hulde

aan hunne nagedachtenis gebragt.

Aan PETRUS driessen. Hoogleeraar in de Schei- en Kruidkimde aan

de Akademie te Groningen , komt voorzeker de lof toe , van de Schei-

kunde in ons Vaderland fteeds met den meesten ijver op den bloei en de

bevordering van het Fabrijkwezen ,
gelijk op de Geneeskunst , te hebben

toegepast. Bij het aanvaarden van zijnen post als Lector bij de Genees-

kundige Faculteit te Groningen, in den jare 1778 , liet hij reeds dit zijn

voornemen blijken , toen hij over het voordeel fprak , dat de beoefening

der Scheikunde aan andere Kunden en Wetenfchappen aanbrengt. Gedu-

rende eene halve eeuw heeft het hem mogen gebeuren aan die taak te ar-

beiden. Zijne gehoudene Redevoeringen , zijne uitgegevene Schriften , de

Akademifche Verhandelingen , onder zijn oog gefchreven , (trekken hiervan

niet alleen ten bewijze , maar toonen ons tevens , dat zijne pogingen met

eene gelukkige uitkomst bekroond werden. In verfcheidene andere betrek-

kingen was DRIESSEN nuttig werkzaam. De gewestelijke en ftedelijke

Kommisfiën van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt , -en de Kom-

misfie van Landbouw te Groningen, hebben vaak de vruchten van zijne

welwillendheid en wetenfchap genoten. De blijken zijner prijsftelling op

het lidmaatfchap des Inftituuts zijn in de Archieven der Klasfe bevat, en

gelegen zoowel in wetenfchappelijken arbeid , dien hij ter overweging toe-

zond, als in oordeelvellingen, waartoe hij was uitgenoodigd.

Jan arnout bennet , Doctor in de Wijsbegeerte en Geneeskunst , had

A 3 het
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het zich daarentegen ten doel gefield, de beoefening der Natuurlijke His-

torie in het Vaderland meer algemeen te maken en de Vee-Artfenijkunde

en de Landhuishoudkunde te bevorderen. Zijne Prijsverhandelingen, als:

over de nuttigheid van de beoefening en inrigting der Natuurlijke Histo-

tie voor de jeugd , over de Fauna van ons Vaderland , het ontwerp

eener Vee-Artfenijkundige School , door de Maatfchappijen van Haarlem en

voor den Landbouw bekroond, zijn daarvan de bewijzen. Ook vonden

jeugdige beoefenaars der Wetenfciiap in bennet eenen vriendelijken Be-

fchermer , gelijk de Kunften eenen Voorftander en Kenner. Eene treu-

rige ,- onvergetelijke wederwaardigheid en een zwak ligchaamsgeftel mogtetf

zijnen aandoenlijken geest fomtijds nederdrukken , van de beoefening zijner

Itudiën echter konden zij hem nimmer terughouden. De Eerde Klasfe,

die hem van den jare 1809 tot Lid mogt bezitten , bleef van de vruchten

daarvan niet verftoken, en mogt meermalen zijne Voorlezingen over on-

derwerpen , den Landbouw betreffende , ontvangen.

. Heü derde fmartelijk verlies , dat de IClasfe den aden Mei dezes jaars

leed , was dat van abraham van stiprxaan ldïscius , beroemd Genees-

heer en Lector in de Scheikunde te Delft , Voorzitter der Provinciale Ge-

neeskundige Kommisfie in 's Gravenhage , Ridder der Orde van den Ne-

derlandfchen Leeuw.

Gij weet. Mijne Heercn! dat uitmuntende begaafdheden van geest

,

door edele grondbeginfelen befluurd , Hem in zijn werkzaam en weldadig

leven gekenmerkt hebben. Zijne kennis en bedrevenheid in de Scheikunde

heeft de Koninklijke Maatfchappij der Geneeskunst te Parijs , het Bataafsch

Genootfchap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam , open-

Mgk erkend en vereerd door het bekroonen zijner Verhandelingen over de

melk ,. en de oorzaken der verrotting. Op voorwerpen van algemeen belang

was hij fleeds uit zijne wetenfchap toe te pasfen. Het water tegen be-

derf te bewaren , of bedorven water van bederf te zuiveren , was een der-

zel-
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zelve. Het Geneeskundig Magazijn , om andere Scliriften niet ftilzwijgen'

voorbij te gaan, kan van zijne omvattende kennis in de Geneeskunde 'ge-

wagen , en zijn arbeid , aan het onderzoek en de aanwending der GuytQ/ir

fche berookingen befteed , van zijn geliefkoosd pogen , om de Scheikunde

der Geneeskunst dienstbaar te maken. ui.-.*iui / jvit , i.avvii a-mtj^ om
Het lijdt geen twijfel of indien van stipriaapt het hem meennafen aangei.

boden Hoogleeraarambt in de Geneeskunst aanvaard had , of hij had het^

zelve waardiglijk gehandhaafd en verfierd : maar twijfel kan het wekkeni^

of hij daarin der menschheid meer weldaden bewezen had,, dan hij iü: het

waarnemen van zijne uitgebreide praktijk gedaan heeft. Niet alleen zijne

kunde en ervaring, ook niet zijne innemendheid, zijne menfchenkennis

en welbefpraaktheid , maar de vereeniging van deze met menschlievend-

held en eene medelijdendheid, die hem zijn eigen leed ten beste van

anderen kon doen vergeten , maakten hem , als Arts , het voorwerp van

de onbepaaldfte achting, liefde en vertrouwen in zijne woonplaats ismiQ

omliggende fteden en dorpen. :-'•
.! i i on :i£v

Dit werkdadig leven nogtans verhinderde hem niet, om ook aan dé

Klasfe de blijken van zijne geleerdheid zoowel in de Scheikunde , als in

de Geneeskunst, bij voortduring, en, tot kort vóór zijnen dood » aan: te

bieden. i

De Bewoners van andere Oorden mogen zich beroemen en met alle

reden . op dezulken , die zich aan de Bergbouwkunde of door het bahen

van wegen te midden door rotfen en over fteile bergen heen verdien-

ftelijk hebben gemaakt. Ons Vaderland, zoo men een gedeelte gronds

uitzondert , mist de diepe metaalraijnen , gelijk de bergketenen : maar

zoo als deszelfs bodem nederig is en rondom door water bedreigd wordt,

mag het zich verheffen op fchrandere en ondernemende mannen , dié den

vlakken bodem tegen de invallen der zee en der rivieren weten te be-

fchuttenj den bedreigden grond, in tijd van gevaar, door fnel aange-

brag-
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bragte hulp , verdedigen , en op den bewaarden grond grootfche ge-

denkteekenen van vernuft oprigten , ten welzijn, gemak en voordeel van

deszelfs bewoners.

Het is grievend , wanneer die Mannen den Lande ontvallen ! Zulk

een verlies kwam het Vaderland te lijden , toen het op den 2den Junij

dezes jaars , adriaan FRAN501S goudriaan, Infpecteur-Generaal bij 's Rijks

Waterftaat, Staatsraad in buitengewone dienst, en Ridder der Orde van

den Nederlandfchen Leeuw, door den dood werd ontrukt.

Scherpzinnigheid en vindingrijkheid met juistheid van oordeel, diepe

kennis en onafgebroken vlijt in overeenftemming met elkander, hoe veel

groots en goeds en duurzaams kunnen zij ftichten ! Van die fchoone en

heilzame overeenftemming getuigen de Waterbouwkundige werken, door

GOUDRIAAN ontworpen en onder het opzigt van goudriaan voltooid.

Die met den vinger aan te wijzen , zoude derzelver grootheid niet min-

der dan der Hollandfche opmerkzaamheid zijn te kort gedaan. De naam

van GOUDRIAAN is in de Gefchiedenis van Neêrlands Waterftaat met luis-

ter opgeteekend: en hoeveel de Klasfe in goudriaan mist, kunnen hare

uitgcgevene Werken openlijk uitwijzen, die met een aantal doorwrochte

Stukken van hem , over hoogst aangelegene onderwerpen gefchreven

,

prijken. .u'JiM

Nog had de tijd die geilagene wonden niet kunnen verzachten, toen in

de maand Augustus 1. 1. eene nieuwe werd toegebragt , door het overlij-

den van joHAN PIETER VAN CAPPELLE , Hooglccraar in de Nederlandfche

Taalr en Letterkunde en Vaderlandfche Gefchiedenis aan de Doorluchtige

School alhier. Ridder der Orde van den Nederlandfchen Leeuw,

Voorzitter der Eerfte en Lid der Tweede Klasfe des Inftituuts. Gevoelig

trof die wond. De vervulling van ambtsbezigheden , de verre affland ,

klimmende jaren, of afnemende gezondheid, verhinderden de Leden, wier

dood ik vermeld heb, dikmaals hen in ons midden te brengen: maar

VAN
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VAN CAPPELLE was hij niet de getrouwe bijwoner der gezette Vergade-

ringen, de beftendige 'medearbeider in beide, dikwijls de gewensclite Be-

ftuurder van de liandelingen der Eerfte Klasfe ?

Wetenfchiappen en letteren beide hebben in hem den gelukkigen en

kundigen beoefenaar verloren : was de uitdrukking van het algemeen

gevoelen bij de mare^'Van zijnen dood. Het Vaderland is een onpartijdig

fchrijver en leeraar van zijne Gefcbiedenis ontvallen , de Nederlandfche,

Letterkunde van een harer fieraden beroofd , en wat hij voor de Weten-

fchappen geweest is , hoe bondig en juist hij ons bekend maakte met de

kennis der Ouden van de Natuurkunde, hebben zijne uitgegevene Verhani-

delingen bij herhaling geleerd. a

Aan de verdienden van van cappelle heeft de bevoegde regter onver-

getelijk hulde gedaan. Het past mij alleen hier te zeggen, dat de Eerfte

Klasfe zijne begaafdheden huldigt , zijne bewezene dienften in erkente-

nisfe houdt, zijne deugden eerbiedigt.

In OBBE siKKES BANGMA bczat ous Inftituut mede een ijverig Medelid,

die zich nimmer onttrok, wanneer zijne hulp werd ingeroepen, en meer-

malen had de Klasfe het genoegen , zich daarvan in aangelegene zaken

ten beste te bedienen. Den lof van een buitengewoon groot Wiskundi-

gen hebben bekwame oordeelaars bangma toeg»l<end. Spaarzaam in

woorden , gierig op den tijd-, van de zinnelijke voorwerpen zijne aandacht

aftrekkende, was hij gewoon zich in de ftudiën der hoogere Wiskunde

te verdiepen. De gewrochten van deze ongemeene kennis mogt de Klasfe

meermalen van Hem ontvangen en in Hare werken door den druk gemeen

maken.

J. F. sENTELET oHtviel der Klaslè den 27 November 1. 1. Hij was

een beminnaar der Wetenfchappen en een zoo gelukkig en vlijtig beoefe-

naar der Natuurkunde, dat aan de Hoogefchool te Leuven het Hoogleer-

aarambt in die Wetenfchap iiem werd aanbetrouwd. Uit prijsftelling op



zijne verdienden werd hij in den jare 1816 tot Lid des Inlliti,uits be-

noemd. En van de verfcheidenheid zijner kennis heeft de Klasfe her-

haalde malen door de toezending van Verhandelingen de aangename

blijken genoten.

De Geasfocieerden , die de Klasfe verloor, behoorden beide onder de

uitftekendlte en beroemdfte Geleerden. Over eenen daarvan had ik mij

voorgenomen ftraks opzettelijk te Ipreken.

De tweede, carel pieter thunberg, was Hoogleeraar in de Ge-

nees- en- Kruidkunde te Upfal, Kommandeur van de Koninklijke Wa-

fa-orde. Lid van zes en zestig Akademicn en geleerde Genootfchappen,

en overleed , in den hoogen ouderdota van vijf en tachtig jaren , den 8fi:en

Augustus van het vorige jaar, op zijn landgoed Tunabcrg bij Upfal. Hij

was een der geliefde leerlingen van linnveus en een onder de waardigfte.

De groote en werkzame geest van zijnen meester bezielde hem , en de

zucht ter beoefening en bevordering der Kruidkunde voerde hem naar

verafgelegene werelddeelen. Zijne Gefchriften over Japan en de munten

,

die in vroegeren en lateren tijd geflagen en gangbaar geweest zijn , over

de Japanfche Natie en Flora , behooren onder de weinige , die ons met

dat Land en deszelfs inwoners en voortbrengfels van meer nabij hebben

bekend gemaakt. Ook zijn vele en kostbaar de Kruidkundige Werken , die

hij geleverd heeft , en daaronder dezulke , die als een model ter navolging

zijn aanbevolen. Buitendien prijken in- en buitenlandfche Werken met hon-

derd vijf en zestig Verhandelingen van zijne hand , en was hij Voorzitter

bij twee honderd drie en negentig Akademifche Verdedigingsfchriften.

Het is eene ftreelende herinnering en voldoening voor den Nederlander,

door zijne onderfteuning te hebben medegewerkt tot de reize van thun-

berg naar de Kaap de Goede Hoop en naar Japan.

De Korrespondenten , die der Klasfe ontvallen zijn , beoefenden de ver-

fcheidenfte Wetenfchappen , gelijk hun Vaderland en zeden van elkander

ver-
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verfchilden. Maar allen munteden zij uit in dén wijden kring hunner

kennis en liunne deugden en talenten, waaraan openlijk is regt gedaan;

worden ook door de Klasfe geëerbiedigd en op hoogen prijs gefield. '

•

Gerardus bakker was Hoogleeraar in de Ontleed- en Natuurkunde

van den raensch te Groningen. Bij de nafporing van het maakfel des

menfchelijken ligchaams , waren inzonderheid het onderzoek der zenuwaï

en herfenen , de overdenking van derzelver werking en invloed, de be-

fchouwing van den natuurlijken en zedelijken mensch , de geliefkoosde on-

derwerpen waarmede hij zich bezig hield , en waarover hij in Verhande-

lingen en Redevoeringen zijne gedachten mededeelde. De vergelijkende

Ontleedkunde der Dieren paarde hij met deze ftudiën. In de Redevoering

over het verband tusfchen de Natuurlijke Gefchiedenis der Dieren en

derzelver ontlcedkundige befchouwing , gehouden bij zijne aanftelling als

Lector in de Vergelijkende Ontleedkunde bij teylers Stichting in den

jare 1808, had hij de waarde dier fchoone Wetenfchap aan anderen ont-

vouwd , en de befchrijving van de beenderen der Visfchen , 14 jaren

daarna door hem in het licht gegeven, doet ons hem zelven als den be-

kwamen beoefenaar daarvan kennen. '' ^^^' '-'^ •''-

Hoe uitgebreid de kring dezer kennis en werkzaamhedëh zqhlmogé','

BAKKER bewoog zich daarin niet uitfluitend. Het gebied der Praktifche

Geneeskunde was ook het zijne. De onderfcheidene deelen dezer groote

Wetenfchap , de inwendige Geneeskunde , de Heel- en Vroedkunde wer-

den door hem ten deele aan anderen voorgedragen , ten deele zelve fee-

oefend , alle in gefchriften behandeld. Bakker verbond eenen navorfchen-

den geest met onvermoeide arbeidzaamheid, naauwkeurige met verfcheide-

ne kennis, gevoeligheid van ziel met onverdrotene hulpvaardigheid. ''^'

Albrecht thaér wI«^ 'dè Stichter 'W'ïiooföbéflüurdyr dier uitSun-

B 2 ten-
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tende School voor den Landbouw te Mögelin. Indien de Landbouw als

de Kweeker van befchaving door de oudheid geprezen is , dezelve mag

thans ook als de aanbrenger van welvaart en overvloed geroemd wor-

den. Dien tot dat gelukkig einde al hooger en hooger op te voeren

had zich thaer voorgenomen , en door de wijze vereeniging der weten-

fchappelijke kennis met de lesfen van ondervinding en ervaring, is het

hem mogen gebeuren daarin te flagen. Den Landbouw ook als Weten-

fchap te doen beminnen en eerbiedigen , de kennis daarvan meer algemeen

te maken , uit te breiden , dien van dwalingen en vooroordeelen te ont-

doep , deszelfs voordellen te vergrooten en te vermenigvuldigen , in één

woord, dien tot een ruimer bron van leering
, genoegen en welvaart te

ftellen, daarvoor fchreef hij onvermoeid zoo vele werken, daartoe rigtte

hij zijn geheel leven en al zijnen arbeid in. En nogtans , zoo groot is

de ijver en de bedachtzaamheid van welmeenende en vooruitziende Geleer-

den , met deze middelen hield hij zich niet voldaan. Eene School te

ftichten , waar de Landbouw als Wetenfchap geleerd , als Kunst beproefd

konde worden, waar de gelegenheid beftond, om bekwame Landbouwers

te vormen en van waar wel opgeleide Landbouwers konden uitgaan, om

nut te doen met verworvene kennis ; ziet daar , Mijne Heeren , waarnaar

hij ftreefde , en hetgeen hij , met vaarwel zegging van den naam van een

uitmuntend Geneesheer en Lijfarts des Konings , eerst op zijn geboorte-

plaats Celle , en daarna grootfcher en onbeperkt op zijn landgoed te

Mögelin, bewerkftelligde.

pet zoude eene aangename taak zijn, den edelen Man in het bekoor-

lijk Mögelin , in zijne ftudiën en bedrijven te volgen , hem omgeven

te ziet^ piet andere geleerde Mannen , die met hem aan hetzelfde doel ar-

beiden, en van, welwillende en vorderende leerlingen, die hem als hunnen

Leermeester eerbiedigen en als hunnen Vader liefhebben. Maar de tijd

vergunt ons dit niet , en gedoogt alleen nog te zeggen , dat de nagedach-

tenis
-tl •:
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tenis van albrecht ïhaer niet alleen in Pruisfen , maar ook alhier, htft

Rijk van Landbouw zoo wel als van Handel, in eere en zegening -is.' y^^

Thomas young, Doctor in de Geneeskunde, bezat zoo vele zeldzame

gaven van vernuft en geleerdheid, als flechts aan weinigen ten deel valt.

Zijne landgenooten getuigen van hem , dat bijna niemand in Engeland

hem in geoefendheid en kennis der oude Letterkunde, en bijzonder der

Griekrche, evenaarde, en bevoegde Franfche Geleerden noemden hem één

der ;N^annen , die het best de kunst verftonden , om de Wiskunde op de

moeijelijkfte deelen der Natuur- en Sterrekunde toe te pasfen. -i-i :-,i\,vjv

Ook als Geneesheer toonde hij , door zijne uitgegevene Schriften,

groote fcherpzinnigheid en kennis te. bezitten. Zijn Werk over de Te-

ring , zijne Stukken over de voortftuwing van het Bloed in de Slagade-

ren , worden , even zeer als zijne Wis- en Letterkundige voortbrengfe-

len , hoog geroemd. En , behalve de gewone Praktijk , beoefende hij de

Geneeskunde , gedurende eene reeks van jaren , in een der Londenfche

ziekenhuizen. Zijne geleerde opvoeding, gedeeltelijk te Edinburg en ge-

deeltelijk te Göttingen en op andere buitenlandfche Univerfiteiten geno-

ten , had hem de gelegenheid verfchaft , om vele hedendaagfche talen te

leeren , ook de onze las hij althans even gemakkelijk als de Franfche

,

Italiaanfche , Hoogduitfche , Zweedfche of Deenfche.

Gedurende vijf jaren gaf hij aan de Stichting van den Graaf van

RUMFORD openbare lesfen over de Natuurkunde, en de uitgave dier les-

fen , welke naderhand volgde , verrijkte hij met Wiskundige bijvoegfelen

en aanwijzingen van Gefchriften , die , volgens de uitfpraak van bevoeg4e

oordeelaars , eene fchaarsch geëvenaarde geleerdheid ontwikkelden. ,ƒ,.

De Philosophical Tramactions bevatten eene menigte ftukken van zijne

hand , in welke de moeijelijkfte gedeelten der hoogere Natuurkunde wor-

den behandeld. Vooral trok- de Gezigtskunde zyne aandacht en zijne

<;(,r,(i i B 3
'

on-
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onderzoekingen over de golvende beweging , die , volgens huygens
,

EULER en hem , het licht zoude voortbrengen , worden onder de uit-

ftekenfte (tukken gerangfchikt , die in de laatfte jaren in die verzameling

«yn opgenomen. De wetten , door hem hier ontwikkeld , hebben de

"Wiskundigen geoordeeld de baan voor fresnel en anderen geopend te

hebben,' die later zoo gelukkig de leer des lichts hebben behandeld. ,

vj.Wij hebben van flechts eenige der veelvuldige Schriften van youNG,die

feörekking hadden op de werkzaamheden dezer Klasfe , gefproken ; die

allen op te tellen laat ons beftek niet toe. Maar wij kunnen , bij het

vermelden dep verdieniten van voung, niet geheel zwijgen van eenen ar-

beid, die anders vreemd is aan de letteroefeningen der Leden van deze

Klasfe. Ik bedoel het lezen en het verklaren van hetgeen ons van de

£gyptifche beeldfpraak is overgebleven. Young betwistte aan cham-

BtjLLioN de eer van hierin het ijs te hebben gebroken, in eene Verhande-

Ung (Over zeker infchrift te Rozette. Het voegt mij niet dit pleit te

beflisfen, maar dit kort verflag van de werkzaamheden van young zal ik

eindigen met te zeggen', dat men van dezen voortrefFelijken Geleerden

nog een nagelaten Werk , uit zijnen bijna ftervenden mond opgefchreven ,

te wachten heeft ,; over de Egyptifche of Koptifche talen.

sBij hët treurig gevoel over zoo groote verliezen, kan ons de overtui-

ging bemoedigen , dat wij in onzen kring nog Mannen mogen bezitten

,

ttiet wakkeren geest toegerust en met onvermoeide belangftelling arbeiden-

de'!; 'wi' is 'het eéne troostrijke gedachte, dat het in ons dierbaar Vader-

f^i '-geenszins ontbreekt aan ontwikkelde of ontluikende verftanden , die

iich beijvefen het onvergankelijk gebouw, der Wetenfchap te fchragen en

op te trekken; en verheugen wij ons eindelijk, dat ons weldra zal ver-

gund zijn de waardigile derzelve tot vervulling der opengevallene plaat-

fttf"t6''tttö^en vDordragenuf ish m-tiwri^, oii'JjJsjigom- dm ojli:-

:jf|^r:v 113 jflDfibrL;;:: 'a^s. 3bnij;UjyissO Jt iv»"

-no 2 ;! Thans
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Thans tot het gewigtige oogmerk dezer zamenkomst genaderd, roepe

ik , Geëerde Toehoorders ! Uwe aandacht in , tot het aanhooren van het

Verdag der Werkzaamheden onzer Klasle , gedurende de twee laatstver-

Ibópene jaren, en verzoek Mijnheer den Sekretans ijit Verflag te willen

voorlezen.
39(0 ,,(: eb

Waarria de Sekretans voorlas het volgende Verflag : . . ,
•jst:o "i<'OV -iiJ'jiiiC'jv :j;j :!tiuarici -:. >i3i .^i JF. jnnnvis ab

.crijK^'jv ?fi3VBi1

ZEER GEËERDE TOEHOORDER^ Y^lj^4L»{f|:EyytI

:i:;; -P-ANG EN STAAT, -n^^ro niu r!o?n?w tjsab

• 1(7/ ibi'i i'yr lacb'

De hoogte der Springgetijden , naar voorafgemaakte berekeningen, voor'

eene geheeele reeks van jaren met zekerheid te bepalen , is voor een

Land, dat op zijne belangrijkfte punten beltendig blootflaat aan dreigende

zeevloeden , zoo hoogstgewigtig , dat de Eerfte Klasfe zich gaarne vereerd'

zag met den last, om de Tafelen ter berekening van de betrekkelijke

hoogte der Springgetijden, benevens derzelver verklaring , vervaardigd

door den Heer j. de kanter , \&. onderzoeken , en haar gevoelen aan het

Gouvernement mede te deelen,.zo9 wegens de yer.4ienfl:en der onderha-

vige berekeningen , als omtrent de nuttigheid, welke derzelver meer alge-

meene bekendmaking zou kunnen geacht worden te hebben , en de doel-

matige wijze , waarop zulks in dat geval zoude behooren bewerkftelligd

te worden , hetzij door eene afzonderlijke uitgave dier Tafelen , ten koste

van het Rijk , hetzij door dezelve in een of ander gefchikt en, algemeen

gelezen wordend wetenfchappelijk Werk of Tijdfchrift te plaatfen.
,

•

Gekommitteerden , welke zich met dit onderzoek , in naam der Klasfe

,

belast zagen, hebben gemeend^, aan de verdienftelijke pogingen van den

Heer
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Heer de kanter geene hulde te mogen weigeren ; zij lieten eciiter de-

zelve vergezeld gaan van eenige aanmerkingen , die der Klasfe van ge-

noegzaam gewigt voorkwamen, om aan iiet Ministerie van Binnenlandiciie

Zaken te adviferen , den Heer de kanter uit te noodigen , alvorens deze

Tafelen in het licht te geven , zijn Stuk daardoor te volmaken , dat hij

de menigvuldige, door hem gedane, waarnemingen omtrent de hoogte

der Springvloeden, met elkander en met de befluiten uit de formulen van

BERNOuiLLi en LA PLACE Vergelijke, ten einde genoegzame bewijzen uit

de ervaring af te leiden , welke van die formulen de voorkeur voor onze

havens verdiene.

Het was haar aangenaam , uit de later ontvangene Stukken te zien , dat

deze wensch niet onvervuld zal blijven, en dat de geachte Schrijver, on-

danks deszelfs veelvuldige werkzaamheden, ook deze taak wel heeft wil-

len op zich nemen. Van deszelfs kunde , bekwaamheid en ijver laat zich

te regt verwachten , dat zijn arbeid veel zal bijdragen , om over dit , voor

ons Land in het bijzonder zoo gewigtig , onderwerp meer licht en zeker-

heid te verfpreiden.

Van een meer moeijelijken en meer teederen aard was eene las'tgeving ten

onderzoek van het teleskoop , door nu wijle arjen roelofs en syds rienks

vervaardigd , en op de Sterrewacht der Leydfche Univerfiteit voorhanden.

Eerst op den uden Februarij van het jaar 1828, gelukte het, een gere-

geld onderzoek in het werk te ftellen , hetgeen van te meerder waarde

geweest is, omdat de duisterheid der volgende nachten zulks ten eene-

male belemmerde. Ware dit nu met eenen gunftigen uitflag bekroond ge-

worden , had met den ijver der Kundenaars ook hun werk de welver-

diende lof van bevoegde kunstregters mogen wegdragen , hoe flreelend

zoude het zijn voor de Eerfte Klasfe des Inftituuts , krachtdadig de hand

geleend te hebben aan de bevordering eener zaak , die bij den aanvang

rulke heerlijke uitkomften deed verwachten.

Een
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Een zeer uitgebreid , volledig bewerkt en oordeelkundig Verllag , het-

geen de Klasfe aan één van hare Gekotnmitteerden te dezen verfchuldigd

is , ontwikkelt al de bijzonderheden , waardoor dit dertienvoets Teleskoop

van de Leijdfche üniverfiteit bij binnen- of buitenlandfche voortbrengfels

van gelijken aard te kort fchoot , zoo naauwkeurig , dat het mij leed doet,

door de beknoptheid van mijne voordragt gehinderd te worden in derzel-

ver geregelde mededeeling.

Zijne Excellentie , de Minister voor de Marine en Koloniën , gaf bij

Misfive van den 21 Augustus 1827 te kennen, dat bij gezegde Ministe-

rie in overweging zijnde het aangroeijen en fpoedig verteren van het blad-

koper , waarvan tot dubbeling der fchepen wordt gebruik gemaakt , het

onder anderen als een allernoodzakelijkfte maatregel is voorgekomen, om
de bedanddeekn van het tegenwoordig nog in gebruik zijnde dubbeling-

koper op eene fcheikundige wijze te doen onderzoeken , ten einde daar-

door , ware het mogelijk , meer zeker de oorzaken te leeren kennen

,

waaraan de reden der klagten moet worden toegefchreven. Het was dan

ook niet vreemd , dat Zijne Excellentie de Eerfte Klasfe verzocht , zich

met deze fcheikundige beproeving wel te willen belasten , waartoe het

koper , ingevalle het verzoek des Ministers werd aangenomen , haar van

wege het Gouvernement zoude bezorgd worden.

De Eerde Klasfe zich te dezen , gelijk in alle andere gevallen , waarin

zij het Rijk van dienst kan zijn , bereid verklaard hebbende , ontving bij

Misfive van den 4 October daaraanvolgende berigt, dat ter harer befchik-

king gefteld waren :

-10. Een blad koper, afkomftig uit de fabrijk van de Heeren maritz
en COMP. , te 's Gravenhage , vervaardigd naar de uitvinding van mudget.

p». Een , afkomftig uit de fabrijk van den Heer de heus , te Amfter-

C dam
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dam, van eene bijzondere fabricering, waarvan de eene oppervlakte is

voorzien van eene overdekking, met ongenoemd metaal.

3®. Een , lietwelk gefloopt is van de brik de Falk , en waarmede dit

vaartuig, toen drie jaren geleden, was gedubbeld.

4®. Een, afkomilig uit 's Rijks magazijnen van de Marine te Amfter-

dam , zijnde van zoodanig koper , als waarvan tegenwoordig bij de Ma-

rine wordt gebruik gemaakt.

Bij welke vier foorten van dubbelingkoper later nog een vijfde gevoegd

is, afkomftig uit de fabtijk van de Heeren maritz en comp. , te 'sGra-

venhage. '-iev nsr"'!r!-' -«ii-ï -':<;; n.) n'4! -:"!:; tn;..

Drie Leden der Eerflte Klasfe zith met dit onderwerp belast hebbende

,

gaven in een zeer naauwkeurig bewerkt Verflag hunne bevindingen op

,

en leidden daaruit zoodanige belangrijke overwegingen af, dat de Klasfe

gemeend heeft , dezelve in haar geheel aan Zijne Excellentie , den Minis-

ter der Marine , te moeten mededeelen.

Eene reeks van proefnemingen op de beftanddeelen der medegedeelde

koperfoorten , leerde hun, dat zij alle eenig zilver inhielden, te weinig

nogtans , om in bijzondere aanmerking te komen, dat zij welligt ook niet

geheel vrij waren van zink , doch geen bismuth of lood bevatteden , ook

geen tin , uitgezonderd het eerfie koperblad van de Heeren maritz en

coMP. , dat naar de uitvinding van mudget is vervaardigd , en dat

des Heeren de heus, zijnde van eene bijzondere fabricering, en aan de

eene zijde overdekt met een anderfoortig metaal, hetgeen nu bleek tin

te zijn.

Uit deze fcheikundigè onderzoekingen kon ondertusfchen geenszins de

ware oorzaak afgeleid worden van de fpoedige vertering der eene koper-

foort boven de andere , evenmin als men daaruit d priori zoude kunnen

befluiten , welke tot fcheepsbekleeding de voorkeur zoude verdienen. Men
is
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is hiertoe nog te weinig bekend met de omftandigheden , welke er bij de

oxydatie (^het roesten) van het koper door zeewater plaats hebben , .of

dezelve wijzigen.

Wijle de beroemde Engelfche Scheikundige humphry.davy beweert,

dat het zuivere koper fpoediger , dan het met zink of tin geallieerde door

het zeewater wordt aangetast ; doch de ondervinding heeft de alliage

,

welke tot fcheepsbekleeding het meest gefchikt is , tot nog toe niet leeren

kennen.

Ten einde dus , ware het mogelijk , proefondervindelijk deze zaak te

beflisfcn , en de verfchillende vatbaarheid voor oxydatie der gaaf ontvan-

gen koperfoorten te onderzoeken , werd van N°. i , 2 , 4 en 5 een ftuk

van gelijke grootte, na hetzelve naauwkeurig gewogen te hebben,; ge-

plaatst in gelijke glazen, gevuld met zeewater. . :t ,

Nadat dezelve van den 17 November des jaars> 1827 tot den 13 Januarij

1828 aan hetzelfde water waren blootgelleld geweest, bevond men hen

alle fterk geoxydeerd^^s het ..wJUeri: was zeer groen, en er lag veel koper-

oxyde in de glazen.':! :- '
: ^ü;

Het ftuk koper N<*. 2, met een. metaal overdekt, bleef in de eerfte

dagen volkomen voor oxydatie beveiligd in zijne onbedekte oppervlakte

,

maar er vormde zich een wit oxyde op de oppervlakte der bekleede zijde,

hetwelk gedeeltelijk daarop bleef vastgehecht. Toen deze oppervlakte

daarmede geheel bedekt was , begon het koper ook te oxyderen , waar-

door het vocht, in dit glas vsreldra groen gekleurd werd.

Heeren Gekommitteerden hebben vervolgens bij gewigt bepaald, welk

verlies elk koperfoort was komen te lijden , en bevonden , dat zulks het

grootfte was in N°. 5; het kleinfte in de gedekte plaat, komende hierbij

het naast de koper-alliage , vervaardigd naar de uitvinding van mudget.

Het koper van de zeewerf te Amfterdam ftond in verlies op een na het

laagfte.

C2 Uit
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Uit deze proeven zoude men nu oppervlakkig meenen , dat het gedekte

koper den voorrang verdient , boven de overige koperfoorten , tot het

bekleeden van fchepen. Daartegen echter laten zich de volgende beden-

kingen in het midden brengen.

Zal de dunne laag tin, hier als befchermend metaal werkende ten op-

zigte van het koper , waarop hetzelve gehecht is , en dus ten koste van

dit koper geoxydeerd wordende, niet fpoedig verteerd zijn, en dus het

koper weder bloot laten ? De proeven immers der onderlinge beveiliging

van metalen hebben geleerd , dat , wanneer eenig metaal voor een ander

ter befcherming dient, hetzelve juist daardoor, zelfs met vermeerderde

kracht , geoxydeerd wordt.

De vasthechting van het witte oxyde zal wel minder plaats hebben bij

een fchip , dat in gedurige beweging is , doch zal hetzelve op fommige

plaatfen, die aap eene mindere fchuring zijn blootgefteld , geene aangroei-

jingen van fchelpdieren en zeeplanten ten gevolge hebben , welke den

fnellen gang van den bodem hinderen en alzoo allerfchadelijkst zijn?

Deze vragen kunnen door geene proeven in het klein worden opgelost.

Het zoude dus wenfchelijk zijn, dat een fchip met dit koper bekleed

werd , opdat men de meerdere kosten , die zulks veroorzaakt , mee de

mindere flijting dezer bekleeding in vergelijking konde brengen, en opdat

men tevens konde bedisfen , of er bij dit bekleedfel ook eene meerdere

aangroeijing wordt waargenomen.

Daar de wijze van mudget , om het koper met eene zekere hoeveel-

heid tin of zink te allieren , bij de Engelfchen goede refultaten fchijnt

opgeleverd te hebben, mag men het hoogstbelangrijk achten, hieromtrent

de noodige berigten in te winnen en nieuwe proeven te nemen. Dit on-

derzoek zoude te belangrijker zijn , daar de handelwijze van mudget

oorfpronkelijk eene Nederlandfche uitvinding fchijnt te wezen, waarop de

Engelfchen toevalligerwijze opmerkzaam zijn geraakt door het Nederlandsch

oorlogfchip de Batavia, hetwelk in 1798 door hen genomen werd.

Het
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Het koper van dit tchip had , tot hunne groote verwondering , gedu-

rende vele jaren , zeer weinig door oxydatic verloren , en bij naauwkeurig

onderzoek bevond men hetzelve geallieerd te zijn met eene zekere hoe-

veelheid tin.

De groote zwarigheid echter, welke er (leeds mede zal verbonden blij-

ven , om de ware evenredigheid der alliage van het koper te ontdekken

,

en waarbij ook de mechanifche textuur van dit metaal , deszelfs bewer-

king door pletting of hamering , en mitsdien deszelfs fpecifieke zwaarte

in aanmerking zal behooren te komen
,
gevoegd bij de moeijelijkheden aan

de zijde van het Gouvernement , om zich altijd te verzekeren , dat het

koper fteeds van dezelfde hoedanigheid geleverd wordt, deed Heeren Ge-

koramitteerden deze gelegenheid waarnemen , om op het belang aan te

dringen , hetwelk er in zoude gelegen zijn , om bij onze Marine nadere

proefnemingen in het groot te doen in het werk ftellen, betreffende de

beveiliging van het koper der fchepen door ijzeren banden, dewijl dit de

onkostbaarfle, eenvoudigfte en tevens de zekerde wijze is, om het koper

yoor oxydatie in het zeewater te bewaren , en men zich dan enkel tot

de keuze van het zuiverde koper bepalen kan ; terwijl hoogstwaarfchijn-

lijk de voornaamfte zwarigheid, welke zich , bij het gebruik dezer bevei-

ligingswijze , tot nu toe heeft in den weg gefield , de vermeerderde aan-

hechting namelijk van fchelpdieren en zeeplanten aan het koper der bevei-

ligde fchepen, grootendeels zal kunnen worden voorgekomen, door het

ijzer niet in al te groote hoeveelheid en tevens op eene doelmatige wijze

aan te brengen.

Terwijl Heeren Gekommitteerden zich bezig hielden met het doen der

verlangde proeven en het opmaken van hun verflag , ontving de Eerfte

Klasfe van een harer Leden mededeeling van een berigt , door hem in-

geleverd aan Zijne Excellentie den Vice-Admiraal , Kommandant der Ma-
rine, in welk berigt de beveiliging van het koper door ijzer fchgnt we-

derfproken te worden.

Cs De
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De Klasfe meende hiervan onverwijld aan Heeren Gekommitteerden te

moeten kennis geven, met vrijlating, om, .des noodig oordeelende , van

hetzelve gebruik te maken. !','>m ;! 'rcri n"

Bij de kennisneming van dat berigt zagen zij dan ook met verbazing,

dat volgens eene proefneming, te Vlisfingen in het werk gefield met de

Kaqonneerboot N». lo , deze beveiliging werkelijk fchijnt ontbroken te

.hebben, zij zagen dit met te meer verwondering, daar dezelve nimmer

dpor iemand is in twijfel getrokken, en zelfs bij de hevigfte vijanden van

©Avy , die op alle mogelijke wijze zijne ontdekking zochten te verklei-

nen , volmondig is erkend geworden.

Zij vonden echter, bij het naauwkeurig doorlezen van gezegd berigt,

gegronde aanmerkingen tegen, de wijze, waarop het koper dezer Kanon-

Weerboot tegen, het roesten is gewapend, als zijnde dezelve, huns bedun-

kens, niet. overeenkoRiftig, de phyfifche gronden, waarop de beveili-

ging rust. ... .....
Tj<Immers had men de voeging, tusfchen de koperhuid en het befchermend

ijzer, door middel van tin, doen digt maken, opdat het water niet tus-

fchen het koper en befchermend ijzer zoude doordringen ; waardoor voor-

eerst het eenvoudig verfchijnfel der beveiliging op eene onnoodige wijze

,

door het aanbrengen van een derde metaal is gecompliceerd, en 2°. daar-

door noodwendig eene dunne laag flecht geleidende lucht tusfchen het be-

veiligend ijzer en het koper is ingefloten geworden, welke de beveiliging

moet hebben in den weg geftaan, daar het door opzettelijke proeven be-

flist is , dat een flechte of niet gelieder der Electriciteit , tusfchen het be-

veiligend metaal en het koper geplaatst, de beveiliging niet alleen vermin-

deren, maar zelfs geheel vernietigen kan.

Van veel belang nogtans is in genoemde mededeeling de opmerking

,

dat het koper , waarmede al de Franfche fchepen vroeger in Antwerpen

bekleed zijn , zoo zeer in duurzaamheid dat van andere fchepen overtreft.

Kan
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Kan men zulks voor eene bewezene zaak aannemen, dan zonde het van

het hoogde belang zijn , den oorfprong van dit koper en deszelfs wijze

van fabricering na te fporen, terwijl ook in dat geval een fcheikundig

onderzoek van hetzelve nuttig zoude kunnen zijn. lavsortj

Over welk een en ander de Klasfe haar gevoelen aan Zijne Excellentie

den Minister van Marine en Koloniën heeft medegedeeld. T'

De zaak van het geoctroijeerde kunstceraent zoo naauw in verband

ftaande met het algemeen welzijn , en dezelve, op last van het Góirvei'-'

ment , menigmalen een punt van onderzoek bij de Eerfte Klasfe hebbeö'de

uitgemaakt, zal het welligt het gefchiktst zijn, nu onmiddellijk het Ver-

flag te laten volgen op eenige aanmerkingen van wijle het geacht Mede-

lid, den Heer driessen, over de branding van dit cement.
'

Zeer veel belang ftellende in de calcinatie der klei, met vrijen toegang

der dampkringslucht , grondde hij zich vooral op de waarnemingen daar-

omtrent door de Franfche Ingenieurs en Bouwkundigen treussarT,

viGAT en GERARD in het werk gefteld , en vroeg daarom , of men niet

een' meerderen toevoer van lucht zoude kunnen aanbrengen , door midden

van een' grooten blaasbalg , met een' langen ijzeren pijp , voorzien van

verfcheidene zijtakken , ten einde denzelven door de geheele- brabdeade

masfa vaft molenklei te laten werken? isf. .'.-jif'iM >!:jaiav ::um

Gekommitteerden oordeelden j dat er bij de tegenwoordige wijze van

branding een' genoegzamen toevoer van verfche lucht plaats heeft , eil

waren van oordeel, dat het ongeraden zoude zijn, dien luchtftroom nog

te vermeerderen op de wijze, door wijle den Heer driessen voorgefteld,

alzoo de daardooi: vermeerderde hitte zeer waarfchijnlijk eene te Ilerke

branding , ja aanvankelijke te zamenfintering der klei zoude veroorzaken'^

welke men weet dat hoogstnadeelig is.
'

De Heer driessen hechtte zeer veel gewigt aan eene meerdere porófi-

''"' teit
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teit in het Dordfche Traspoeder, dan in het poeder van geoctroijeerd

kunstcement , en beriep zich op de microscopifche waarnemingen van

wijle zijnen kundigen Neef. — Gekommitteerden meenden bij vroegere

proeven het tegendeel te hebben ondervonden en hadden in een vorig

Verflag daarvan reeds melding gemaakt. Die befluiten waren echter flechts

opgemaakt uit eene vergelijking der poeders met ongewapende oogen. Zij

hebben zich nu de moeite getroost , daartoe een veelvermogend Micros-

coop te bezigen , en vonden doorgaans geen noemenswaardig onderfcheid

;

waar het zich vertoonde, was de fponsachtigheid grooter in het poeder

van het kunstcement , dan in het poeder van het Dordfche Tras , waar-

door hun de noodzakelijkheid gefpaard werd, van hetgeen in een vroeger

Verflag deswege gezegd is , nu terug te nemen.

De Heer driessen fcheen ook waarde te hechten aan de proeven van

vicAT , waaruit blijken zoude, dat dat cement het beste is, iietwelk de

meeste hoeveelheid kalk , uit hare oplosfing in water vrij makende , met

zich verbindt, waardoor het kalkwater een zoo eenvoudig, als fchielijk

werkend middel zoude worden , om de deugd van het cement te be-

proeven.

Gekommitteerden hebben dit punt naauwkeurig onderzocht. Zij heb-

ben namelijk herhaalde reizen bij eene bepaalde hoeveelheid van loo gram-

men versch kalkwater , teekenende den eerften graad op den Areometer

der Belgifche Apotheek , in eene welgefloten flesch allengskens zoo veel

poeder van cement en van Dordfche Tras van dezelfde fijnheid gedaan

,

tot dat het kalkwater van alle kalk beroofd was; zij hebben hierbij ge-

vonden, dat er tot geheele wegneming der kalk uit loo grammen van het

gezegde kalkwater omtrent 70 grammen poeder van kunstcement en ten

minfle 100 grammen poeder van Dordfche Tras vereischt worden.

Indien nu het gefielde van den Heer vicat met de ondervinding over-

i^nilemt , zoude het geoctroijeerd kunstcement hier wederom boven het

Dord
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Dordfche Tras uitmunten , daar er van deszelfs poeder veel minder ver-

eischt wordt , om eene bepaalde hoeveelheid kalkwater van zijne kalk te

berooven. Deze beproeving intusfchen niet fnel werkende, verliest ook

van die zijde voor praktisch gebruik veel van hare waarde.

Onder de moeijelijkheden , welke het Gouvernement in de toepasfing

van een algemeen fteirel van belastingen blijft ondervinden, is geene der

minden de onzekerheid in de bepaling van de hoeveelheid keukenzout

,

welke in eene gegevene maat pekel aanwezig is.

De Heer van der toorn, Advifeur bij het Ministerie van Binnenland-

fche Zaken , reeds vroeger door eene reeks van proeven op de digtheid

van azijn bekend , heeft ook dit onderwerp trachten toe te lichten , en

aan het Gouvernement eene Memorie voorgedragen , over eenen Zoutwe-

ger, dien liij meent, dat aan geene der gebreken onderhevig is van de

tot nu toe gebruikelijke , en daarenboven de hoeveelheid keukenzout in de

pekel met zekerheid aanduidt. Hij geeft echter bij diezelfde voordragt den

wensch te kennen , dat zijne aangebodene wijze van Zoutwegen door de

Eerfie Klasfe moge onderzocht worden.

Twee Leden zich , op noodiging der Klasfe , daarmede belast hebben-

de , vonden i". , dat de bafis, waarop de Vochtweger van den Heer

VAN DER ToouN rust, niet boven alle bedenking verheven is, a». dat

het wettelijk invoeren van eenen bepaalden, onveranderlijken Vochtweger,

ter peiling van de pekels in Zoutketen , insgelijks zeer bedenkelijk is , als

kunnende aan den eenen kant voor het Gouvernement, aan den anderen

voor de Zoutketen zeer nadeelig worden. Zij befchouwden daarom dit

onderwerp een hoogstnaauwkeurig onderzoek waardig , waaraan echter

piet wél met fpoed te voldoen zal zijn.

De Klasfe ontving , bij Misfive van Zijne Excellentie den Minister van

nh D BIn-,
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Binnenlandfche Zaken , eene herinnering , dat bij Art. lo van Zijner Ma-
jefteits Belluit van 6 Maart 1819, betrelikeUjli de invoering van liet

nküwe Maten- en Gewigtendelfel , bepaald is , dat de ftandaards van den

tweeden rang zoo van het Nederlandfche pond , als vati de Nederlandfcbé'

elle, alle tien jaren aan haar moet worden ter hand gefield, om, met in-

achtneming der voorgefchrevene formaliteiten , te worden vergeleken en

geverifieerd tegen de bij de Klasfe berustende originele ftandaards , nadat

deze te dien einde zullen zijn ontzegeld

;

dat de voorgemelde maatregel , in den loop van het tegenwoordige jaar,

voor het eerst zal behooren ten uitvoer gelegd te worden 5

dat hij echter , alvorens te dezen aanzien eenige bevelen te geven aan

de Gedeputeerde Staten der onderfcheidene Provinciën, onder wier berus-

ting zich de ftandaards van den tweeden rang bevinden , raadzaam oor-

deelde , zich vooraf deswege met de Eerfte Klasfe te concerteren. y-^h

De Klasfe heeft onverwijld het advies ingewonnen van hare GekolH''

mitteerden tot het nieuwe Stelfel van Maten en Gewigten , en dien ten

gevolge hare bereidvaardigheid betuigd , om gevolg te geven aan de ver-

langde vergelijkingen. Van welke verrigtingen een volgend Verflag eerst

de uitkomften zal kunnen opnemen.

De menigte flagtoffers , welke jaarlijks in Zuid-Amerika aan de gele

koorts te onder ligt , en het niet minder aantal , dat door de Cholera

Morbtis in onze Oost-Indifche Bezittingen verwoest wordt , doet gewis

een ieders hart met weemoed aan , en ijverig haken naar de gefchiktfte

middelen, zoo ter beteugeling en voorkoming dier geduchte ziekten, als

tot derzelver genezing daar , waar zij eenmaal mogen zijn uitgebarsten.

De befchouwing der gele koorts en de overweging van derzelver al of

niet befmettelijken aard hield reeds in vorige jaren de Klasfe bezig. De

fraaye Verhandelingen van den Heer Thomassen i thuessink en van

-nia '; wg-
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wijle den Heer van stipriaan luiscius zijn daaruit voortgevloeid.

De Cholera Morbiis echter had nog geene afzonderlijke behandeling

bij het Infliituut ondergaan, toen het Zijner Excellentie, den Ministervan

Binnenlandfche Zaken , beliaagde , de gedachten der Eerfle Klasfe te ver-

nemen op eene aan Zijne Majefteit aangebodene Memorie über die Blau-

faure. und - d^ren- Anf/endung in der Cholera Morbus der TropSii^

landerni' • / 'm :

'

• Met hoè 'weiflig voldoening nogtans mogt de Klasfe zich van dezen

last kwijten ! Zij moest al aandonds beginnen met hare verwondering ^e

betuigen , dat de Schrijver de ziekte zelve , waartegen hij een nieuw mid-

del durfde aanbevelen, nimmer fchijnt gezien of behandeld te hebben , eti

zelfs niet eens gelet op de Epidemie , die vóór ettelijke jaren onze Oost-

Indifche Bezittingen getroffen heeft , en op de geneeswijze , door wijle

DrJ BEziER en anderen daartegen aangewend.

-"Niet alleen immers wordt zijne veronderftelling door geene enkele wair-

nètting bevestigt , maar hij herhaalt flechts de befchrijving der ziekte

,

zoo als die vroeger door schnurrer, op het getuigen van anderen, is

zamengefteld- Zonder op den algemeenen krampachtigen toetïand, dóór

ANDERsoN, coRBYN en ANNESLEY Waargenomen , te letten , bepaalt hij

zich alleen bij het begrip van ontfteking, welke hij door Acidum hydro-

cyanicum of blaauwzuur wil genezen , wijl hij bij hufeland en thile-

Nius de veronderftelling vond , dat dit zuur de ftremming en plasticiteit

van het bloed belet en de werking van calomel en opium in zich ver-

eenigt.

Daar intusfchen de vraag niet is, gelijk de Schrijver verkeerdelijk voor-

ftelt , een middel te vinden , dat de geneeskrachten van calomel en opium

vereenigt, maar dat even gelukkig of nog gunftiger is in uitwerking, dan

de geneeswijze van corbyn , die van de honderd lijders , door een geno-

men, naauwelijks een zevental verloor, hield de Klasfe het voor ongera-

D 2 den.
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den , dit middel , op geene de rainfte ondervinding en alleen op eene

reeds beftredene veronderftelling berustende, op hoog gezag te doen aan-

prijzen.

Aan de werkzaamlieden , op last van het Gouvernement ondernomen,

fluit het naast diegeene aan , waarmede de Klasfe zich belast heeft , ten

gevalle van een Lid der Derde Klasfe, met name den Heer reuvens.

Bij de opdelvingen te Arentsburg , op kosten van het Rijk onderno-

men en voortgezet , was door dien Heer onder anderen gevonden het

geraamte van eene vermoedelijk Romeinfche vrouw. Omtrent welk ge-

raamte hij de voorlichting der Eerfte Klasfe wenschte te erlangen.

De Heer sandifort , op haar verzoek dit vermoedelijk overblijflel van

vroegere eeuwen , op de plaats zelve in oogenfchouw genomen hebbende

,

verklaarde in een uitgebreid Verflag, dat hem in geenen deele was duide-

lijk kunnen worden, wat men van dit geraamte te houden liebbe, aan-

gezien de ligging van hetzelve , waaraan de Heer reuvens geene ftorenis

verlangde toe te laten, geen naauwkeurig onderzoek of vergelijking moge-

lijk maakte. Ons geacht Medelid meent eclncr , buiten de fieraden van

fpeld en armbanden
,

geene kenmerken van Romeinfchen oorfprong daar-

aan ontdekt te hebben. De toekomst moge alzoo eene naauwkeurigere

befchouwing en daaruit vaster af te leiden gevolgen mogelijk maken.

De Heer reuvens had bij zijne aanvrage aan de Klasfe nog eenige

punten gevoegd , waaromtrent hij hare voorlichting verlangde. De Heer

reinwardt zich , op verzoek der Klasfe , deze Kommisfie hebbende la-

ten Welgevallen , heeft zich de moeite getroost, om zoo op Arentsburg,

als in zijne Scheikundige werkplaats , alle navorfchingen en proeven in

het werk te (lellen , die ter nadere kennis van de ontdekte en opgedol-

vene zaken leiden konden. Waaruit een zeer uitgebreid Verllag is voort-

gevloeid en aan den Heer reuvens medegedeeld. Welk Verflag echter

van
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van dien aard is, dat het bij verkorting niet gefchiktelijk kan worden

voorgedragen , en in deszelfs geheel niet van zulk een algemeen belang

,

dat ik mij veroorlove uwe aandacht daarmede te vermoeijen.

De vrije werkzaamheden der Eerde Klasfe fcheiden zich in twee foor-

ten; zij beflaan in het houden van Voorlezingen over zaken van algemeen

belang of in Wetenfchappelijke Bijdragen.

Als zoodanig behoort hier al aanftonds genoemd te worden eene No-

tice van den Heer BouësNEL sur un Gisement de Sablc et Cailloux

quartzeux dans Ie terrain calcair'e des enyirons de Marche les Da-

mes , Province de Namur.

Daar de bekende en federt lang lood-erts opleverende ader van Vedrin

armer en armer aan erts werd, en er zich in de nabijheid van deze ver-

fcheidene aders bevinden, waarvan men met grond kan veronderftellen

,

dat zij lood-erts bevatten , en daar van fommige dezer de rigting reeds

bekend is , ja enkele tot op het waterpas zijn uitgegraven , befloot de

Sociëteit van Vedrin , die de concesfie van dit terrein heeft , eenen gang

te doen graven , die , zich openende in de vallei van Marche les Dames

,

en loodregt gerigt op de (trekking der verfchillende aders , dezelve dwars

door zoude fnijden , en dus derzelver rijkdom aan erts doen kennen.

Deze onderneming nu fchijnt nog wel niet aan het doel , het vinden

van metaal , beantwoord te hebben ; doch zij heeft eene zonderlinge daad-

zaak doen kennen, die de Heer BOuësNEL ons in zijne Notice mededeelt.

Nadat men in de Vallei van Marche les Dames door de klei, die het ri-

vierzand overdekt, dat den bodem der Vallei uitmaakt, gegraven had,

ftuitte men op de rots , die uit Magnefia houdende kalkdeen beftaat ; in

deze werd de gang voortgezet, en daar men in de rigting der beddingen

groef, bleef men fteeds in denzelven, tot men eensklaps zich, hoezeer

men op 85 ellen onder de oppervlakte des bodems groef, in een' losfen

D 3 grond
^
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grond uit fuartz-zs.nd ,
gemengd met brokken van witte quartz, ge-

raakte , juist Kulk eenen , als men boven op de bergen verfpreid vindt.

In dezen losfen grond moest men veertig ellen voortgraven, vóór men

den Magnefia houdende kalkfleen , dat is de vaste rots , wedervond. Ons

Medelid oordeelt , dat dit zand in eene groote rotsfpleet was ingefloten

,

die j- even -als de aders, van boven af gevuld was geworden.

Het is dit zeker opmerkelijk verfchijnfel , dat aan den Heer boucsnel

gelegenheid heeft gegeven , zoo om de opvolging der rotsfoorten , die

men in de Vallei van Marche les Dames waarneemt, te befchrijven , als

o# üit deze , en uit hetgeen meestal in metaal houdende aders wordt waar-

genomen , eenige gevolgen te trekken , die het moeijelijk zijn zoude in een

kort begrip aan uwe aandacht voor te houden.

De* Klasfe ontving van haar Medelid , den Heer fokker , eenige Heiio-

metrifche y}aarnemingen, betreffende Jupiter en Saturnus , en gaande

over de jaren 1803 tot i8ai. — Zij behelzen eenige metingen der asfen

en middellijnen van beide planeten , en van den ring der laatstgenoemde.

Men befchouwde haar als eene belangrijke bijdrage tot reeds vroeger door

den Schrijver geleverde waarnemingen, en wees haar eene gefchikte plaats

aan bij de Archieven der Klasfe.

Van wijle den Heer van stipriaan luiscius kwam haar eene

Voorlezing , over de veranderingen van fommige ligchamen , in den

fchoot der aarde , in het algemeen , en over de vorming der jleenkolen

in het bijzonder.

. Na in eene algemeene befchouwing de veranderingen te hebben nage-

'gaan , welke de oppervlakte der aarde zoowel , als hare inwendige zamen-

ftelling federt derzelver aanzijn geleden hebben , komt hij tot de befchou-

wing der voortbrengfelen van het groeijend Rijk , wier overfchot zulk

een' gewigtigen rol fpeelt op den aardbodem.

In
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In die tijden namelijic , dat de groeijende Schepping in iiare grootft^

uitgeftrektheid was , en 's menfchen hand nog niet zoo vele verwoestin-

gen had aangeregt , was zonder twijfel de geheele oppervlakte van het

drooge gedeelte, in de gematigde landftreken , met boomen en planten

overdekt. Dit leert de gewone loop der Natuur , dit leeren al de ont-

dekkingen van nieuwe Landen, dit leeren eindelijk de voortbrengfelen

van de verfchillende gronden , die uit de gefloopte plantfoorten geboren

zijn, en zoo vele overblijffels van houten, onder verfchillende gedaanten,

alom aanwezig. '

lïtnodd;^ fboC!

Deze namelijk , het eerfte , natuurlijkfte en rijkfte voortbrengfel van

alles , moesten , even als al het gefchapene , deelen in de gewigtige fchokr

ken, welke de aardbol opvolgelijk onderging. Daar zich van tijd tot» tijd

ftormwinden verhieven, die de zeeën uit hare oevers deden treden; aard-

bevingen ontltonden , die aanmerkelijke gedeelten van den bovenkant des

aardkloots losrukten , her- en derwaarts verfpreidden , of onder den grond

bedolven ;' daar eindelijk fchrikkelijke overftroomingen van onberekenbare

uitgeftrektheid , onmetelijke Landen , van al wat losmaakbaar of drijfbaar

was , beroofden , en bij geduchte hoeveelheden in afgelegene landftreken

wegvoerden , opeenpakten en met andere ligchamen vermengden , zoo

moesten er ook zoo vele verfchillende overblijffels lüervan aanviezig zija^

naar tijd, plaats en omllandigheden verfcheiden»'-!)'-}'»- .•i'-j f' i-f' , fiirr

Deze overgeblevene voortbrengfels nu van vroegeren plantengroei vindt

men ónder drie verfcheidenheden : '•^ vju ;s(I"im'»kk# H3v\a.> mft

1°. als houten , die derzelver houtachtigen aafS 'liehóudefi' hëbèerf ,'*zoo

in vorm als beftanddeelen

;

;
i

'

a*. als houten , die wel derzelver vorm behouden hebben^, 'ihaar wier

beftanddeelen voor het grootfte gedeelte , zoo niet geheel , veranderd zijn

;

3". als houten, die noch derzelver ouden vorm, noch derzelver be-

^ . ftand-
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ftanddeelen behouden hebben , immers waarin , ten aanzien van beiden ,

groote veranderingen zijn voorgevallen.

Deze derde foort , die de houtachtige omberaarde en de gegraven hout-

en fleenkolen uitmaken , is geen van de minstbelangrijke , zoo in alge-

meenheid , hoeveelheid , verfcheidenheid , als in de wijze , waarop de

Natuur deze ten voorfchijn bragt. Het is dan ook aan deze , dat wijle

ons geacht Medelid zijne Voorlezing vooral heeft dienstbaar gemaakt. Ik

zou gewis geen onnut werk doen , met derzelver geheele voordragt.

Doch gebonden aan een beknopt Verdag , zal ik alleen datgene aanroe-

ren , wat ons met den geest van zijne befchouwing nader bekend kan

maken.

Indien men aan den eenen kant overweegt de geduchte hoeveelheid

fteenkolen , die , in lagen van eene verbazende uitgedrektheid en dikte

,

een aanzienlijk deel der grondvesten van geheele landftreken uitmaken
,

zoodat er eene bijna onbegrijpelijke menigte opgroeijende ftofFen noodig

is geweest, om deze lagen te vormen ; indien men aan den anderen kant

overweegt het onderfcheid tusfchen deze kolen en de ftofFen , waaruit zij

zouden moeten ontftaan zijn , en men de verfchillende produkten nagaat

,

die deze en gene bij eene genomene analyfe lijden; indien men eindelijk

den tijd in aanmerking neemt, die tot het begraven, ophoopen, verande-

ren , het bedekken wederom met andere ligchamen van lateren tijd , noo-

dig is geweest, dan is het zeker niet te verwonderen, dat men wel eens

aan dezen oorfprong der kolen getwijfeld heeft.

Men kan echter , naar het oordeel des Schrijvers , deze geheele wer-

king, deze zoogenaamde fteenkoolwording, zeer wel verklaren en uitleg-

gen, wanneer men de voorafgaande algemeene verfchijnfelen in overweging

neemt , en de werkzaamheden der doode Natuur eenvoudig nagaat , met

andere werkingen van dien aard vergelijkt en op verwantfchappelijke gron-

den toepast.

. Die
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Die hoopen , namelijk , van houten
,

planten , boomen met hun ganlche

gewaai, flruiken, bladen, vruchten, en al het drijfbare, hetwelk het

groeijend Rijk oplevert , vlot geworden , van* den eenen kant der aarde

naar den anderen voortgefluwd , opeengepakt , en eindelijk in hoogere ge-

deelten op de bergen , of 'm lagere tegen dezelve neergeworpen en verza-

meld , konden daar in dien (laat niet blijven ; neen , de Natuur doodt

niet om dood te blijven , ftaat nimmer flil.

Deze ligchamen , uit verfchillende befianddeelen zamengefteld , moesten

dus in dezen toeftand eene neiging verkrijgen tot wisfeling van doffen en

tot het uitoefenen van nieuwe verwantfchappen. Er werd water ontleed,

warmteftof ontwikkeld , er ontdond zekere broeijing , eene foort van gis-

ting, aan de ontleed wordende droogere ligchamen eigen , waardoor de

fmeltbaarfie dealen opgelost en ondereen werden gewerkt, en foms met

andere toevallige doffen vermengd ; fommige bedanddeelen werden uitge-

floten , andere werden verwisfeld. De vlugge beginfels , als de warmte-

(lof, de koolzure, de gekooide en gezwavelde waterfloflucht drongen

door- de bovenkorst , of vermengden zich met de omringende ligchamen

,

of zij werkten in vereeniging met het zuurbeginfel op elkander , en vorm-

den eene foort van bitumineufe flof , die zich weder met de koolflof,

het overfchot dezer gisting, of eigenlijke branding verbond. Welk pro-

ces op het laatst vergezeld en gevolgd is geworden door eene foort van

vegetatie, eene doode groeijing, gelijk uit de geregelde fchijnbare kristal-

lifatie der zoogenaamde fleenkolen blijkbaar is, en welke eerst dan op-

houdt , als de flof volkomen droog is geworden , en dus de eindpaal der

gisting of der verwantfchappelijke werking heeft bereikt.

WijNMAN , MiLLERS , KNOOP cH andere vruchtenkenners hebben vrij

naauwkeurige befchrijvingen nagelaten van de verfchillende fruitfoorten

,

die of in het wild groejjen , of door kweeking verfijnd , in onze moes-

,
E ho-
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hoven en boomgaarden zijn opgenomen, geeue echter heeft getracht in

derzelver bepalingen eene fystematifche rangfchikking te brengen. De
Heer wttewaall meenende , dat zulks voor de verfclieidenheden van ap-

pelen en peeren niet onmogelijk zij
,

ja zelfs gefchiktelijk gefchieden kun-

ne , heeft daarvan eene proeve gegeven in eene Voorlezing aan de lilasfe,

en zijnen voorflag onderftennd door eene verzameling van keurig vervaar-

digde teekeningen.

Het belang der Landliuishoudkunde doet hopen , dat het geacht Mede-

lid in zijne poging zal flagen , en de Eerfle Klasfe verlangt niets meer

,

dan daarvan in de uitgave harer werken een ontwijfelbaar bewijs te zul-

len kunnen leveren.

In een wetenfchappelijlc onderhoud der Leden , hetwelk , bij het nu en

dan voorkomend gemis van gezette werkzaamheid , het belang der gewone

Vergaderingen pleegt te verhoogen , de altijd betwijfelde aanwezigheid van

het zeezoutzuur in den dampkring van Amflerdam , als oorzaak der bod-

vergiftiging van het regenwater , ter fprake komende , en het hoog belang

der zaak eene afdoende bellisfing ten deze wenfchelijk makende , zijn de

Heeren van der boon mesch, thyssen en vrolik verzocht geworden,

dat vraagftuk ter harte te nemen , en , des mogelijk , door opzettelijke

proeven tot volkomene helderheid te brengen. Waartoe gezegde Mede-

leden zich bereidwillig verklaard hebben.

Reeds kort daarna hield het eerstbenoemd Lid eene Voorlezing van

hetgeen daarover in ons Vaderland , op onderfcheidene tijden , in druk is

uitgegeven , en beloofde dit te zullen vervolgen met hetgeen buiten

'sLands daarover in wetenfchappelijke Werken of Tijdfchriften is ver-

fchenen , ten einde daaruit den grondflag tot verder onderzoek te ontlee-

pen, of het gebrekkige, daarin voorkomende, aan te vullen of te ver-

beteren.

Het
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Het gebrek aan gefchikte proefmiddelen ter ontdekking van broodvergif-

tiging door kopervitriool , welk fcliandelijk bedrijf in de Zuidelijke Provin-

ciën zoo algemeen was doorgedrongen, dat het de aandacht zelfs van het

Gouvernement had tot zich getrokken ; "dit erkend gebrek deed de Heeretl

VAN DER BOON MESCH CU THYSSEN uitzicu uaar de gefchiktfie proefmid-

delen niet alleen, maar vooral naar zoodanige, welke onder het bereik van

een iegelijk , hoewel geen Scheikundigen , zouden vallen , en ligtelijk te

bemerken zijn.

Hoe volkomen zij , in het opfporen daarvan , geflaagd waren , bleek al

fpoedig in twee opvolgende Vergaderingen , waarvan dan ook de Klasfe

geene zwarigheid maakte , maar zelfs ten pligt rekende , door de meest

bekende Dagbladen openlijke mededecling te doen.

Het is daaruit , Geachte Toehoorders , dat U de aard dezer herkenraid-

delen en de wijze van derzelver aanwending ten volle bekend is. De

Klasfe neemt alzoo de vrijheid, zich daarop te beroepen.

Haar geacht Medelid , de Heer Thomassen k thuessink , zond Eenige

Aanmerkingen omtrent de geheerscht hebbende Epidemie van i8a6-rr

1828. it-Haft 3j

Hij dringt daarbij met bijzondere kracht aan op het gevoelen, dat de

Epidemie van koortfen , welke zich zoo hevig en algemeen vertoond heeft

aan de kusten der Noordzee, gedurende de jaren i8a6 en 1827 , en zich

vervolgens verder in 1828 door de Zuidelijke Provinciën , door een ge-

deelte van Frankrijk en Duitschland heeft verfpreid , niet alleen van de

buitengewone hitte of voorafgaande overftroomingen kan worden afgeleid

,

maar van onbekende bijkomende oorzaken , ten minfle gedeeltelijk , heeft

afgehangen , en van eene bijzondere kwaadaardige natuur is , hebbende op

alle deelen des ligchaams eene eigene als het ware doodende werking uit-

geoefend; welke in geene voorafgegane Epidemiën ooit zoo fterk is waar-

genomen.

Es Het



C 36 )

Het komt hem voor, dat, over het algemeen, op dit punt niet genoeg

door de Schrijvers dezer Epidemie is gedrukt geworden , en dat men niet

alleen niet naauwkeurig genoeg deze gevolgen heeft befchreven , maar ook

flechts enkele febres perniciosae^ en niet alle Iborten door burserius op-

gegeven , en wel degelijk te Groningen waargenomen , heeft behandeld

;

waarvan hij eenige voorbeelden , zoo door hem zelven , als door anderen

gezien, aanvoert.

De Heer thuessink niet begeerd hebbende , zijne Verhandeling te doen

opnemen onder de aangebodene Stukken , mag men zich intusfchen vlei-

jen, dat zijn werk niet aan het algemeen zal onttrokken blijven.

In eene andere Verhandeling heeft hij eenige Proeven medegedeeld, ge-

nomen met zouten uit verfchillende foorten van Koortsbast , vooral van

de zoogenaamde Kina nova en Carthagena. Deze eerfte proeven zijn der

Klasfe zoo belangrijk voorgekomen , dat zij dezelve meer in het groot

wenscht herhaald en met nieuwe aangevuld te zien , gelijk de Heer

THUESSINK dan ook zich niet ongenegen verklaard heeft, daartoe de hand

te leenen , en door een nader en meer volledig berigt de Klasfe in Haat

te ftellen , over het nut dezer gewijzigde kinazouten , ter genezing van

koortfen , te oordeelen. Welk nader Verflag met verlangen wordt te ge-

moet gezien.

Vijf beoefenaars der Wetenfchappen
, geene Leden of Korrespondenten

van de Eerde Klasfe des Inftituuts zijnde , onderwierpen hunnen arbeid

aan het oordeel dezer Stichting.

De orde , waarin haar die onderfcheidene letterarbeid werd aangeboden

,

gebiedt mij in de eerfte plaats te noemen , Het eeuwigdurend beweegbaar

kunstwerktuig , voorgefteld aan al de Edele en Hooggeleerde Maat-

fchappijen van Kunften en Wetenfchappen.

- De
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De inzage van het Stukje deed oogenblikkelijk opmerken, dat de Schrij-

ver niet fcheen te weten, wat er tot eene eeuwigdurende beweging ver-

eischt wordt.

De eerbied voor het beroep, dat hij in de Maatfchappij bekleedt, verbiedt

mij , over de nietigheid van dit voorftel in verdere bijzonderheden te treden.

De Heer a. bake , Luitenant-Kolonel der Artillerie , leverde haar eene

Memorie over het Vermogen y. hefwelk het Zink heeft , om het ijzer

roestvrij te houden.

De geachte Schrijver toont in deze Memorie niet alleen met de uitre-

kende vorderingen der Phyfifche Wetenfchappen van zijnen tijd bekend te

zijn en dezelve op hare waarde te fchatten, maar ook met den lofFelijken

wil en ijver bezield te wezen , om die ten nutte des Vaderlands te leiden.

Hij heeft een verdienftelijk werk begonnen, hoezeer reeds door bekwame

Mannen of vroeger of te gelijker tijd uitvoeriger behandeld en openlijk

bekend gemaakt , gelijk dit met nieuwe uitvindingen niet zelden het geval

is. Daar. het echter van belang ook voor de Historie der Wetenfchappen

kan gerekend worden , dat geene van dergelijke waarnemingen of proeven

verloren gaan , oordeelde de Klasfe , dat die van den Heer bake op der-

gelijke onderfcheiding aanfpraak zouden kunnen maken ; zij gaf hem echter

in bedenking, vooraf het onderwerp verder te vervolgen en met nieuwe

proeven te verrijken.

De Heer a. van der toorn bragt , bij geleidende Misfive van 19

Maart 1. 1. , onder de bewaring der Klasfe een' blikken koker , met een

daarin vervatte en verzegelde rol, welke de Schrijver verlangde, bij de-

zelve te laten berusten , tot dat een tweede gedeelte van den daarin beflo-

ten arbeid door hem zoude zijn bewerkt en ten einde gebragt; welke hy

zeide voornemens te wezen, insgelijks aan de Eerfte Klasfe des Inflituuts

aan te bieden , met verzoek , van alsdan de ontzegeling te doen der beide

E 3 ftuk-
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ftukken, en te beoordeeleii , in hoe verre zij de aandacht der Klasle waar-

• dig zijn , en (trekken kunnen , om , door openbaarmaking , der Maat-

fchappij van dienst te worden.

Door den Heer dumortier werden aan de Klasfe aangeboden deszelfs

Récherches sur la structure comparée et Ie développement des Animaux

et des Végétaux.

Dezelve hebben ten doel het onderzoek der overeenkomst tuslchcn die-

ren en gewasien , met opzigt tot raaakfel en groei. Na vooraf kortelijk

aangemerkt te hebben, dat de algemeen e , eerUe of élémentaire deélen ,

waaruit zoowel dieren als planten bettaan, behalve de vochten , zachte en

vaste deelen zijn , geeft de Schrijver vooreerst eene befchouwing van het

maakfel der gewasfen; hij bepaalt zich meer in het bijzonder tot het be-

kend onderfcheid en verfchillend raaakfel der drie groote afdeelingen, die

ivij onder den naam van Acotyledones , Di- en Monocotyledones , of

Plantae cellulares , vasculosae endogenae en vasculosae exogenae ken-

nen. Behalve de opgave van het reeds bekende , de befchrijving van den

groei en de ontwikkeling dier verfchillende gewasfen , behelst dit gedeelte

eenige zeer goede waarnemingen en aanmerkingen over den groei der

Confer-iae , het maakfel der knopen of geledingen in de (lengen , voorts

over den ring of het grondftuk tusfchen wortel en (lam; het nut der ha-

ren , die , volgens den Heer dumortier , tot opOorping van vochten uit

den dampkring dienen , maar vooral over de organen , waardoor de gewas-

fen hunne beweging , hoe gering die ook zijn moge , uitoefenen , als zijn-

de , blijkens de proeven door hem genomen , het buitenlte celwijs-

gedeelte , of de bast van de (leng. Van wier beoordeeling zich de Klasfe

heeft kunnen verfchoonén , aangezien de Schrijver een groot deel zijner

Verhandeling , onmiddellijk nadat hij haar aan dezelve had aangeboden

,

heeft doen plaatfen in het laatst uitgekomen Stukje van den Messager

des Sciences et des Arts. (N". 2—3 voor 1829.)
Het
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Het vijfde Stuk , hetwelk de Klasfe buiten hare Leden ontving , is zij

verfchiildigd aan den Heer h. schl«:gel , gaande over eenen in het jaar

i8a6 aan de Noord- Hollandfche kust gejiranden Vinvisch.

Het ftranden van dezen Vinvisch en de aankoop daarvan voor 's Rijks

Mufeum van Natuurlijke Historie gaf den Heer sciilegel aanleiding, te

onderzoeken , tot welke , der door Zoölogifche Schrijvers gegevene , foor-

ten dit dier behoorde. Bij dit onderzoek ondertusfchen deden zich groote

zwarigheden op , daar het weldra bleek , dat , uitgezonderd den gewonen

Walvisch {Balaena Mysticetus') de overige foortcn bij meest alle Schrij-

vers verward zijn voorgedragen ; dat geene dier foorten , hoewel als wer-

keiijk verfchillende van de overige opgegeven , naauwkeurig befchreven of

gekenmerkt , en dat de kennis van al deze dieren nog zeer onvolledig is.

De Heer schlegel geeft ons eene beredeneerde lijst van al de Wer-

ken, waarin die verfchillende Vinvisfchen befchreven of vermeld wor-

den; hij beoordeelt dezelve, en befluit ten laatfte, dat al de dieren, on-

der de benamingen van Balaena Physalis of Physeter, B. Boops , B.

Musculus, B. Rorqual, B. rostrata , B. nodosa en B. gibbosa als

verfchillende foorten opgegeven, tot eene en dezelfde foort behooren , v/aar-

toe dan ook de Vinvisfchen , die op onderfcheidene tijden , zoo als in 1791 ,

181 1, 1826 en 1827 hier te Lande gedrand zijn , moeten betrokken worden.

De vermaarde cuvier kwam in zijne nafporingen tot dezelfde uitkomst.

Hij toonde te gelijk, dat de Vinvisch, die aan gene zijde der linie, in

het Zuider-halfrond te huis behoort , aanmerkelijk van den Noordfchen

Vinvisch verfchilt. Hij meende daarenboven, naar den fchedel van eenen

Vinvisch , in de Middellandfche Zee waargenomen , dat deze tot eene

derde foort behoort. Doch het'foortelijk onderfcheid van den laatstge-

noemden wordt niet geheel zonder grond door den Heer schlegel in

twijfel getrokken. Deze ftelt dus Hechts twee foorten v^ Vinvisfchen,

wier onderfcheid genoegzaam zeker is , en van welken de een in het Noor-

den, de ander in de Zee van het Zuider-halfrond te huis is.

- Ge-
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Gelijk de gewone Walvisch in den Noordelijlceu en Zuidelijken wordt

onderfcheiden , zoo (lelt de Schrijver nu voor , ook de Vinvisfchen voor-

eerst den gemeenfchappelijken naam Balaena sulcata te geven, zoowel

om geene oude namen te gebruiken , die ligt tot verwarring aanleiding

zouden kunnen geven , als om het bijzonder kenmerk , te weten , de lange

fleuven in de huid onder den buik aan te duiden, terwijl hij de beide

foorten vervolgens met de bijnamen arctica en antarctica onderfcheidt.

De Klasfe vereenigde zich gaarne met het advies van hare Gekommit-

teerden , om deze gefchied- en oordeelkundige behandeling van hetgeen

door anderen betrekkelijk de Vinvisfchen is voorgedragen , een gedeelte te

doen uitmaken van het Derde Deel harer uit te gevene Verhandelingen.

Buiten hetgeen ik, in naam der Eerde Klasfe, Geëerde Toehoorders,

aan Uwe aandacht heb voorgehouden, zal ik nog te vermelden hebben,

dat het Tweede Deel der Nieuwe Verhandelingen, hetwelk zeer onlangs

is in het licht verfchenen , en de afzonderlijk uitgegevene Verhandeling

over het verwarmen van Stookkasfen met heet water , de overige bouw-

ftofFen bevatten , welke zij in het verloop van twee jaren aan de uitbrei-

ding beileed heeft van die Wetenfchappen , welker behartiging haar in het

bijzonder is aanbevolen.

Na de voorlezing van dit Verflag vervolgt de Voorzitter

:

Ik bedank U , Mijnheer de Sekretaris ! voor het beknopt en naauwkeu-

rig Verflag, dat Gij aangaande de werkzaamheden der Klasfe hebt opge-

fteld en uitgebragt. Van de oprigting des Inftituuts af, en dus gedurende

een tijdvak van 21 jaren, mogt de Klasfe nut trekken van Uwe inlichting

en medewerking. Sta mij toe, dat ik de belangen des Infliituuts aan Uwe
deelnemende zorg aanbevele. En thans verzoek ik U op nieuw , het Pro-

gramma te willen voorlezen van de uitfchrijving der Prijsvragen.

De Sekretaris leest hierop voor, de volgende

PRIJS-
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PRIJSÜITSGHRIJVING
DER

EERSTE KLASSE
VAN HET

KONINKLIJK-NEDERLANDSCHÉ INSTITUUT VAN
WETENSCHAPPEN, LETTERKUNDE EN

SCHOONE KUNSTEN.

Aangekondigd in hare Openbare Fergadering den iS^en f)eceml>er 1829.

J_Je Eerfle Klasfe van het Koninkltjk-Nederlandfche Inftituut van Weten-

fchappen , Letterkunde en Schoone Kunften , brengt ter kennisfe van het

algemeen, dat op de Prijsvragen, door haar bij het Programma van 1825

uitgefchreven en in den Jare 1827 herhaald, luidende:

a. In hoeverre heeft de nieuwere fcheikunde, bij het nafporen en on-

derzoeken van de beftanddeelen der natuurlijke voortbrengfelen , tevens

meerder licht verfpreid over den aard en de eigenfchappen der onderfchei-

dene klasfen van geneesmiddelen ter opheldering en verklaring van der-

zelver werking op de vaste en vloeibare deelen van het menfchelijk lig-

chaam , en daardoor toegebragt , ter volmaking der Genees- en Heel-

kennis ?

b. Heeft er, zoo als de waarnemingen van wijle den Hoogleeraar

F S. J. BRUG-
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s. j. BP.UQMAN3 fcliijnen te learen, en zoo ^Is door vele natuurkundigen

is aangenemen , uit de wortelen der gewasfen eene afitheiding plaats

van eene zelfftandigheid , die bij fommige planten voor andere gewasfen

fchadelijk is?

Indien er werkelijk zoodanige affcheiding plaats heeft, kan dezelve

dan als de voorpamQ oorgaak aangemerkt worden , yvaarom fommige

planten noch met anderen gelijktijdig op denzelfden bodem , noch zelfs

onmiddellijk daarop volgende, een guntligen groei vertoonen, en moet

zulks dienvolgens, bij de keuze van opvolgende veldvruchten , in aan-

merking genomen worden?

Zoo ja , welke zijn de waarnemingen en proeven , waardoor deze ftel-

lingen op eene voldoende wijze worden geflaafd ? Zoo neen , welke is

dan de ware oorzaak van de opgemelde verfchijnfelen? (*)

geene antwoorden zijnde ingekomen , zij befloten heeft , deze vragen

in te trekken.

Op de vraag, mede hü hetzelfde Ptogramma uitgefchreven en in den

jare 1827 herhaald:

daar de boomvruchten , of fruiten van zoo veel belang zijn voor het

onderhoud , de gezondheid en het genoegen der ingezetenen

,

daar de hoedanigheid van den grond , waarin de vruchtboomen groeijen

,

wel eenigen invloed heeft op de hoedanigheid der vruchten , doch der-

zelver waarde voornamelijk bepaald wordt door de goede keuze van grond-

ftammen en entrijzen, en de verdere behandeling der boomen,

daar dus het middel, om goede foorten te verkrijgen, meer gelegen is

in

(*) Zie de waarneming van wijle den Hoogleeraar s, j. brügmans , in deszelfs Dis-

fert. de Lolio ejusdemque varia fpecie, noxaet ufu A''. 1785; alsmede j. vitrinca

couLON Disfert. de mutata hnmorutn in, regno organico indole , a vi viiali vaforum

derW^auda L. B. 1789. p. 77. Not. -
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in de meerdere kennis en oplettendheid der bezitters van vfuciitboomen ,

dan in omftandigheden , wellce boven iiun bereik zijn

,

daar voorts aan den eenen liant niet mag ontkend worden , dat er op

de talrijke Hoffteden in onze Gewesten een aantal tuinlieden gevonden

wordt , die door ondervinding geleerd hebben , op de hoeveelheid en

hoedanigheid der boomvruchten een' zeer voordeeligen invloed uit te oefe-

nen , gelijk uit de voortbrengfelen blijkt ,

maar, aan den anderen kant, onder de fruiten, die men in. deze Gewes-

ten op de openbare markten verkoopt , doorgaans weinige goede (oorten

gevonden worden,

en dus de kundigheden , in dezen vereischt wordende , nog niet zoo-

danig fchijnen verfpreid te zijn , dat deze gewigtige lak der Landhuis-

houdkunde onder ons mag gerekend worden op algemeene en genoegzaam

bekende grondflagen gevestigd te zijn,

zoo vraagt de Kiasfe:

„ Eene duidelijjce en zoo veel mogelijk beredeneerde opgave en ontwik-

„ keling , van al wat betrekking heeft tot het planten , enten , fnoeijen

,

„ en de geheele behandeling van zoodanige vruchtboomen , waarbij men

ji.rin deze Gewesten het meeste belang heeft, en tot het verkrijgen der

i^ beste foorten van fruit."

De Verhandeling zal in het Nederduitsch moeten gefteld zijn-:

lo- Omdat diegenen , welke deze taal niet verdaan , over het alge-

gemeen onbevoegd fiioeten geacht worden, om voldoende op e'éne vraag té

antwoorden , bij welke zoo vele plaatfelijke omftandigheden in aanmer.

king komen , welke hier vooral niet mogen uit het oog verloren worden
2'. Omdat er in de fruitkundige werken , in verfchiilende talen een

aafttal kunsttermen voorkomen en door den eenen fchrijver van den an-

deren overgenomen worden, welke niet altqd een bepaald denkbeeld be-

^ ^ vat-
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vatten , en het daarom ' van te meer belang is , zich m dezen tot ééne
taal te bepalen , en van de fchrijvers te eifchen , dat zij geene zoodanige
termen gebruiicen , zonder dezelveu duidelijk te verklaren

;

zijn ingekomen twee antwoorden, het eene met de fpreuk:

Nihil fine labore.

het ander onder het motto:

Een hand die queekt en plant

Is nuttig aan zijn Vaderland.

Beide deze antwoorden de aanwijzing en uiteenzetting der Wetenfchap-
pelijke gronden, waaruit de voorfchriften tot handelen moeten ontleend

worden, niisfende , zijn als onvoldoende berchouwd, om met den uitge-

loofden prijs bekroond te worden.

De Klasfe heeft befloten , ook deze vraag niet wederom uit te fchrijven.

Op de prijsvragen , uitgefchreven bij het Programma van 1827 , om be-

antwoord te worden vóór den eerden Maart 1829, luidende:

I. Daar er ten aanzien van de deugdelijkheid van het Luikfche ijzer

in vergelijking van het Zweedfche ijzer nog verfchillende meeningen of

vooroordeelen blijven beftaan , zoo verlangt de Klasfe, dat met ftaven

van gelijkfoortig Luiksch en Zweedsch ijzer van gelijke merken, van

verfchillende dikte , herhaalde proeven genomen en met voldoende getui-

genisfen geflaafd worden , waaruit het onbetwistbaar blijke , of er tus-

fchen het Luiksch en Zweedsch ijzer, ten aanzien der (lerkte, eenig

verfchil plaats hebbe.

II, Welke waarnemingen en proeven zijn er met zekerheid bekend
,

dat door kunst , zoowel op den droogen als op den natten weg , lig-

chamen geboren zijn , die met natuurlijke mmeralen overeenkwamen ; in

hoe
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hoe verre bleek het, dat zij daarmede in vorm van l<ristal en in inhoud

van beftanddeelen overeenlcvvamen ; Ican men met grond verwacliten , dat

het getal van dergelijke kunstmincralen kan vermeerderd worden? zoo

ja , welke middelen en proeven zouden tot het bereiken van dit oog-

merk in het werk moeten gefield worden, en in. hoe verre helderen zulke

waarnemingen en proeven de geboorte en vorming der delfllofFen op ?
"

geene antwoorden zijnde ingekomen , heeft de Klasfe befloten , alleen

de laatfte dezer twee vragen op nieuw voor te (lellen, om beantwoord

te worden vóór den eerden Maart des jaars 1831.

Voorts berigt de Klasfe , dat zij de gouden Medaille ter innerlijke

waarde van drie honderd Gulden , bij het meergemelde Programma uitge-

loofd voor dengenen , die naar haar oordeel , de meest belangrijke ont-

dekkingen gedaan , of het beste werk over eenig vak van Natuurkundige

Wetenfcliap , vóór den laatften December des jaars 1828 , zoude geleverd

hebben , niet heeft knnnen toewijzen.

Zij (lelt wijders als nieuwe vragen voor, om beantwoord te worden

vóór den eerften Maart des jaars 1831.

I. In welken Wetenfchappelijken Staat bevond zich de Genees- en

Heelkunde in het laatfte tijdperk der voorgaande eeuw ? welke proefon-

dervindelijke verbeteringen zijn federt de laatfte dertig jaren , dat is, van

1800 tot 1830 aan de eene en andere aangebragt?

IL. Ongeacht de belangrijke verbeteringen in de laatfte jaren aan de

wegen toegebragt , kan niet tegengefproken worden , dat men in Neder-

land , bijzonder voor vervoer van koopwaren, fabrijkwerken en voort-

brengfelen van landbouw en nijverheid, op verre na, zoo ver niet ge»

vorderd is , als in andere Landen , bijzonder in Engeland , vooral voor

het transport te Lande.

Misfchien beftaan er redenen, waarom wij het voorbeeld onzer over-

zeefche naburen niet in al zijn omvang kunnen volgen; maar dit belet

F 3 niet
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niet, dat er ten deze nog veel te doen is, dat misichien ongedaan blijft,

omdat de middelen, waardoor verbeterde wegen verkregen kunnen wor-

den , even min naauvvkeurig bekend zijn , als de kosten , welke daartoe

moeten worden aangewend. Deze verbeteringen eciiter van belang te

achten zijnde

,

wordt gevraagd:

jii'^, Welke zijn de meest bekende wijzen , waarop men de wegen in vroe-

i, ger en later tijden , niet alleen ten gerieve der reizigers , maar vooral

„ tot gereed en onkostbaar vervoer der voortbrengfelen des Lands

,

„ fabrijkwerken en koopmansgoederen verbeterd heeft in Europa , Noord-

„ Amerika of elders ?

„ Wat is daarbij in acht te nemen , zoo voor localiteiten
, grondgefteld-

^heid, als onderfcheidene einden , waartoe de wegen moeten dienen?

ï/i'rt Welke zijn de kosten van derzelver aanleg? welke die van hun on-

„ derhoud ?"

Bij de behandeling zal men deze kosten moeten opgeven in Neder-

landfche munt , per Nederlandfche mijl , op cene breedte van tien Ne-

derlandfche Ellen (mètres) het onderhoud gedurende een tijdvak van ten

minfte dertig jaren. .

Men zal de voor- en nadeelen der onderfcheidene wijzen van aanleg-

gen , even zoo als de kosten van bouwitoffen , arbeidsloonen en wat dies

meer zij , elk afzonderlijk moeten opgeven , zoodat men bij voorbeeld

het ©oderfcheid in heide opzigten beoordeelen kan, tusfcben de ijzeren

wegen {chemins de fer^ Mac Adaois wegen (^Routes d'argile et de gra-

vief) Mac Nalfe wegen (^Routes appiennes) en alle andere , niet alleen

onderling, maar vooral met de hier te Lande, meest bekende, keifira-

ten , klinkerwegen, grindwegen, puinwegen en flakwegen ; waarvan dus

bewerking, en kosten ten naauwkeurigfte berekend en opgegeven zullen

moeten vrorden, zoowel als de foorten en hoedanigheden der bouwftof-

fen.
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feny (fteenen en ander materiaal) met de wijzen van bewerking, aan-

voer, en verwerking , zoowel bij den cerften aanleg , als in het voor

omfchreven tijdvak van dertig jaren. 'J-'

.
-.fl

Voor de beantwoording van elk dezer vragen , looft de Eerfte Klasiè

van het Koninklijk Nederlandfche Inftituut van Wetenrchappen , Letter-

kunde en Schoone Kunden uit, eene gouden Medaille, gefchroefd op

den ftenipel des Inftituuts , ter innerlijke waarde van Vijfhonderd Guldth^

'f n^now
De flukken , welke naar eenen prijs dingen , zullen in de Nederdulf4

fche , Franfche , Latijnfche , Engelfche of Hoogduitfclie Taal , maar inet

de algemeene Italiaanfche Letter gefchreven moeten zijn , en aan dea

vasten Sekretaris der Eerfte Klasfe vrachtvrij bezorgd worden.

Tot deze uitgeloofde prijzen worden alle Geleerden, zonder 'Oöifél*»

fcheid, uitgenoodigd , met uitzondering alleen van de Leden der Klasfe'.»

als welke van alle mededinging worden uitgefloten: onder welke benaming

echter noch de Buitenlandfche Geasfocieerden , noch de Korrespondenteri

begrepen zijn.

De in te zenden Hukken moeten met eene andere hand , dan die van

den Auteur gefchreven zijn , zonder naam ; maar de kwaliteit en woonplaats

des Auteurs zullen gefield moeten zijn in een afzonderlijk verzegeld papier,

tot opfchrift dragende dezelfde fpreuk , of hetzelfde kennelijk teeken , waar-

door de Verhandeling , waartoe het behoort , onderfcheiden isi''""

''"**''''.''

De uitwijzing der prijzen zal plegtig aangekond'i§;d worden. in eene Opeq-

bare Vergadering. Zij zal voorts algemeen gemaakt worden in de Binaen-

en Buitenlandfche Tijdfchriften , waarin deze Uitfchrijving geplaatst . of

vermeld wordt.

D«
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De bekroonde Verhandelingen blijven het eigendom der Eerfte Klasfe

van het Koninklijk - Nedcrlandfche Infticuut van VVetenfchappen , Letter-

kunde en Schoone Kunden. Het zal den Schrijver of Schrijvers niet vrij-

flaan, hiervan op eenigerhande wijze door den druk gebruik te maken, ten

zij de Klasfe daartoe hare toeltemming geve.

De niet bekroonde (lukken zullen , op begeerte der inzenderen , tevens

met de beOoten naainbriefjes aan zoodanig perfoon of adres terug gezonden

worden, als zij zullen verkiezen, mits dit, zonder eenige kosten der

Klasfe, binnen een jaar na de uitwijzing verlangd en dit adres opgegeven

worde; doch zal het verzoek om teruggave moeten verzeld gaan van be-

hoorlijk bewijs van regt op het ftuk.

Ingevalle geene teruggave van een niet bekroond ftuk verlangd mogt

worden , of de evengemelde vereischten daar niet bij waren in acht ge-

genomen , zal men de befloten naambriefjes ongeopend verbranden , en de

ftukken zelve bewaren , om te dienen , als bevonden zal worden te be-

hooren.

In naam der Eerfte Klasle voornd.

G. VROLIK,

« Sekretaris.

Hierna zegt de Voorzitter

:

De orde van de werkzaamheden dezer Vergadering brengt thans mede,

dat de voorlezing gefchiede. Zij zal gedaan worden door dengenen, die

dezelve vóór den dood van den Heere Voorzitter van cappelle had op

eich genomen.

vi Daar-
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Daarna deed de Voorzitter de volgende Redevoering

:

MIJNE HEEREN ZEER GEËERDE TOEHOORDERS

!

Ik ontveinze niet, dat ik met eenen dubbelen fchroom voor U ben op-

getreden , niet alleen omdat het mij gebeure voor eene aanzienlijke en ge-

leerde Vergadering , als deze , het wroord te voeren , maar ook tevens om

dat ik tot U zoude fpreken over een groot man, wiens""verdienn:en zoo

algemeen erkend en wereldkundig zijn , dat ik hem flechts behoef te noe-

men , om Uw aller inftemming , van hetgeen ik zeide, te erlangen.

Of wie is er onder een nijver en handeldrijvend volk , wien de naam

van Sir humphry davy vreemd is , die bij het hooren van denzelven

,

zich geene weldadige toepasfing der Scheikunde herinnert , of die bij de

behandeling van dit onderwerp niet van zelf zijne gedachte naar dien

Engelfchen Scheikundigen henen leidt; en is hij met 's mans werkzaamhe-

den en gefchriften van meer nabij bekend , die niet beurtelings door der-

zelver keur en rijkdom of fchranderheid en nuttige (trekking opgetogen

,

een oogenblik aarzelen kan, om Jiem. onder de uitmuntende vernuften

,

waarop zich de Natuurkundige Wetenfchappen beroemen mogen , eene

voorname plaats aan te wijzen ? En inderdaad , bij het overzien van het

leven en de werkzaamheden van davv, komt ons van vele kanten be-

langrijkheid en grootheid tegen. Het is waar, wij treffen in hem den

man niet aan , die door fchitterende bedrijven heeft uitgeblonken , en bij

den roem zijner kundigheden diên van groote daden heeft gepaard; zelfs

geen geleerden , die in velerlei Wetenfchap en in de onderfcheidene vakken

der Natuurkunde zijne eer immer gezocht of gefield fchijnt te hebben

:

wij ontmoeten bloot een' Scheikundigen ; maar eenen , die op het gekozen

pad reuzenfchreden heeft afgelegd, en zoo velen die met hem denzelfden

weg waren ingedagen, maar op andere zijpaden zich hadden opgehouden,

verre achter zich heeft gelaten.

G Hü

/
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Hij was geboren in een land, dat in bet bezit van voortreffelijke initel-

lingen van hoog«r onderwijs is,' en dat op het gebruik daarvan eenen

naaiiwgezetten prijs ftelt , en wij zien hem , hoezeer bellemd om zich op

ééne der Akademiën te bekwamen , alleen zich zelven vormen , tot eene

buitengewone befchaving opvoeren en geroepen tot de eerfle rangen en

waardigheden , die immer aan een' Geleerden zijn toegedaan ; en dit in de

groote wereldftad , te midden van uitltekende mannen en met alle de

voorregten van geboorte, opvoeding en rang begiftigd. Wij hebben niet

alleen in hem te bewonderen den welfprekenden Leeraar , die door leven-

dige voordragt een kundig publiek weet te boeijen en voor zijne Weten-

fchap in te nemen en te winnen; of den voorganger, die, ten aanhoore

en voor het oog van naauwluisterende en toeziende oordeelaars, verholene

waarheden ontfluijert , met vaardige proefdoeningen in een ongekend licht

fielt, en hunne toeftemming en toejuiching afdwingt, of liever gereedelijk

verwerft ; maar tevens den naaritigen , onvermoeiden Schrijver , wiens

fchriften den fiempel van nieuwheid en oorfpronkelijkheid dragen , en fteeds

doordacht zich door netheid , bondigheid en duidelijkheid aanbevelen.

Zijnen arbeid zien wij menigmaal met eene verrasfende en weldadige

uitkomst bekroond , en met de luisterrijk (Ie blijken van vertrouwen en

vereering in zijn vaderland en alom buiten hetzelve , als om ftrijd , be-

loond ; en (laan wij hem van naderbij in zijne levenswijze gade , wij aan-

fchouwen den rustigen , wijzen onderzoeker , die in ftille gehoorzaam-

heid aan 's lands wetten en in goed vertrouwen op zijne Overheid alleen

voor zijne Weicnfchap leeft ; wij vinden hem omgeven van de geletterde

en aanzienlijke mannen van zijnen tijd, en zijnen omgang opgeluisterd

door het verkeer en de vriendfchap met de eerde Geleerden en Kunite-

naars, zoowel in Engeland, als in Frankrijk, Italië en Duitschland en

werwaartS hij zijne reizeri rigtte. Doch hoe veel ik reeds heb opgcforad

,

veel , ja het allermeest , en hetgeen ons liier behoort bezig te houden

,

heb
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heb ik nog verzwegen; te weten: hoe zijn naam aan vernuftige vindingen

en grootfche ontdeickingen , aan een aantal van nuttige en gebruikelijke

werktuigen gehecht is : hoe door zijnen arbeid een ruim veld van on-

derzoek is geopend geworden; welk een nieuw licht aangaande de na-

tuur en den inhoud van velerlei ligchamen opgegaan: voor zamengefteld

verklaard, die men voor eenvoudige (lofFen moest aanzien, voor enkel-

voudig gehouden , die men meende zamengefteld te zijn ; vereenigingen

daar gedaan, waarvan men het beftaan niet vermoedde; ontledingen, die

men niet voorzien had , of te vergeefs beproefd ; een geheele omkeer in

de verklaringen van verfchijnfclen bewerkt en de Scheikundige Wetenfchap

hier gewijzigd , ginds opgehelderd , elders vermeerderd , uitgebreid en

meer en meer de vaardige dienaresfe ter hulpbetooning voor- elk , die

zich van hare dienst wil en kan bedienen.

Voorzeker, het is een loffelijk dreven de nagedachtenis van achting-

waardige mannen , die onder ons geleefd en gebloeid hebben , en wier af-

(lerven wij beweenen , in cere te houden en openlijk te huldigen. Onder

het hooren van hunnen lofj denlieij .wij met welgevallen en weemoed

aan hunne deugden en hun gemis, en wij zegenen den mond der waar-

heid en edele vriendfchap , die den dierbaren doode dit offer van erkente-

lijkheid bragt : maar is het ook niet betamelijk en gewettigd , die fchuld

van dankbaarheid te betalen aan allen, die daarop aanfpraak verkregen

hebben, om het even, of zij tot het tegenwoordige geflacht , of tot het.

voorledene behooren , of zij^onder ons geboren zijn en gearbeid hebben

,

dan of wij hen nimmer zagen en alleen de grootheid van hunnen naam

tot ons gekomen is? Wie er ook aan twijfelen konde , verre is die twij--

fel van hier en deze Vergadering verwijderd. — Met vertrouwen roepe ik

dan Uwe toegenegene aandacht in bij de ontwikkeling mijner rede , ei^ ,is

mijne loffpraak aan de bewondering niet geëvenredigd , die Gij van de ta-

lenten van DAvY hebt opgevat , Gij zult in mij het voornemen niet mis-

G a bil-
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billijken , om van deze plaats eenige hulde aan den Scheikundigen te bren-

gen 'ï wJen die bij dergelijke Wetenfchappelijke Ligchamen , waarvan hij

mede , als van het Koninklijk-Nederlandfche Inftituut , het fieraad was , ot

welligt reeds gebragt is , of zekerlijk zal gebragt worden.

HuMPHRY DAVY wcrd , op den 17 December van den jare 1779, te

Penzance, in Comwall, geboren, uit een deftig geflacht, dat in West-

Engeland overlang in achting en in het bezit van aanzienlijke landgoederen

geweest was.

Zijne beflemming was om geneesiieer te worden. Ter bereiking van dit

oogmerk doorliep hij de Latijnfche Scholen te Penzance en Truro , in-

wonende bij eenen Heelmeester tomkin, een goed en verftandig man, die

vaderlijk voor zijnen jeugdigen huisgenoot zorgde, en werd hij, 16 jaren

oud geworden , na den dood van zijnen vader , in het jaar 1 795 , de leer-

ling van eenen met lof bekenden Heelkundigen borlase , daarna tot

Doctor in dë Geneeskunst bevorderd , door wiens onderrigting hij zoude

voorbereid worden tot het bijwonen der Akademifche lesfen.

Gemakkelijke bevatting , weetgierigheid en aanhoudende vlijt werden in

den jongen davv ontvonkt door eerzucht , verlevendigd door eene fterke

verbeelding , en geleid door eenen edelen fmaak. Deze begaafdheden (lel-

den hem in ftaat, om buitengewone vorderingen te maken in dat alles

,

waarin men hem onderwijs verleende, en deden hem, bij de beoefening

der fraaije letteren, niet flechts de poüzij beminnen ^ als die den matten

geest ontfpant en hooger ftemt , maar zelfs als knaap en jongeling de

lier aangrijpen en bevallige toonen voortbrengen (i)- Hoezeer intusfchen

het hem verleend onderrigt niet gering ware, en voor het voorgefteld doel

genoegzaam mogt gerekend worden, de vurige en onderzoekende leerling

hield zich hiermede niet voldaan.

Zoo als voorfpioedig ontwikkelende verftanden , die veel groots en nut-

tigs
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•

tigs tot ftand zullen brengen , zicli niet binnen de grenzen laten beperken

,

die voor de menigte met wijsheid zijn afgemeten , maar met gemaldce-

lijlcen tred die overfclirijden , om zicii in ruimere baan te bewegen, die de

hunne is , zoo ook koos davy zich een plan van onderzoek , flrekte dit

verder uit , dan tot hetgeen hem onmisbaar noodig was te weten , en

wijdde zich niet alleen aan die ftudiën, die onmiddellijk met de Genees»

kundige verbonden waren , maar aan de Natuurlijke Wijsbegeerte , en daar-

onder inzonderheid aan de Wis- en de Natuurkunde, met eenen ijver, die

allen , die hem kenden , meermalen verwondering inboezemden. Bij dat

alles was echter zijne aandacht het meest op de Scheikunde gerigt en ge-

vestigd: hij gevoelde eene heimelijke, onverdoofbare neiging tot hare na-

fporingen , eene onverwinnelijke overgegevenheid aan hare genoegens en

moeijelijkheden. En welk vermogen trok davy zoo onwederflaanbaar aan

tot de najaging der Scheikunde, welke banden hielden hem zoo zeer aan

haar geboeid ? Toen ter tijd de hoop van uit haren fchoot de ophelde-

ring van zoo vele verichijnfelen te erlangen, die hem in zijne Itudiën ge-

troffen hadden en de ftreelende ervaring van fommige door haar reeds op-

gehelderd te zien. Maar om in dit oogmerk te flagen, had davy het on-

waardeerbaar geluk van aanfironds den eenigen
, goeden weg in te flaan

en dien nimmer te verlaten. Niet uit boeken , dat is niet alleen of groo-

tendeels daaruit , wilde hij zijne kennis putten ; eene Wetenfchap , die op

proefdoeningen berust, wilde hij uit proefdoeningen leeren kennen, en

welk eene waarde ook aan de fchriften van priestley en cavendish te

hechten ware, hij kon die daaraan niet ten volle fchenken, vóór dat hij

hunne ftellingen of door eigene genomene proeven bewaarheid gevonden

had , of althans in ftaat was , om , wanneer hij zulks mogt willen , die

naar eigene proeven te toetfen. Zoo gewende hij zich vroegtijdig de hand

te flaan aan het groote werk van waarnemen en ervaren , zoo van de Na-

tuur met eigene oogen te zien en haar zelve te ondervragen ; zoo ook kon

hij van haar antwoord verwachten en heeft het ontvangen.
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( 54 )

Onder de proeven , waarmede davy zich in zijne oefening bezig hield

,

was er eene, die de aandacht van eenen bekwamen man tot zich trok en

den grond gelegd heeft tot het bereiken der bellemming , waarvoor hij

geboren was. Hij had namelijk bevonden, dat de zeegewasfen door

het uitwafemen van zuurftoflucht zooveel toebragten tot het bezwangeren

van het water met levenslucht, als zulks de planten doen ten opzigte van

den dampkring. Deze waarneming kwam niet ter kennis van Dr. bed-

does , toen juist bezig om zijn plan te volvoeren en te Bristol eene in-

rigting te vestigen , om door het gebruik en de aanwending van lucht-

foorten fommige ziekten te genezen (2) , of hij trad in briefwisfeling met

DAVY over dat onderwerp , en willende de werking van andere luchtfoor-

ten in vergelijking met de levenslucht beproeven, hield hij bij hem aan,

om , met uitftelling zijner ftudiën , hierin zijn raedehelper te zijn (3).

Davy had den ouderdom van negentien jaren bereikt en fi:ond gereed naar

Edinburg te vertrekken. Slechts op ééne voorwaarde wilde hij die vlei-

jende aanbieding aannemen. Zij had hem misfchien den naam van onge-

makkelijkheid en voorbarige aanmatiging kunnen geven, maar zij duidt,

dunkt mij , zoowel eene niet gewone levenswijsheid en voorzorg in die

jaren aan , alsmede een zwanger gaan van edele plannen ; zij was het be-

ding van de vrije befchikking en het onafhankelijk opperbeheer over de

fcheikundige werkplaats (4).

De gemelde inrigting van beddoes moge dan meer loffelijk bedacht, dan

weldadig in werking geweest zijn , zij was de oefenfchool van davy , en

zoo haar zeldzaam de kranken met verligting en nog zeldzamer met ge-

nezing hunner bedenkelijke kwalen verlaten hebben , al meende men over

de mislukte pogingen van menfchelijkheid te mogen glimlagchen , voor de

Wetenfchap is zij niet te vergeefs geweest. — Ik zoude ter flaving van

dit gezegde vele bewijzen kunnen bijbrengen en de onderzoekingen op-

halen naar de natuur der licht- en warmteftof , en de oorzaken van de

kleuren der bewerktuigde ftoffen , aldaar door davy gedaan (5) , of de

proe-
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proeven op binnenlandfche en uitheemfche graan- , riet- en grasfoorten ver-

melden , wier teedere vaten hij aantoonde de ruwe kiefel-aarde op te ne-

men en in haar buiten fle bekleedfel in te weven , zoodat de halm daardoor

ftevigheid bekome, en voor de vlam der blaaspijp gebragt tot een glas- , <»

parel fmelte (6> Doch ik zal die alle voorbijgaan en zelfs die reeks van

ontdekkingen niet aanroeren, hier aangevangen (7), waarvan wij weldra

opzettelijk zullen handelen ; alleen zijnen arbeid zal ik aanvoeren , die bloot

het gevolg van zijne plaatflng te Bristol geweest is , en zonder die inrig-

ting noch zoude aangevangen, noch alzoo volbragt zijn geworden. Ik be-

doel zijne nafporingen van die bijzondere luchtfoort, die hij bevond door

de longen geademd en verdragen te kunnen worden, maar op het ligchaam

en den geest eene werking te oefenen , waarlijk zonderling , en misfchien

het voegzaamst te vergelijken met die van een te ruim gebruik van den

verheugenden en bedwelmenden wijn. Een afzonderlijk werk over die

lucht , bekend onder den naam van Sa/peter-oxydule , zond davy in den

jare 1800 in het licht. Het was het eerfle van zijne hand, maar gaf reeds

duidelijk te zien , wat men van zulk eencn onderzoeker te hopen en te

wachten had (8).

Niet die onvermoeide vlijt , die al hetgeen de voorgangers in verfpreide

gefchriften hebben aangeteekend , opzoekt, bijeenbrengt en met keus en

oordeel op zijne plaats fchikt , vindt men in 'het gedeelte te prijzen, dat

ons met de bereidingswijzen dier lucht en de ontleding van het falpeter-

zuur bekend maakt ; hij zelf zegt weinig hiervan zich toe te eigenen , en

zoo hij iemand hierbij te kort deed, het zoude hem zelven zijn, maar die

voortgezette en afwisfelende , die geëindigde en nogmaals begonnen proef-

nemingen op de zamenftelling en de ontleding der lucht zijn op prys te

ftellen , en teekenen ons die onvoldaanheid met het onderzoek , dat wan-

trouwen op zich zelven , die zucht tot langzame volmaking , die men
fteeds geoordeeld heeft mede tot het eigendom te behooren dergenen , die

de
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de waarheid zoeken. Maar bovenal is dat gedeelte des boeks merkwaar-

dig, dat ons de werking aanwijst, die de gemelde lucht op planten en

dieren heeft, en den invloed ontvouwt, dien dezelve bij de toelating inde

longen op hem zelven en een aantal van perfonen geoefend heeft. Wat

zullen wij hierin meer prijzen , die moedige waarheidszin , die bij het

opmerken van een vreemd verfchynfel , om zich niet te misleiden , hetzel-

ve meermalen herhaalt, hoezeer het herdoen daarvan zorg en omzigtigheid

vereischt , of het talent van getrouw waar te nemen , en het waargenome-

ne naar eisch mede te deelen? Men heeft, met regt, geoordeeld, dat dit

werk van davy veel heeft bijgedragen ter ^ opheldering van hetgeen in de

ademhaling gefchiedt, vooi- zoo verre over die onmisbare levensverrigtiag

uit de Scheikunde licht kan verfpreid worden (9).

Van nu af aan is de roem van davy gevestigd. Zijn naam blijft binnen

de perken van beddoes gefticht niet befloten. Tot Engelands hoofdftad is

die doorgedrongen en de jonge Scheikundige van Bristol is er het onder-

werp van gefprekken en loftuitingen. Onder die Lofredenaars onderfcheid-

de zich een vermogend begunftiger en voorftander , en te gelijk een ver-

nuftig beoefenaar der Natuurkunde. De Graaf van Rumford fchonk zijne

goedkeuring aan de proeven van davy over het licht en de warmte , en eene

uitnemende belooning volgde dat vleijend en hoogstvereerend oordeel (10).

Er was te Londen eehe' inrigting ,
grootendeels door de bemoeijingen

van RUMFORD , tot (tand gekomen, die niet minder ten doel had, dan

om de vorderingen der Wetenfchappen te befpoedigen en langs den kort-

ften weg tot algemeen nut te leiden. Aan de onbekrompcndfte bijdragen

van bijzondere perfonen had zij haar beftaan te danken , en Koninklijk

mogt men haar heeten, daar de Koning zich verwaardigd had haar be-

fchermheer te zijn. De glans van nieuwheid was niet alleen hare aantrek-

kelijke zijde, inwendig vertoonde zij rijkdom en mildheid C")-

Maar hoe zoude dat voorgefteld doel kunnen bereikt worden, dan door

be-
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bekwame mannen bij de inrigting te plaatfen, van wien men verwachten

konde, dat door mond en pen de kennis en de toepasfing der Weten-

fciiappen liet gelukkigst zouden verbreid worden.

Wat de Scheikunde aangaat , in davy meende rumford den man te

zien, volkomen berekend voor de nieuw ontworpene en met vele zwarig-

heden bedreigde taak. En inderdaad, een man als davy, toegerust met

de kennis der oude en hedendaagfche talen , en geoefend in de Wiskunde

en Natuurkunde , was wel voorbereid , zoowel om de Scheikunde in ha-

ren ganfchen omvang grondig te behandelen, als om dezelve aan ande-

ren voor te dragen. Maar davy was bovendien in dien gelukkigen

leeftijd, waarin opkomende moeijelijkheden en tegenkantingen, waarmede

veelal nieuwe inrigtingen te worftelen hebben , en door fommigen ook ge-

meend wordt te moeten bedeeld zijn
,

gevoegelijker gedragen en door vuri-

gen tegenfland rasfer overwonnen worden; en had reeds door zijne ver-

rigtingen te Bristol zich geene geringe mate van werkdadige kennis in de

Scheikunde verworven en overvloedig doen blijken , dat men hem flechts

in eenen grooteren werkkring behoefde te plaatfen , om van zijn vernuft

en beproefden ijver voor de Wetenfchap meer en edeler vruchten te pluk-

ken. Door den invloed van rumford en de algemeene gunftige gevoe-

lens, die men van davy had opgevat, werd de post van openlijk Leeraar

in de Scheikunde bij de Koninklijke inrigting aan hem opgedragen. Het

moet DAVY eene opoffering kosten die plaats aan te nemen , eene groote

opoffering , die voor zijn geheel volgend leven beflisfen zal : maar hij is

gereed die te doen ; het nog (leeds vast bcfluit om te Edinburg tot arts

te worden bevorderd laat hij voor immer varen ; aan de dienst der hem
toebetrouwde Wetenfchap wil hij zich onverdeeld toewijden, en wat moei-

te het hem koste om van da vies gilbert , den tegenwoordigen Voorzit-

ter der Koninklijke Sociëteit , wiens onderfcheiding hij van zijne jeugd

af aan genoten had en tot aan zijnen dood behouden heeft, en van zijnen

H vriend
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vriend den dichter cottle te fcheiden , liij vertrekt naar Londen om zijne

nieuwe betrekicing te aanvaarden (12).

Ziet daar davy overgebragt op het eigenlijk tooneel van zijne werkzaam-

heden en van zijnen roem , waarop ik bijkans wenfchen zoude U aanftonds

geplaatst te hebben , zoo niet de ontwikkeling en eigene vorming van den

man, dien wij nader willen leeren kennen, waardig waren geweest er

eenige oogenblikken bij te vertoeven.

Onder alle de voordeelen , waarover zich davy in zijne nieuwe waar-

digheid te verheugen had, was er geene grooter en wenfchelijker , dan de

kostelijke verzameling van werktuigen , waarmede de inrigting voorzien

werd, en het vermogen van die fteeds te verrijken en uit te breiden , zoo-

dat ze in aantal en verfcheidenheid der toeftellen , noch in keur en fraaiheid

van bewerking voor die van eenig ander gefticht behoefde onder te

doen (13).

Gelukkig den leeraar, wien die onmisbare fchat ten deel valt! Hij is

ontflagen , niet van de les, door een groot man gegeven en ook beoefend,

te kunnen , maar van die geftadig te moeten volgen : met de boor te za-

gen , en met de zaag te boren. Hij is in ftaat gefield in het oog zijner

toefchouwers de werkingen en wetten der natuur grootsch en verheven te

doen fchitteren
,

gelijk zij grootsch en verheven zijn , en door den diepen

indruk van overtuiging der eeuwige waarheid door zinnelijke proeven den

fluiraerenden geest van anderen op te wekken en te ontvlammen tot dien

ijver van onderzoek , die tot bevordering der Wetenfchap en welzijn van het

Vaderland moet uitloopen ; en zelf van de eene gedane vinding tot de andere

,

van toepasfing tot toepasflng geleid, niet door het afmattend overzien van

flaauwe en gebrekkige figuren van werktuigen , maar door de hantering

der werktuigen zelve de onvolledige te verbeteren en daaraan andere en

nieuwe toe te voegen.

Aan dit voorregt floot zich een tweede aan, niet minder groot dan het

,./;^v ge-
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genoemde : het geluk van eenen welafgerigten , welwillenden , voortvaren-

den Werkmeester tot zijne dienst gereed te hebben , den kundigen new-

MAN (14) 5 en deze beide voorregten werden verhoogd door een derde

,

dat zonder de twee genoemde wel geene waarde had, maar nu aan de

reeds beftaande de meeste volkomenheid bijzette , de bekwaamheid van er-

varene medehelpers. De beroemde faraday , die hem in zijne waardig-

digheid is opgevolgd , was één onder dezen , en het mogt ook davy ge-

beuren de toegenegene hulp van eenen broeder te genieten en daarvan

openlijk te gewagen , van Dr. john davy , onder de leiding van hum-

PHRY mede een' verdienftelijken Scheikundigen geworden (15).

Maar het is niet het bezit van alle die fchatten , het is het fchrander en

nuttig gebruik daarvan", dat davy zoo zeer verheft, en waarom hij onze

bewondering verdient : niet te pronken met blinkende toeftellen , dat ijdel-

heid zoude verraden hebben, maar bruikbare werktuigen met gewisheid en

vaardigheid , tot een belangrijk einde en met eene treffende uitkomst aan

te wenden, was het doel waarnaar hij ftreefde en hetgeen hij bereikte.

Het was voorzeker hoogst gelukkig voor davy over eenen werkmeester te

kunnen befchikken , wien het nimmer verdroot naar zijne opgavren te luis-

teren, zelfs niet ter middernacht, wanneer een vernuftige inval davy

tot hem bragt , want ook bij davy was de werking der genie aan geen

tijd verbonden ; maar het was de kunst van den Kunrtenaar te onderfchei-

den , op prijs te fchatten , en nog veel meer dien voor te lichten en te

leiden ; en hoe kundiger de mannen waren , die davy de hand leenden bij

het verrigten van zamengeftelde proeven , des te grooter eer ftrekt het

hem ook dan hun aanvoerder en voorganger geweest te zijn ; gelijk het de

grootheid van den Veldheer is niet boven den nederigen krijgsman , maar

boven den wapenbroeder uit te munten , die in verdienden rang hem dig-

ter op zijde ftaat.

Dit uitmuntend talent bij de gunftigfte omftandigheden door geftadige
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oefening verrijkt en dagelijks in het openbaar meer en meer ontwikkeld, is

het vreemd, dat het een der vermogcndfte middelen was om de weetgie-

righeid op te wekken en zucht naar kennis te ontfleken ?

Eene andere gaaf, die davy als Leeraar bezat , bragt niet minder toe

ter bereiking van dat gewenschte einde. Hij wist belangrijke , algemeen

nuttige onderwerpen te kiezen en daarover bevattelijk , innemend
, grondig

te fpreken. Netheid en ongedwongenheid van zich uit te drukken waren

den man van geletterde opleiding en fijne befchaving als van zelve eigen

,

maar de ingenomenheid met zijne VVetenfchap , het vuur van zijnen leven-

digen geest, de helderheid van zijne gedachten, gelijk aan die van zijn

oog in zijn jeugdig gelaat, dat nog jeugdiger fcheen dan het werkelijk

was, hadden in zijne voordragt het overtuigende en wegflepende, en

verwekten niet maar aandacht en goedkeuring , maar algemecne deelneming

en geestdrift. Zoo velen., wien het in de Handelftad noch aan tijd , noch

aan vermogen ontbrak om zich verder op te leiden en flechts naar een

voorwerp zochten , waaraan zich de onbeflemde keuze hechten kon , von-

den hier voldoening en kregen de Wetenfchap lief, die zij niet gewaand

hadden zulke zoete vruchten te dragen ; kundenaars , bezitters en beftuur-

ders van fabrijken werden hier op nuttige vindingen opmerkzaam ge-

maakt en ontvingen treffende wenken ter veredeling hunner kostbare eigen-

dommen : vreemdelingen , die de begeerte naar wereldkennis over zee ge-

voerd had , geleerden , of die zoodanige wenschten te worden , zagen hier

eene geheele rij van Electrifche proeven, die zij elders nog niet aanfchouwd

hadden, of althans niet in die uitgeftrektheid en glans. De toevloed om

DAVY te hooren was bei'tendig en de fierlljk gebouwde gehoorzaal, aan het

belang en het doel der Wetenfchap geëvenredigd , was niet altijd ruim ge-

noeg om de fchare der aanwezigen te bevatten (i6).'

Vele dier voortreffelijke eigenfchappcn vindt men in zijne fchriften we-

der. Zij zijn die behagelijke klaarheid en juistheid , die eenvoudige, gelei-

de-
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delijke wijze om de zaken voor te dragen , en dat niet alleen meer be-

kende , maar ook ongewone , afgelegene onderwerpen , en te midden van

den aangenomen toeftel van namen en kundige uitdrukkingen. Getuigen

hiervan zijne gronden eener op den landbouw toegepaste Scheikunde , of

zijne wijsgeerige grondbeginfelen der Scheikunde (17), die algemeen gele-

zen en gereedelijk begrepen worden , die in verfcheidene talen zijn overge-

bragt , en ten bewijze kunnen ftrekken , dat grondigheid van bewerking

ook in dit gedeelte der Natuurkunde geen hinderpaal voor verftaanbaarheid

behoeft te wezen. Gelijk aan lavoisier en fourcroy in het vorig tijd-

perk der Wetenfchap Frankrijk, zoo heeft in het hierop gevolgde Engeland

aan davy, door zijne leer- en fchrijfwijze, de verbreiding en behartiging

der Scheikundige ftudiën niet weinig te danken.

Hoe veel roems intusfchen dayy door de volbrenging der hem aanbe-

trouwde taak inoogftede , het was hem niet genoeg de Wetenfchap in ftand

te houden. Met de verleende middelen wilde hij die verder uitzetten. In

de wel voorziene plaats zijner proefnemingen zich te verfchuilen en aan

dat groote werk in ftilte te arbeiden , zietdaar wat davy beoogd en vol-

voerd heeft
, gedurende den tijd van twaalf jaren , dien hij aan de inftelling

verbonden was. En toen hij dien post had nedergelegd , nadat hem de

rang en titel van Sir en Baronet gegeven was en hij een aanzienlijk en

vermogend huwelijk met jane kerr, eene begaafde Vrouwe , weduwe van

asby apreece , Esq.yhad aangegaan, bleef hij de naarftige beoefenaar

derzelfde Wetenfchap.

Verfcheiden waren de onderzoekingen , die hem van zijne intrede in zij-

nen nieuwen werkkring af aan bezig hielden. Dat de dampkringslucht van

onderfcheidene plaatfen , in alle de jaarfaizoenen en bij alle winden eene

onveranderde hoeveelheid levenslucht behoudt, had hij te Bristol bij verge-

lijkend onderzoek met de gczondheidsmeters roede bevestigd , maar toen

het gebrek van de meter van priestley opgemerkt, en hij vond e^ne
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nieuwe in het bezwangeren van eene ijzerzout-oplosüng met lalpeier-lucht (i8)

,

waarbij hij naderhand nog eene tweede voegde , op de ontfteking van wa-

terftof-lucht berustende (19); hij gaf bewijzen van bedrevenheid in dat

gedeelte , waarvan de Kunst meer bepaaldelijk haren naam heeft ontvangen

,

in de ontleding van eene delfftof van Devonshire en van fteenfoorten , die

va^je loog bevatten (20); maar vooral ftralen dezelve helder door in zijne

proeven en waarnemingen over het zamentrekkend beginfel van zekere ge-

wasfen , een werk ondernomen op uitdrukkelijk aanzoek van de Beftuurders

desgeftichts in het belang der leerlooijerijen (21). Het is het eenigfte, dat

wij van dien aard van davy bezitten ; maar het laat geen twijfel over , of

gewigtige ontdekkingen zouden zijnen arbeid achtervolgd hebben , 200 hij

dien aan het onderzoek van het groeijend rijk verder gefchonken had (22)

,

en wij zouden ons over dat gemis te beklagen hebben, zoo het niet meer

dan dubbel vergoed was geworden door nog belangrijkere onderzoekingen.

De Koninklijke Maatfchappij intusfchen rekende de gemelde ontledingen niet

flechts overwaardig om ze in hare werken op te nemen, maar fchonk in

den jare 1805 aan davy de medaille van copley, eene medaille van ge-

ringe waarde , maar die Engeland voor den edellten prijs houdt , dien men

op de baan der Wetenfchappen winnen kan C^3)«

Het is bekend , dat menigmaal de uitmuntende mannen in het rijk der

Letteren en der Wetenfchappen , gelijk in dat der Kunfien , zich een bij-

zonder deel ter bearbeiding uitkiezen en daaraan alle hunne krachten toe-

wijden. Gelijk die keuze gebillijkt wordt bij het bloot befef van de kort-

heid des levens en de onbegrensdheid der kennis, zoo is die keuze echter

niet altijd even gelukkig en groot te noemen , en kan men aan derzelver voor-

treffelijkheid of bekrompenheid ook de waarde van haren volger herkennen.

Ook DAVY plaatfte zich onder het getal dergenen , die een gedeelte der

geheele Wetenfchap voor zich uitlezen. En waarop is nu zijne keuze ge-

vestigd? Volgt hij het voetfpoor dier uit{teke;nde mannen, die zich toen-

1 maals
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inaals in Londen verzameld hadden en hem van nabij omringdéh": kiest liij

het fpoor van cavendish en put het onderzoek wel van flechts weinige

llolFen, maar met eene naaiiwkeurigheid uit, dat het aan de volgende tij-

den als een model van volkomenheid kan worden overgeleverd; of ftett''

hij zich TENNANT ten voorbeeld of hatchett of eenigen anderen ? Een

ander minder oorfpronkelijk dan davy zoude zulks misichien gedaan hebben

,

en indien hij de voetflappen dier Scheikundigen gevolgd had, het zoude hem

voorzeker tot geen oneer geftrekt hebbe»; ja, bijaldien hij met zijnen diep-

denkenden en veelomvattenden vriend wollaston in het ftrijdperk getreden

was , wie van beiden meer beflisrende ontledingen van ertfen leveren óf'

daarin de meeste nieuwe metalen ontdekken kon , het zoude een groot

deel van zijnen roem hebben uitgemaakt. Maar 'het is niet te min groo-

ter eer eenen eigen' weg te gaan , dan met anderen op een en hetzelfde

pad gelijken tred te houden.

Eenen eigenen grond zocht zich davy ter bebouwing uit , niet eenen dóór"

den tijd of onachtzaamheid verwilderden of verwaarloosden , maar eenen

uit den fchoot der toenmalige Wetenfchap als geboren en opgekomeü

grond, dien flechts weinigen bedacht hadden voor bearbeiding gefchikt te

zijnj aan wiens ontginning flechts hier en daar de hand geflagen was. En
vragen wij met welk eenen uitflag de zorg , aan dien grond hefteed , be-

kroond werd , de gefchiedenis antwoordt ons , dat daarop meer vruchten'

zijn rijp geworden , dan misfchien eene ftóute verbeelding zich had durven

voorftelien : dat er voor davy de laauwer der onfterfelijkheid gebloeid

heeft. Maar waarom in overdragtige taal langer voortgegaan en niet aan-

ftonds gezegd: davy koos zich ter nafpeuring de ontleding der ligchamen

door de kolom van volta? •"" ."' '-*' '';^*'-*'-''

Rust Onze blik op dat ruime 'véltf van onderzoek, wij zien er de 'a^-'

geborene gaven van davy en zijne verkrcgene kennis heerh'jk uitblinken.

irReeds in zijn kort verblijf te Bristol ging hein die fchoonetaak ter har-

te.
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te (24) j roet mannelijke kracht bragt hij de beste jaren zijns levens aan de

volvoering daarvan ten offer (25), zoo lang de Koninklijke iudclling hem
mogt bezitten , en ook daarna en op zijne reizen naar het vaste land bleef

hij haar indachtig; zij was het onderwerp van den laatllen , gewigtigen ar-

,

beid zijns levens en hield den geest nog ingefpannen en opgerigt, toen het

ligchamelijk omkleedfel door vermoeijing en afmatting reeds verwelking

en llooping toonde.

Maar het is niet alleen de voldandige , voortvarende ijver , die rusteloos

voorwaarts flreefde, en zich wel liet aanmoedigen, doch nimmer affchrik-

ken, noch het onbezweken geduld in het doen en herdoen van waarne-

mingen en proeven , noch ook de naarftige bezorgdheid om alles , zelfs

het gering fchijnende, gade te (laan en op te teekenen; hier ter plaatfe

blonk zijn vernuft in het beramen van middelen en in het bereiken van

voorgemelde uitkomften, hier zijne fchranderheid om bij den fchijn van

verfcheidenheid overeenkomst op te fporen en te doen uitkomen, en mis-

fchien nog meer dan dit , eene helderheid van doorzigt en fcherpte van

oordeel, dat door de nevelen, waarin het onderzoek gehuld lag , doorbrak,

door de duisternis heen het licht bemerkte en aan het groote wit getrouw te

midden van het doolhof van onzekerheden de waarheid vondt , en met welke

duchtige wapenen van kennis ook bedreden, krachtig verdedigde en hand-

haafde. En flaan wij op de gevolgen dier nafporingen acht , wij zien daar-

door der Scheikunde één der yermogendfte middelen gefchonken , waardoor

de meest innige vereeuigingen der ligchamen worden losgemaakt en verbro-

ken , de geringde fporen van (loffen in fleea , plant en dier kennelijk ge-

maakt : wij vinden een aantal van vreemde zelfflandigheden ontdekt en on-

derzocht ; de Scheikundige theorie in meer dan één opzigt gewijzigd , in

één woord een nieuw tijdperk der Wetenfchap geopend , dat der Electri-

fche Scheikunde.

Nog was niet alle twijfeling weggenomen, of het zuur en de loog

door
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door de werking der kolom van volta ep water, aan de polen waargeno

'

men , op nieuw gevormd , dan flechts waren uitgefcheiden , toen davv ,

na een lang en moeijelijk onderzoek , voor de Koninklijke Maatfchappij te

Londen, in "den jare 1806, die onvergetelijke rede hield, waarin hij de

wijzen van ontledingen der ligchamen door middel van het Galvanisrae

ontvouwde (26). De flofFen, naar de polen der zuil aangetrokken, en

uit de ligchamen , waarin zij in de alleronbeduidendfte geringheid verfclio-

len liggen , bij de werking der zuil voortgeleid , bewees hij klaarblijke-

lijk , dat niet gevormd , maar waren afgefcheiden en gevolgen der ontle-

dingen waren , en hebbende door ervaring van zesjarigen arbeid beflist,

dat de brandbare doften en de zuurdof , de loogen en de zuren, de on-

edele en de edele metalen , in tegenovergeftelden Üaat van Electriciteit wa-

ren , kondigde hij de groote gevolgtrekking aan , dat de Electrifche ver-

eenigingen en ontledingen moesten worden terug gebragt lot de wetten

der Electrifche aantrekkingen en afftootingea , en voegde er de onderftel-

ling bij , dat de Scheikundige en Electrifche aantrekkingen werden voortge-

bragt door eene zelfde oorzaak , werkende in het eene geval op de deel-

tjes , in het andere op de masfa. De indruk , die dit vertoog voortbragt

,

was aan den inhoud daarvan gcëvenredigd , en men kan zich dien eenigcr-

mate voorftellen bij de herinnering, dat liet Franfche Inftituut, niettegen-

ftaande de zeer loffelijke en belangrijke bemoeijingen van andere Geleer-

den , den aanzienlijken prijs bepaaldelijk uitgeloofd voor Galvanifche ont-

dekkingen, in den jare 1807 aan davy toewees, als aan dengenen, die

de wetten der Galvanifche ontledingen met de meeste volledigheid had

leeren kennen (27).

• Vele zijn de ontledingen geweest , die daarop door davy verrigt zijn

geworden , met behulp van zijne toenmaals eenige en in verbinding ge-

bragte Galvanifche Batterijen. En ik zie mij alzoo van zelve genaderd

tot de vermelding van eene dier ontdekkingen van davy, die ik niet

I fchroo-
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fchrooijie onder de voornaamfle onzer eeinvtelling te rangfchikken , zoo

wel oiTi haren aard en de wijze, waarop zij gefcliied is, als om de groo-

te en gewigtige gevolgen, die zij voor de Wetenfchap en de Maatfcliappij

gehad heeft. Ik bedoel de ontleding der vaste Loogen , die ook in

tijdsorde de eerfte geweest is. Gislende derzelver zamenllelling, en ver-

trouwende op het onwederlhanbaar vermogen zijner toeftellen , doet hij

op eencn lepel van platina de droogc planten-loog gloeijen, en den lepel

in gcmccnfchap ftellen met de eenc zijde der batterijen , terwijl een draad

van platina de verbinding met de andere zijde bewerkt, en ziet daar

wordt de potsach geleidende en gefciieiden, aan éénen draad fchittert een

ücrk licht, op het punt der aanraking ontvlamt eene ontwikkelde brand-

ftof , en deze , in eencn bijzonderen tocflel verzameld , is een glinfierend

metaal, en eene aangebragte buis aan de andere pool is met levenslucht ge-

vuld geworden. En deze ontdekking werd dadelijk daarop , door die van

een dergelijk metaal in de mijnftofFclijke loog, oï foda , opgevolgd (28),
en deze wederom kort daarna, door de aanduiding van het aanwezen van

metalen in fommige aarden vervangen (29).

Het zal wel niet ontbroken hebben aan dezulken , die den glans dezer

ontdekkingen hebben willen verdonkeren , door het vermoeden op te vij-

zelen , dat aangaande de gevondene zamenClelling door andere Scheikun-

digen geuit was , of door op proeven te duiden , waardoor men de meta-

len in de aardfoorten werkelijk zoude gevonden hebben C30}. Doch een

dieper indringen in de gefchiedeuis der Wetenfchap , dan het blijven han-

gen aan zekere klanken en uitdrukkingen , befchaamt de grillige zucht

,

om het nieuw ontdekte in bewoordingen en proeven te zien , waar men

het nimmer zoude gezocht hebben , vóór dat het gevonden was. De ge-

vondene metalen in de aarden waren ijzer met phosphorus. En dat de

loogen waren zamengelleld , was, wij ontkennen het niet, geen onge-

meen denkbeeld j wij voegen er zelf bij, dat lavoisier bij gevolgtrek-

king
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kjng reeds had opgemaakt , dat de zvvaaraarde een metaal-kalk was.

Maar het is juist de overtuiging, die davy van die zamenltelling koes-

terde, die aan zijne ontdekking zelfs allen fchijn van toevalliglieid ont-

neemt. Die meene, dat hierdoor de waarde der vinding vermindert wordt,

zoude waarfchijnlijk de Icheiding der Stikdof voor eene geringe zaak hou-

den , vermits men naauwelijks twijfelen kan , of zij is zamen gelleld.

Doch zoude de waarde dier fcheiding niet des te grooter moeten geacht

worden te zijn , naarmate men bij de algemeenere overtuiging van hare za-

raengelleldheid nogtans in hare ontleding niet Hagen kan. Evenzeer komt

DAVY de eer toe van de natuur der Loogen terftond te hebben ingezien en

verklaard. Zij worden door de werking der Batterij in metaal en zuurftof

gefcheiden , was de gevolgtrekking van dat onbeneveld doorzigt, dat het

geheele wecffel der proefneming doorfchouwdc: want ook ecne andere

meer ingewikkelde meening is door de grootlle Scheikundigen verdedigd

geworden, doch ook weder verlaten om die van davy te volgen (31).

Hoezeer de Wetenfchappen fteeds aanwasfen en vorderen, is derzelver

gang niet altijd gelijk; dan eens geftadig, langzamer, tot llilftand na-

derende, dan weder ongelijk ras (er , foratijds zeer fnel en haastig. Tot

dit laatfle worden meer dan gewone prikkels gevorderd. Onverwaclite

,

groote uitkomden zetten dien vaardigen voortgang aan, en leiden tot die-

per indringen in kennis. Dergelijke waren de fcheidingen van het water

in de vorige eeuw, dergelijk werkten in den aanvang dezer eeuw de

wereldkundig gevvordene ontdekkingen van een metaal, ligter dan water,

en in en door water ontvlambaar, en dit in de bijtende loog, opgenomen
in de reeks der ligchamen , wier inhoud men bijlcans wanhoopte met de

beftaande middelen immer te kunnen opfporen.

Men had dan nog meer dan de werkingen van het Galvanisme op het

dierlijk • leven , of deszelfs natuur en oorfprong te onderzoeken, de zuil

van volta kon worden aangewend om de banden van verwantfchap te•Ia te
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te ontbinden , te Iterk voor de gekende krachten om verbroken te wor-

den. Dit denkbeeld wekten de gefchrevene Verhandelingen van davy ,

waarin hij zijnen arbeid ontvouwde , en zij waren genoegzaam om Euro-

pa's Natuurkundigen en Scheikundigen te bewegen , hun onderzoek op

dit punt te rigten.

Van nu at aan is de edele wedflrijd alom geopend. De Eleclrifche

Scheikunde is algemeen aangevangen en te gelijk gevestigd. De bouw-

ftofFen, waaruit de korst der aarde en hare bergen geformeerd zijn, die

der edele en onedele fteenen , en dat alles , wat met deze eenige overeen-

komst toonde, wordt door middel der zuil beproefd; en ten andere, de

nieuvvgevondene metalen aangewend om de ongekende elementen der zu-

ren , van het boraxzuur , vloeifpaathzuur en zoutzuur op te fporen. En
in dat alles bleef davy vooraangaan en zijnen naam aan nieuwe vindin-

gen hechten ; en kon naar waarlieid 14 jaren daarna , als Voorzitter der

Koninklijke Maatfchappij , getuigen , dat de Kolom van volta voor de

Scheikundige Wetenfchap gedaan had , wat de Teleskoop voor de Sterre-

kunde , of de Microskoop voor de Natuurlijke Gefchiedenis (32). Alleen

heeft er de erkentenis thans bij te voegen , dat zij zulks bovenal door

zijne hand geworden is.

Hoe veel beteekenende intusfchen alle die fcheidingen waren, zij waren

in zich zelve niet wonderbaar of ongehoord, en men behoeft geen Schei-

kundige te zijn om in te zien , dat hier hetzelfde had plaats gehad , als

niet de dementen van vroegere dagen. Zonderling zoude het luiden , dat

gedaan onderzoek iemand tot de (telling leide, dat eene ftof, die het al-

gemeen oordeel voor zamengeftcld aanziet , voor eenvoudig te houden is.

En evenwel deed davy dit , toen hij niet bedektelijk , of in het voorbij-

gaan aanftipte, maar opzettelijk betoogde, dat in het overzuur-zoutzuur

geene zuurilof aanwezig was , dat het eene gronddof was , en in vereeni-

ging met vvaterftof het zoutzuur vormde (33).

Men
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Men üoude die opeenftapeling van fchriften moeten voor zich hebbeu ,

om zich een denlibeeld van het opzien te malcen, dat deze nieuwe (telling

baarde. Sedert den ftrijd over het Phlogiston is er zeker geene meer

aangevallen en beoordeeld geworden , geene meer het voorwerp van over-

weging en navorfching geweest , dan deze (34.). Maar zoo min de zucht

om zonderling te willen zijn , die (telling had voorgedragen , even min

werd die in den opgekomen (trijd opgegeven. — Als davy noodig oor-

deelde zijn gevoelen nader te (taven, onthield hij zijne partij de verdere

bewijzen niet en deed dit met befcheidenheid en gematigdheid; doch

vreesde hij niet , om zoo een min voegelijke of te hooge toon gevoerd

was geworden , dien met openheid en waardigheid tegen te gaan en in te

toornen , en geen gezag of groote naam kon hem hiervan weerhouden Css).

En hoedanig is nu de (trijd geëindigd? Is die door afmatting en gebrek

aan belangltelling der partijen verflaauvvd en opgegeven , of wel geflaakt

,

maar onbeflist gelaten , in vergetelheid geraakt , als zoo vele opgerezene

en heftig verdedigde gefchillen , als het zoo even genoemd gefchil over het

Phlogiston ? Neen. Voor davy kon die (trijd niet glorierijker geëindigd

zijn dan gefchied is. Men heeft nagelaten de meening te beltrijden , men

heeft die , even als de andere , laten gelden , voor meer geldende gehou-

den ; men volgt haar bijkans algemeen als de waarfchijnlijkfle , en die

haar met de krachtiglte wapenen van wetenfchap het langst weêr(treefd

heeft, is in haren onbepaalditen aanklever en voorftander verkeerd C36).

Ziet daar eene proeve van fcherpzinnigheid van oordeel. Maar ziet daar-

bij tevens andermaal de noodzakelijkheid van wederom verfcheidene deelen

der wetenfchap te wijzigen. De levenslucht is de eenige niet meer, bij wel-

ker vereeniging met brandbare ligchamen licht en warmte uitftralen ; niet

alleen zy maakt de krachtiglte zuren , noch in verbinding met metalen en

daarna met zuren zouten ; het chlore , zoo noemde davy dat betwiste

element , vormt met de waterltof één der krachtigfte zuren , met de me-

1 3 ta-



( 70 )

talen zouten , deze ontbranden met hetzelve. En ook het More vermag

dit niet alleen ; in den vloeifpaath gist liij een dergelijk beginfel verborgen

te zijn i.'37) en de Kclpdof is naauvvelijks ontdekt, of hij plaatst haar

in denzelfdcn rang (38J , en niemand betwijfelt dien meer.

Doch fcheiden maakt niet alleen de Sclieikunde uit. Zamenfiiielten en

vereenigen is haar ander deel en doel. Davy liet het daarom bij den ar-

beid met zijne zuil en batterij niet berusten. De (lerkfte krachten van

aantrekking , waardoor de algemeenfte ligchamen door wijze voorzorg

laneengehcclit zijn, te ontbinden, ging vergezeld met het in een doen

vloeijen van üofdeelen , die de zwakde vervvantfchap toonen , en vereeni-

gingen werden getroffen en tot Hand gebragt , zoo als de natuur die niet

aanbiedt, en die alleen door het vernuft bij gevolgtrekking en ervaringkon-?

den uitgedacht en te voorfchijn gebragt worden. De nieuw gevondene

elementen werden door hem met de brandbare ligchamen verbonden (39^ j

de Kelpllof, met de zuurltof tot een nieuw zuur (40), het chlore xasx

diezelfde in twee ongekende hoeveelheden te zamen vereenigd (41); €;n

wie denkt hierbij niet aan die reekfcn van proeven , op de vlugge loog ,

den vloeifpaatli , den diamant , en phosphorus , in dertien Verhandelingen

befchreven en, vervat in de werken der Maatfchappij C42) !

Onder al den arbeid echter, dien hij of vrijwillig ondernam , of die

hem werd aanbetrouwd , bleven de Electrifche nafporingcn zijne geliefkoos-

de bezigheid. Van den pas gevonden invloed der Electriciteit op de ver-

fchijnfelen van het Magnetismus kon davy geen ledig aanfchouwer blij-

ven , hij Iteeds in het middelpunt der Wetenfchap geplaatst. Ook hjj

overtuigde zich daarvan, öp de hqai eigene grootfche wijze, roet.de

groote tocftellen van rujiford's gedicht , ter zijner befchikking gefield

,

«1 deelde zijne bevindingen aan zijnen hooggeachten wollastoiN , den

grooten bevorderaar en bewonderaar zijner ontdekkingen mede (43); de

verfchijnfelen der Electriciteit in het luchtledige na te fporen , daaruit ap-

de-
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dere natuur-verfchijnfekn toe te lichten , behoorde mede tot den kring zij-

ner weetgierigheid (44) ,
gelijk ook het onderzoek der Electrifche ver-

fchijnfelen , die in fommige visfchcn gezien worden C45J. Ook de daar-

over gefchrevenc (lukken prijken in de handelingen der Londenfche Socië-

teit. Maar op de betrekkingen, die tusfchcn de Electrifche en de Schei-

kundige werkingen beftaan , bleef zijn wakkere en wijsgeerige geest inge-

fpannen , en 20 jaren na zijne onvergelijkelijke rede, droeg hij, in dezelf-

de bijeenkomst van Engeland's Natuurkundigen , andermaal een betoog over

dat ingewikkeld onderwerp voor (46), en de Koninklijke medaille met de

vleijendfte vereering door de Maatfchappij hem aangeboden,was thans de

(Ireelendfte , helaas ! de laatde belooning van zijnen voortgezctten en wel-

dra voleindigden arbeid (47).

Ik gevoel, M. M. tJ. H! den onafgebroken arbeid van vele jaren on-

derzoeks in dit uur flechts te hebben kimncn aanroeren en Uwe ver-

fchooning te behoeven, van dien niet verder voor U ontwikkeld te heb-

ben. Doch hoe kort de fchcts ook zij , die ik U van de werkzaamheden

van DAVY heb voorgelegd, zij heeft kunnen ftrekken om hem, als geleer-

den Scheikundigen , als den vernuftigen bevorderaar en uitbrcider der

Wetenfchap te leercn kennen. Wij kemien hem echter als Scheikundigen

nog niet geheel. Ik heb hem nog niet vermeld als den gelukkigen toe-

pasfer zijner Wetenfchap op het nut en het welzijn der Maatfchappij.

En van deze zijde toch is de naam van davy het algemeenst verbreid en

heeft hij niet alleen aanfpraak op de bewondering en de liefde zijner land-

genooten , maar ook op den dank en de hoogachting van volgende tijden

verworven. , . i^v

Inderdaad, het laat zich van eene beoefening, zoo grondig en vvijsgeerig

als DAVY die inrigtede , verwachten , dat zij in haren aard en ftrekking

niet alleen voor de geleerde Wereld hoogst aangelegen was, maar ook tevens

rijk in gevolgen en vruchtbaar en heilzaam voor het algemeen werd. Want

be-
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belangrijke ontdekkingen in kunften en fabrijkmatige bedrijven heeft men

noch aan toeval , noch aan de vlijt van werklieden , noch aan de goede

bedoelingen van wjjze Staatsbefturen dank te wijten , maar zij zijn de

vruchten en de belooningen van overpeinzing, van doorzigt en kennis van

de inft; ndhouders der Wetenfchappcn , en houden met den gang der We-

tenfchappen ook eenen gelijken tred , wordende des te meer en uit-

gebreider , naarmate deze zelve gelukkiger bloeijen en aanwasfen. . Maar

daarenboven de geest van davv was tot werkdadigheid en tot toepas-

fing van zijne kennis geftemd. Als jongeling verkoos hij liever in het

gedicht van Bristol behulpzaam te zijn in de luchtfoorten op zieken aan

te wenden , eene voorzeker geene aanlokkelijke taak in die jaren , dan

te Edinburg als vrij (ludent te leven , en wisfelde hij , twee jaren later

,

die bezigheid wgl voor eene andere, maar nog werkzamer en bedrijvi-

ger dan de vorige. De omgang en het voorbeeld van Dr. beddoes en

den Graaf van rumford konden niet nalaten om dien geest aan te

wakkeren en te verfterken. Het leven van beide deze mannen had eene

gelijke (Irekking, Hoe gewenscht intusfchen die (lemming zijn moge , zij

wordt echter eerst waarlijk loffelijk, groot en vruchtbaar, als zij zuiver

in beginfelen is , en bare uitlatingen en daden door een braaf en edel hart

beftuurd worden. Indien niet altijd dit elkander vergezelt; en heeft het

wel ontbroken aan dezulken , die in hunne verrigtingen zich meer door

de berekeningen van eenen opzigter lieten leiden , dan door de bewe-

gingen van eene gevoelige ziel? in davy werd die gewenschte vereeni-

ging aangetroffen. Had zulks by hem geene plaats gevonden , het (Ire-

ven naar dat doel zoude zoo onwrikbaar, zoo beftendig, gedurende zijn

ganfchen leven niet zigtbaar geweest zijn ; de gelegenheid om nuttig te

zijn zoude meer voorbij gezien , minder aangegrepen zijn geworden

,

meer koelheid en onverfchilligheid , minder ijver en voortvarendiieid in

het volbrengen van dien pligt van welwillendheid zijn opgemerkt , en zij-

ne
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ne landgenooten zouden niet met dat vertrouwen en die genegenheid zich

tot henj hebben gewend, zoo dikmaals zij zijne hulp behoefden, gelijk

zij gedaan hebben.

De nieuwheid en uitgebreidheid van zijnen post te Londen konden

0AVY niet affchrikken , om in het tweede jaar zijns verblijfs aldaar gere-

gelde lesfen te openen over toegepaste Scheikunde voor het Commité van

Landbouw. En tien jaren achtereen vervolgde hij die taak en getrooste

zich de moeite om al het nieuwe en merkwaardige op te fporen , te toet-

fen en de landbouwers zelve in het nemen van groote proeven op hunne

goederen behulpzaam te zijn. De arbeid bedeed aan de ontleding der gron-

den , waarvoor hij eenen gemakkelijken weg aanwees en eenen eigenen toe-

,

(lel van werktuigen uitdacht , en aan het onderzoek , op uitnoodiging van

den Hertog van bedford ondernomen , om den opbrengst en de hoeveel-

heid der voedende deelen in de foorten van beestenvoeder te bepalen

,

mogen van die gezindheid en dien ijver getuigenis geven (48).

De luchtfoorten door omzigtige kunstgrepen tot dropvormige vloeidof-

fen te brengen werd niet alleen door davy met goeden uitflag beproefd

,

en heeft op zijn aanzoek de bedrevene faraday dit onderzoek voortgezet

en daardoor de Scheikunde met eene geheele nieuwe reeks van ontdekkin-

gen verrijkt , maar zelfs was hij bedacht of dus verkregene vloeiftofFen
,

welker veêrkrachtigheid door zeer geringe vermindering of verhooging van

temperatuur zoo fnel en grootelijks af- en toenam , niet tenzelfde einde als

de ftoom , zoude kunnen aangewend worden. (48*).

Werwaarts hij reisde nam hij de gelegenheid te baat , om hetgeen hij

verrigten konde ter plaatfe , waar hij zijn verblijf hield , zulks bij de

hand te nemen, en deed dit met die opgeruimdheid en geestdrift, die al-

leen op de genoegens en de gevolgen van den arbeid acht flaan en de

zwarigheden niet wegen. — Was hij te Napels , de handfchriften van her-

cüLANUM, inhetMufeum aldaar bewaard, trokken zijne aandacht, endoor

K den
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den bijltand en fchrijven van Zijne Koninklijke Hooglieid , den Prins-re-

gent aan. iiet Hof van Napels, den vrijen toegang iiebbende tot die ge-

denkwaardige , maar bijkans vergane ovcrblijffels der oudheid , werd z^
vernuft niet uitgeput , noch zijn geduld niet moede om die te pogen los te

maken , te ontrollen en in leesbaren Haat te herftellen. En ooii hierin

volgde hij eene eigene wijzo. Van oordeel zijnde, dat die handfchriften

niet zoo zeer, of niet alle door het vuur waren verkoold geworden

,

maar dat in vele door zekere ontaarding en onderaardfche ontbinding eene

ftof geboren was , die de bladen hield aaneen gekleefd , achtte hij het

beter die ftof op te losfen en vv«g te ruimen , dan zoo als men tot heden

gedaan had zich alleenlijk en altijd te behelpen met de bladen werktuige-

lijk van een te zonderen. De bezigtiging van herculanum en eenige er-

varing had hem. in dat denkbeeld verfterkt , en in zijn fchrijven uit Rome

van den jare 1819 aan de Maatfchappij meldt hij in zijne onderneming aanr

vankelijk geflaagd te zijn. En welligt zoude de oude letterkunde meer

vruchten van dien arbeid geplukt hebben, zoo ook hier geen naijver, he-

laas ! het wapen tegen uitftekende mannen en uitftekende ondernemingen

gelijkelijk , ware tusfchcngetreden en de voortzetting van die werkzaam-

heid , reeds uit haren aard verdrietig en bezwaarlijk , eerst moeijelijk en

daarna voor den man van een waardig karakter ondoenlijk gemaakt

had (49).

Was hij te Rome , de verwftoffen , die de ouden op fteen , hout en

doek gebragt hadden, waren het voorwerp van zijn onderzoek. Met

CANOVA , waarmede hij vriendfchap had aangekweekt, bezag hij de werken

betrekkelijk de oude kunften te Rome, waarover de zorg aan dien beroem-

den kunftenaar was aanbetrouwd ; en kreeg van hem de keuze om van alle

de kleuren op vafcn en ftukken muur, in de baden van Titus , Livia, de'

ruïnes van paleizen van oud Rome, en ruïnes van Pompeji gevonden,

iets ter beproeving af te nemen; en nelli, de bezitter van 4e Aldo-

bran-
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brandinifchè bruiloft , wilde hem wel beleefdelijk vergunnen de kleurftof-

fen van het bekende fchilderij insgelijks na te fporen. Gebood de kost-

baarheid en zeldzaamheid der ftukken , dat men met de meeste fpaarzaam-

heid en verfchooning in de keuze te werk ging, het vaardig gebruik van

de blaaspijp had minder noodig dan men wilde afftaan , en was in ftaat

aan te toonen , dat de fchilders der oudheid , niet minder geleid door

eenen grootfchen fmaak dan door eene voorzigtige kexize der vervvftoiFeö,

behalve het Egyptisch azuur en het Tyrisch purper zich vergenoegd had-

den met die weinige, maar flaande kleuren, waarvan de groote Italiaan-

fche meesters na de herleving der kunden in Italië zich bediend hebbea

En hier deed davy het onderling verband , dat Letteren en Wetenfchap-

pen te zamen houdt , treffend uitkomen. De kennis der oude fchrijvers

over de kleuren en kleurfloffen was davy behulpzaam in het rigten zijner

proeven , en wederkecrig zijne gedane proeven dienden ter opheldering en

beter verftand der fchrijvers (50).

Het beveiligen van het koper legen de vertering in zeewater door aan-

gebragte metalen , zink , tin of ijzer , is al wederom eene vinding van

DAVY. De verklaring van het verfcbijnfel een gevolg van zijne Electrifche

Scheikunde , en het in gebruik brengen van het middel om het koper op

de fchepen tegen liet ras verteren te hoeden , met befparing van aanzien-

lijke fommen , die aan het dikmaals vernieuwen daarvan noodwendig ver-

bruikt worden , berust op proeven onder zijn opzigt genomen, en hieron-

der op eene opzettelijke reize naar Noorwegen met een ftoomboot op
eigene kosten (51). Is de befcherming niet vrij van bezwaren, de ont-

dekking niet te min blijft hoog gewigtig en de waarde daarvan is niet al-

leen door zijne landslieden , maar ook in ons midden verdedigd gewor-

den C52).

Maar niet alleen de fommen gelds in de Vaderlandfche fchaticist te be-

fparen , het leven van zijne medeburgers te beveiligen , vermag fchrander-

K 2 heid
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heid en welwillendlieid. Jammerlijk waren bij herhaling de uitbarftingen

geweest in de koolmijnen, plotfeling overvielen zij de werklieden zonder

gevaar te vermoeden , en menigeen had daarbij deerlijk het leven verloren.

De fpoedige opeenvolging dezer rampen deed de eigenaars der mijnen naar

hulp omzien en zij wenden zich tot davy. Hij hoort hunne klachten en

gaat het noorden van Engeland doorreizen en bezoekt de hoofdmijnen

van New-Castle. Het blijkt hem, bij opneming van den Ikat der wer-

ken , dat het onheil niet af te wenden is door den toevoer van lucht te

bevorderen, maar alleen door eene verlichting in de mijnen zonder gevaar

te brengen. De toellel om door behulp van vuur-vonken uit den fnellen

floot van ijzer tegen een' keifieen te lichten was daartoe niet behoed-

zaam genoeg. En nu bedenkt en fchenkt hij hen de beveiligingslamp ,

Hechts daarin van eene gewone lamp onderfcheiden , dat hare vlam omge-

ven is van een net van fijn koperdraad , kunflig met een bepaald getal

oogen in een gevlochten. En hiermede treedt de bergwerker veilig in de

diepte der donkere koolmijnen. Zij licht hem genoegzaam en is de ont-

vlambare lucht , uit de fpleten der mijnen uitflroomende , zoo ver toegeno-

men , dat zij bij het gebruik van de gewone lamp zoude uitbarften

,

bluscht zij alleen zijne lamp uit en waarfchuvvt hem de verdachte plaats

te verlaten. De bezitters der mijnen in Engeland hebben meermalen de

goede dienst van het werktuig geroemd en zoude het kostbaar gefchenk

,

dat kiesfche dankbaarheid ten aandenken der ontdekking op een feestmaal-

tijd te New-Castle aangerigt , davy heeft aangeboden , niet voor eene

bekrachtiging daarvan gehouden kunnen worden ? Maar hoe gewigtig en

onvergetelijk de dienst ook moge gefchat worden, die davy door zijne

gevondene lamp der menschheid bewezen heeft , zij werd te grooter door

begeleid en gevolgd te zijn van nieuwe voordeelen , der Wetenfchap we-

derom aangebragt. En ziet hier het zoete en bekoorlijke van een vvelbe-

fteed onderzoek, hetgeen ook ditmaal davy mogt fmaken. Door het zoe-

ken
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ken naar eene veilige verlichting in de verdachte onderaardfche lucht der

koolmijnen was hij in een nieuw veld van nafporingen ingeleid en rondge-

voerd, de natuur van wel dagelijkfche , maar daarom niet minder aange-

legen , of wel begrepen verfchijnlels werd door hem opgehelderd , de

vlam, de ontbranding, de uitbarfting, door oudere en latere tijden bewon-

derd en nagevorscht , waren de onderwerpen, waarover hij nog een nieuw

licht deed opgaan (53) , en de gouden en zilveren medaille van rum-

FORD was ditmaal de belooning, waarmede de Koninklijke Maatfchappij

zijne genie bekroonde (54).

Dan ook nu nog kennen wij davy niet zoo als hij zich betoonde, als

den wijsgeerigen befchouwer van de werken ^er natuur. Ontdaan van

ambtsbetrekkingen , zonder acht te (laan of die befchouwingen ten dienfte

van het dagelijksch leven konde geleid worden, gaf hij den vrijen loop

aan zijnen navorfchenden en befpiegelenden geest , en op het voetfpoor

der oude wijzen, die eene zuivere begeerte tot kennis bezielde, zettede

hij zich tot het waarnemen van verfchijnfelen , zoo als die in de groote

fchouwplaats der Schepping gezien worden , en tot het zoeken der oorza-

ken en doeleinden van derzelver bedaan. Van dat ernffig nafporen , door

liefde tot de waarheid aangevoerd en vergezeld door het verftand van op

te merken , waren dan ook geene hooge betrekkingen in de wereld , noch

overvloed des levens , in ftaat hem af te trekken ; geene verdrietelijkheden

of ligchaamsaandoeningen konden hem in het ftreven naar die edele uit-

fpanningen belemmeren ; van het zoet genot daarvan , al ware het met

moeijelijkheden verknocht en niet altijd vrij van gevaren, liet hij zich nimmer

weerhouden (55). Men kan zijne fchriften niet lezen zonder de trekken

en uitlatingen van dien wijsgeerigen zin te ontwaren. Op het einde zij-

ner verhandelingen wordt men dikwijls aangenaam verrast en verpoosd

door dergelijke opmerkingen, die over de Electriciteit gefchreven zijn,

zijn daarmede mild bedeeld. Aan fommige verfchijnfels toe te lichten

,

K 3 wijd-
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wijdde hij zich zelf opzettelijk. Op den Rijn, den Donau, op den Ti-

ber reizende , floeg hij de geboorte der plaatfeiijke misten gade (56) ; op

eenen anderen tijd de vermindering van temperatuur in het zeewater op

hooge bodems (57) , zeer dikwijls de teekenen der vorming en vervor-

tning der aarde. En hierbij wekten niet alleen de groote en algemeene

veranderingen , die onzen aardbol betreffen , zijne belangftelling , en zocht

hij in zijne fcheikundige nafporingen de duistere oorzaken van de voorma-

lige vloeibaarheid onzer planeet, met proeven op te helderen , hoezeer

hij met zedigheid bekent , daarin weinig gedaagd te zijn , maar ook

enkelvoudige verfchijnfels werden door hem met opmerking verwaardigd

en hoedanig of in welken ftaat het water en lucht, in flie kleine

holligheden van zekere 'kristallen beüoten , zich bevinden mogt, kon zijne

aandacht boeijen en bezig houden , doch wist hij daaruit een vernuftig

bewijs ten voordeele van het gevoelen te ontkenen, dat de aarde door

middel van vuur vloeibaar geweest was , waartegen de andersdenkende

juist het voorkomen van dergelijke kristallen gewoonlijk aanvoerden C58).

Den Vefuvius beklom hij herhaalde reizen: in den jare 1820 in gezel-

fchap van den Prins van Denemarken en den vermaarden Ridder monti-

CELLi , met oogmerk om eene vroegere gisfing te toetfen , dat de ont-

vlamming van de metalen der aardfoorten, in den fchoot der bergen ver-

borgen , door toetreding van lucht en water wel de oorzaak van het on-

deraardfche vuur en der uitbarltingen en lava-ftrooraen konde wezen (59).

Eene (loute gisfing , die echter de kundigftc mannen voor zich gewon-

nen heeft C60) !

''Vooi- dienatuur-befchouwingen en befpiegelingen was ook davy zoo ge-

heel geftemd. Eene zekere zucht naar het grootfche zagen wij in zijne

verkorene proefnemingen doorfchijnen ; want zoo noemen wij de begeerte

om de oorzaken der dingen te vereenvoudigen en tot meer algemeene

terug te brengen ; en zoude hij dan afkeerig geweest zijn van zijne blik-

- ken
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ken op het toneel der Schepping te vestigen? Aandoenlijk van ziel, vat-

baar voor het genot der bekoorlijkheden der natuur , gaven hem de jagt op

den bergachtigen grond van zijn Vaderland, het zalmvisfchen in deszelfs

klare en diepe ftroomen , hetgeen hij beide beminde, voedfel voor dien

geest. Hoe gaarne doolde hij in Tyrolie's Alpen en in die van Illyrie,

Stiermark en Salzbiirg , om zich te verlustigen in de diepe valleijen en

majeflueuze bergen, prachtig afgewisfeld met breede rivieren en onafzien-

bare meren, wier verrukkelijke fchoonheden hij zelfs boven die van

Zwitferland de voorkeur gaf en wrier inwoners hem nog meer behaagden

door hun eenvoudig en eerlijk karakter en liefde tot hun land en heusch-

heid jegens vreemdelingen , dan door de verfcheidenheid hunner zeden en

kleederdragt ; en zocht hij bij herhaling Italie's liefelijke llreken op, waar

de herinnering aan een groot en ondergegaan volk en de onfterfelijke man-

nen der oudheid met de befchouwing der overblijffels hunner kunstge-

wrochten en van den bloei der hernieuwde kunden , en de afwjsfeling van

kalme en betooverende met verhevene en vreesfelijke natuur-toneelen zich

vereenigden, om die mengeling van aandoeningen te verwekken, waaritt

zich het ligt bewogen en hoog geftemd gemoed en vatbaar voor het ge-

voel voor zinnelijk en zedelijk fchoon zich zoo gaarne baadt en verliest;;'

en toen zijn oog over die fchoonheden der natuur niet meer weiden zoa

en zijn voet voor het laatst die heerlijke dreven betreden had, was het

hem bij de kwellingen eener zorgelijke ongefleldheid nog ten troost eti

wellust die toneelen voor den geest terug te brengen en met den gloed

der verbeelding af te fchilderen ; want offchoon hij bij het verlaten van

Bristol ook de dichtkunst had vaarwel gezegd , om de Hem der waar-,

hcid in Itede van die der verbeelding te hooren , zoo als hij in eene ode

zich dichterlijk uitdrukt , de aangeboren gave , de verbeeldingskracht ko»

hij niet achterlaten.

Toen namelijk davy befpeurde , dat zijne gezondheid meer en meer be-

gon



( 8o )

gon te wankelen , ontdeed hij zich van alle zijne werkzaamheden en nam

op raad van zijnen arts de reize naar het vaste land aan, mee de lioop

om door rust en zachter luchtftreek het gefchokte ligchaam te herllellen.

Nogmaals begaf hij zich naar zijn geliefkoosd Illyrië en Italië en fchreef

,

in de dagen zijner langdurige en zich herhalende krankte, te Laybach zij-

ne Salmonia (6i) en te Rome d& laatfle dagen van eenen fFysgcer (Ca'),

beide in zamenfpraken. En deze gefprekken mogen als de uitvloeifels

van opmerking, overdenking en geest-befchaving geroemd worden, en

den Schrijver daarvan den lof, zoowel van eenen geletterden , als van

eenen behagelijken Natuur-befchrijver verzekeren, nog fterker boeijen en

roeren ons de treffende uitdrukkingen eener opgeklaarde godsdienllige

denkwijze en gezindheid, die daarin vervat zijn, en de ontboezeming van

de verhevenfte gevoelens over beftemming en onfierfelijkheid , als van

iemand, die van de aardfche banden zich heeft losgemaakt en de weldra

aanftaande verhuizing met kalmte en vertrouwen inwacht. En zoo waart

Gij , gelukkige davy , het voorbeeld van echte levenswijsheid en wist

uwen geest te laven met de kennis der Natuur en der Godsdienst , toen

zoo vele bronnen van troost en vreugde voor U waren toegefloten , en

bij het afnemen des ligchamelijlcen omhulfels te fterken met de vaste

verwachting eener betere toekomst. Wij bewonderen, wat uw werkzaam

vernuft in gezonde dagen ons gefchonken heeft; maar wat in de uren

van lijden uw gemoed heeft uitgeftort , daarvoor kan ons hart alleen U
danken

!

De ziekte inmiddels had hem doodelijk aangetast. Hij ondernam nog

wel moedig en helder van geest, met Lady davy en zijnen geliefden

broeder, den togt van Rome naar Geneve en volbragt ook dien; maar

weinige uren na zijne aankomst aldaar hervatte zich de aanval der beroer-

te , en deed hem , den ap Mei dezes jaars , bezwijken (63).

Davy had zijne begeerte uitdrukkelijk te kennen gegeven , om terplaat-

fe.
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1'e , waar hij kwam te overlijden , zonder plegtigheden ter aarde befteld te

worden , fluitende zijnen uiterften wil , bij wijze voorzorge gemaakt , met

ile woorden (64) : de natuur verzorgt Iiare overblijffels. En aan die be-

geerte is voldaan. Maar de mare van davy's dood vervulde Geneve met

rouwe. Hare Geleerden , hare Beftuurders , hare Geestelijken , volgden

het lijk van den Vreemdeling grafwaarts , en de Studeerende Jongeling-

fchap en de nijvere Burgerfchaar volgde mede , en dit (latelijk eerbewijs

was het voorteeken en de aanvang van de hulde , die de Nakomelingfchap

aan Sir humphrv davy brengen zal (65)!

Na deze voorlezing vervolgt de Voorzitter

:

.^

'

De betamelijkheid eischt, dat ik u allen, M. M. H. H. ! die deze

openbare Zitting hebt bijgewoond , dank betuig voor de eer uwer tegen-

woordigheid en verklaar de zevende openbare Vergadering der Eerlle Klas-

fe te zijn gefloten.

AAN-
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(l) Jn the Gentleman'% Magazine van 1^829 leajen wé in de Af^wwr of 5/r

H. dayy: the genitis of davy was originally inclined to poetry ; and there are

many natives of Penzance, who remember his poems and verses^ written at the

early age ef tiitte years: iu. h^t, Vde' Nommer van National Portrait Gallery of

illuitrious and eminent Personages of the XIXth, Century: By the gentleman cotïïm.

we are reminded, that in the yotinger part of his life^ Sir a, davy was himseif a

poet and a large contributor to the Poetical Anthology: Sir hümphry davy ƒ«-

voured me , fchrijTc Mr. cottle , with more affection perhaps , than critical feeling ,

with several of his own M. S. poems , which clearly indicate , that if he "Itad not

been the first philosopher of his age , he would have ranked among the first of its

poets.

-v^a) Deze inrigting droeg den naam van Medical Prteumatic Institution Men
leert dezelve kennen uit de volgende fchriften: Considerations on the medical

use and production offactitious airs. Parts I. II. III. Medical cases and specula-

tions including, Parts IV and V of Considerations on the medical powers and the

production of factitious airs by thomas beddoes , M. D., and james watt , En-

gineer. Bristol \7g6, waarvan verfcheidene uitgaven zijn, en Coniributions to

physical and medical Knowledge , principally frim the IVeUofEngland, colletted

^.THOMAS BEDDOES, M. D. Bristol 1 79p,
"^ '>? >^'^ \'' ^"t!^

\
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Cs) Het gunftig gevoelen van beddoes over davy, hetgeen hij m een brief

aan nicholson uittede, heeft de ondervinding volitomen bewaarheid: The Me-
dical Pneumatic Imtitution is open for out-patients and soon will be for in-patienti.

Under the superintendance of a young man of such extraordinary genius , as Mr.

DAVY , i think we may expect useful and curious discov^ries cufton. March 24.

1799. Nicholson's Journal of Phiksophy , Chemistry and the Arts. V. III. p. 41.

C4) De titel van davy was : Superintendant of Pneumatic Institution
, gelijlt

blijkt uit de onderteekening der waarnemingen , die van hem toen ter tijd in

het voornoemd .Journal van nicholson zijn geplaatst geworden,

(5) Deze beide Verhandelingen: Experimental essays on heat, light , and on

the combinations of light , with a new theory of respiration , and observations on

the chemistry of life , en Experimental essay on the generation of phosoxygen

{oxygengas), and on the causes of the colors of organic beings, zijn gedrukt in de

Contributions to Physical and Medicat Knowledge , collected by th. beddoes, 1799.

(6) In het lilde Deel van nicholson's Journal, bl. ^6 en verv. en bl. 138 ,

vindt men die proeven vermeldt , Experiments and Observations on the silex

composing the epidermis , or external bark and contained in other parts of certain

vegetables.

(7) Davy zegt in zijne rede, Bakerian Lecture on the relations of electrtctt^

and chemical changes in de Philosophical Transactions. V. 114. 1826. bl. 387 : in

the month of September in this year (1800) I published my first paper on the sub-

ject of Galvanic Electricity, in nicholson's Journal, which was foliowed by six

ethers i the last of" which appeared in January , 1801. Deze bedoelde (lukken

zijn bevat in het IVde Deel van nicholson's Journal. An account of some Ex--

periments made with the Galvanic apparatus of Signor volta, Sept. i8oo,bl. 275:

Additional Experiments on galvanic Electricity , Sept. 1800, bl. 326: Noticeofsome

observations on the causes of the galvanic phaenomena , and on certain modes of

increasing the powers of the galvanic pile of volta, Novemb. 1800, bl. 337:.

Ex-
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Ëxtrail of a letter from Mr. DAvy, dated Octob. 123. Supplementary to hts paper

on Galvanism , bl. 380: yin account of some additional Experiments and observa-

tions on the galvanic phaenomena. Deceinb. bl. 394 : Letter from Mr. davy, con-

taining notices concerning Ga/vanism to Mr. nicholson, Jan. 23. 1801.

(8) In hcc lilde Deel vnn nicholson's Journal vindt men van die luclu-

foort eenig gewag gemaakt: Letter from Mr. davy to Mr. nicholson on the

nitrous oxide or gaseous oxide of azote on certain facti relating to heat and light

and on the discovery of the dccomposition of the carhonate and sulphate ofammonia.

Het boek zelfheeft teu titel: Chemical and Philosophical Researches , chiefly

concerning nitrous oxide and its respiration 1800 8°, en is in liet Hoogduitsch

vertaald en met aanmerkingen en bijvoegfelen , in twee deelen, te Lemgo , in

1812 en 1814, uitgekomen.

(9) De Scheikundigen, die na davy over de ademhaling gehandeld hebben,

halen alle de proeven van davy op: The experiments of the celebrated dkv^

have don e muck in this respect , and the researches on the nitrous oxide afford a

new epocha in the chemical doctrine of respiration , is het oordeel van pfaff op

bl. 249 van het Xllde Deel van het Tijdfchrift Journal of Natural Philosophj,

Chemistrj and the Arts.

(10) Soon after Sir h. davy had been seated at the royal Institution by an

invitation from Count Ruinford , an invitation founded on his first production, a

paper on the nature of heat , our late President began his experiments and inves-

tigations on electric chemistry , is de getuigenis van davies gilbert.

(11) Men zie onder andere over deze inrigting Dr. j. frank's Reife

nach Paris , London und einem grosfen Theile des übrigen Englands und Schottlands

in beziehung auf Spitaler , Medicinifche Lehranjlalten, lic Th. Wien 1805,

f. 42—54, en Èloge Historique du Comte de Rumford, par M. le ch'^. cuvier,

in het Tweede Deel, bl. 223, van het Werk le Recueil des Éloges Historiques.

L 3 (ia)
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Cl 2) The residence cf our youiig philosopher at Bristol was made agreiabk by

the friendihip of many excellent individuah , among whom was Mr, davils GtL-

BERT, the present President of the Royal Society, Mr. clayfield and Mr.

coTTLE the. Poet. Dear cottle, fchreef davy 9 Maart 1801 , will you be

pleased to accept of the copy of Burns Life and poems , sent with this ; and when

you are reading with delight the efusions of yoiir brother Bard ^ occasionally think

of one , who is, with sincerc regard and ajfection, your friend , National Portrait

Callery. De titel van davy was : Director of the Chemical Laboratory ar.d Lec-

turer on chemistry to the royal Institution ; de titel van Leclurcr werd weldra

in den vereerender van Professor of chemistry veranderd.

(^13) Men zie frank en raadplege de Verhandelingen, waarin de electro-

chemifche en magnetifche proeven door davy vermeld worden , en die ftraks

worden aangehaald. Davy aangefteld zijnde bij de inrigting, zegt de Gallery,

found kimfelf master of a chemical apparatus , which could compete in splendour

and extensiveness with any in Europe.

(14) Ik heb mij van de voortreffelijkheid van de werktuigen van newman

bij de behandeling meermalen overtuigd. / am proud to say I had Sir 11. davy's

good wishes and did t'ie whole of the business he required in my profession for the

last twenty years, fchreef newman mij uit London , 8 Sept. 1829. Davy zelf

maakt van nevvman gewag bij de fijnere proeven on the state of water and

aëriform matter in cavities found in certain crystak.

C'5) Op vele plaatfen maakt davy van zijnen broeder j. davy en fauaday

gewag, en nog van andere Scheikundigen, e. davy, g. moore, anderen, die

hém behulpzaam geweest zijn: men zie b. v. de Voorrede van zijn Werk Ele-

menis of Chemical Philosophy , 1S12. 8'. ïity brother Mr. i. davy
, from whom I

receive con:tant and able assistance in all my chemical cnquiries^ had,... zegt bij

op bl. 156 in het XCIXfte Deel van de Phil. Trans, 181 1 ; en zijne Verhande-

ling «; tlie applicatiun of liquids formed by the condensation of gases as mecha-

nical agents in Phil. Trans. Vol. CXI. 1823. bl. 199 en 200, en van hetzelfde

Deel
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Dee! b!. 189, 19?. P'iil. Trans. V. CVI, p. i^t , 1818 , zegt davy : in all

these cxperiments I was assistcd bj Mr. f/.raday cf the royal Imtitution.

(16) Zie het aangehaald Werk van frank, bl. 50: Mit vollem rechte, zegt

hij , erwcckcn Herrn davy's rorlefimgen den aUgemehien Enthuüasmus. Seltcn findet

man fo ansgezekhr.ete Talente , jo einen unermüdetcn- Eifer , fo einen kaltblüti-

gen , unbefangencn Forfc 'iiiiigsgeist , (o cincn feiiiigcu , deiiilichcn vortrag , tind fo

aUsgebrci.'cte liltetarifc 'ie Kenntnisfe in ciner Perfon verciniget , wie diesf bei Herrn

DAVY der Fall ist, Ich fc'treibe hier nic'it mein Urtheil, fundern das Urtheil

,

wekhiS ganz Brittannien über Hm. o.\\'y Jallt , uieder.

(17) Deze Werken zijn Ekmcnts nf C'iemical P.'iihsop'ij 1812.. 8^, 'en Ele-

menis oj Agricuittnal C':emi$try in a course of Lectiires before the board of Agri-

cultiire. 1813. 4". and 8"., en zijn in het Fraiisch , Duitsch overgebragt.

(18) Deze eudiometer is befchreven in Journal of Natural Philosop'iy , Che-

mistry and the Arts Lonhn. V. I. 1802. p, 4!. Account of a new eudiometer , en

p. 107. T^ote respecting t'ie absorption of nitrous gas bj solutions of green sulphate

and muriate ofiron, en in het Vde Deel van mciiolson's Journal, p. 175.

C19) Dit is de e 'dimneter, genoteerd op At'Catahgiie af Philosophical Instru-

n:ents manufacturcd and sold by j. newjian , Sir 11. davy's impróved Eudiometer,

adapted tii t'ie n.ercurial troug'i.

^20) An account of sime analytical Experimcnts on a mineral production from

Devonshire , consisting principally of alumine and water en on a Mcthod of ana-

lyzing stoncs containing fixed Alkali, by means of the boracic acid, in Phil. Tram.

V. XCV. 1C05.

(21) .-In Account of soire Exprriments and Observations on the constituent Parts

of ccrtain astrinjent Fegetaéles; and on thcir operation in tanning, in Phil. Trans.

V. XCIII. 1803.

C23)



( 88 )

(22) Bij de behandeling der looiftof worden de proeven van davy dikmaals

door de Scheikundigen vermeld: ik wil hier de getuigenisfen van twee be-

roemde Scheikundigen over dien arbeid aanhalen. Hatchett zegt in zijne

Verhandeling on an artificial substance which pcssesses the principal characteristic

properties oftannin, in Pkil. Trans. V. XCV. p. 212, fprekende van de looi-

rtof , the subject has received the greatest extension and some of the most valu-

able additions front the ingenious labours of Mr. davy
,

partictilarly the discovery

of the important fact , that catechu or terra japmica consists principally of tannin

:

en BOSTOCK fchrijft \a Journal of I^atural Philosophy ^ Chemistry and the Arts,

V. XXIV. p. 2. IMr. DAVY in his experiments on astringent substances had

pointed out with his accustomed sagacity the different effects that are produced in

the unioti of salutions- of tan and jelly, according to their degree of concentration.

(23) The President and Council of the Royal Society adjudged the medal on Sir

GODFREY copley's donation for the year 1805 to humphry davy, Esq. F. R. S.

for his various Communications published in the Philosophical Transactions, Phil.

Trans. V. XCVI. 1806. — Behalve deze bemoeijingen moet ik nog vermelden

de navolgende : Account of a simple method of estimating the changes of volume

produced in gases , by alterations of temperature and of atmospheric pressure , in

the course of Chemical Experiments ; Observations on the appearances produced by

the collision af steel with hard bodies en Note on the fluoric acid in Wavellite , en

on the Analysis of soits , as connected with their improvement , in V. IV. p. 32 ,

103. 1803. en V. XIV. p. 267. 1806. V. XH. p. 81. 1805. van het Journal of

Natural Philosophy.

{i\) Zie de aangehaalde Verhandelingen in nicholson's Journal.

(25) De Electrifche en Galvanifche proeven werden dadelijk bij zijne plaat-

fing aan de Stichting van rumford en onophoudelijk door davy voortgezet en

velerleije ontdekkingen gedaan: men lette op de navolgende Stukken, die zij-

nen grooten en meer bekenden arbeid zijn voorafgegaan : jin account of some

Calvanic combinations , formcd by the arrangement of single metallic plates and

Md'i
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fiuids analogoui to the new Calvanic apparatus of Mr, volta , in Phil. Trans. V.

XCIII. p. 397. 1801. An Account of a method of constructing simple and ,compom4

Galvanic combinatiom, without the me of metallic substances by means af charcoal

and diferent fluids, in Journ. of Nat. Phil. V. I, p, 144. 1802: Account of some

Experiments made in the Laboratory of the royal Imtitution , relating to the agencies

of Galvanic Electricity , in producing heat and in efecting changes in diferent fluid

substances. V. III. p. 32. 1803. Apparatus for Galvanizing the gasef,Yo\.-^. p.

218. 1803. yv/i^vn '.vw '..^

(2(J) Hierop volgt den 20 Nov. 1806 de eerfte dier uitnemende Verhandelin-

gen , voorgedragen voor de Koninklijke Maatfchappij te Londen en bekend on-

der den naam van Bakerian Lectures , the Bakerian Lecture , on some Chemical

Agencies of Electricity , in Phil. Trans. V. XCVII. 1807. Aangaande de gefchie-

denis dezer Electro-Chemifche ontdekkingen, die dagteekenen van de ontleding

van het water door de zuil van volta op den 30 April 1800 door nichölson

èn CARLisLE , vergelijke men davy 'on the relations of electrical and ckemical

changes, in Phil. Trans. V, CXIV. p. 384. Cuvier, Histoire des progrès des

Sciences Naturelles. T. I. p. 56 , en sue , Histoire du Galvanisme. Paris. V, IV. 8*j

^ (27) L'Institut ria t-il cru pouvoir mieupe phcir e»' 1807 /e />r»* annuel fondi

par Ie Gouvernemettt pour Ie Galvanisme
,
qu^en Ie décernant il M. davy, qui a ia,

apprécier avec Ie plus d^exactitude les kis de cette puissance singuliere fchrijft cu-^

VIER in het aangehaalde Werk , bl, 60. Dans la séance Publique du mois Janvier

1808 la classe a donné Ie prix annuel a Mr. davy, Membre de la Société royale

de, Londr^ è cause de son Mémoire sur Faction chimique de fÈlectricité in Mé'
motrfi.4e.fiimtiHtut: Sciences Mathématiques et Physiques. An 1808, p. 248.

(^28} Zie the Bakerian Lecture, read Noveipb, 19, 1807, on some new Phaeno-

mena of Chemical changes froduced by Electricity , particularly the Decomposition of

the fixed Alkalies , and the exhibition of the new substances which constitute their

bases i and on the general ^ffure, of Alkaline Bodies , 'm Phil. Tram, y^ XCVII.

1808.
- •'

.

...
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(ap) Èleciro-Chemkal Researches , on the Decompositioii of the Earths; with

Ohervatiom on the metah obtained from the alkaline Earths , and on the Amalgam

procured from ammonia, read June. p. 30. i8o8. in Vhil. Tram. V. XCVII. 1808.

(30) Letter from a correspondent on the late discovery of metah in the fixed

alkalies 8t. Aug. 1808 , in Journ. of Nat. Phil. V. XXI. p. 68 : Letter on the

subject of the new metals by Mr. a combes to Mr. nicholson , en Second Letter

on the subject of the new metals by Mr. a combes to Mr. nicholson , p. 231 and

p. 365. Aangaande de proeven , met de aardfoorcen genomen , en de daaruit

bekomene metaalachtige zelfftandigheden, zie men Gefchichte der neu entdeckten

Metallifirung der einfachen Erden nebst Verfuchen und Beobachtungen von j. f. wes-

TRUMB, flannover 1791.

(3 ij Het andere gevoelen hield potassium en sodium voor hydrures, en is

vooral door de beroemde Scheikundigen gay-lussac en thenard verdedigd.

Men zie van xtAyy the Bakerian Lecture , read Decemb. 15 1808. An account of

some new analytical Researches on the nature of tertain bodies , particularly the

alkalies, phosphorus, sulphur , carbonaceous matter, and the acids hitherto unde-

compounded; with some general observations on chemical Theory , in Phil. Trans. V.

XCVin. p. 39. 1809. New Analytical Researches on the nature of certain bodies,

heing an appendix to the Bakerian Lecture for 1808. p. 450. The Bakerian Lec-

ture read Novemb. 16. 1809. On some new Eleotrochemical Researches, on various

ohjects ,
particularly the metallic Bodies , from the Alkalies and Earths , and on

some combinations of Hydrogene , in Phil. Trans, V. XCIX. p, 16. 18 10. Disserta-

tion sur Ie dernier Mémoire (1808) de M. davy par M. M. gay-lussac et the-

nard. Ann. de Chem. T. LXXII. p. 265. Mémoire en réponse aux recherches ana-

lytiques de M. Tihv^ par gat-lussac et thenard. T. LXIII. p. 229. Nouvelles

Recherches sur Ie potassium et Ie sodium par thenard et gay-lussac. T. LXXV.

p. 90. Observations sur les recherches de M. M. gay-lussac et thenard relative-

ment Pamalgame par davy. T. LXXV. p. 256. Examen de quelques observations

de M. M. gay-lussac et thenard relatifs aux metaux des alcalis par davy. T.

LXXV. p. 264. Replique èt la réponse de M. M. gay-lussac et thenard faite

K aux
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aux recherches analytiques par M. davy. T. LXXV. p. 274. Obset/i'atiom sur lei

trots précédens Mémoires de M. davy par gay-lussac et thenard. T. LXXV. p.

318. Recherches Physico-Ghemiqucs par M. M. gay-I.üssac et thenard. T. I. p.

45. Paris 181 1.

(32) Philosophkal Magazine and Journal comprehending the various branches of

Science, the liberal and fine arts, Geology , Agriculture, Manufactures and Com-

merce bj &, tilloch. V. LVI. p. 450. 1820.

C33) Deze Verhandeling is: Researches on the oxymuriatic acid, its nature and

combinations : and on the Elements of the muriatic acid. JVith some experiments

on sulphur and Phosphorus , made in the laborator^ of the royal Institution , read

Julij 13, 1810. in Phil. Trans. V. XCVIII. p. 231. i8io. One of the most sin-

gular facts that I have observed on this subject , and whick I have before referred

to , is that charcoal, even when ignited to whiteness in oxf/muriatic or muriatic acid

gases , by tho Foltaic battery , effects no change in them ; if it has been previously

freed from hydrogene and moisture by intense ignition in vacuo. This experiment

which I have several times repeated^ led me to doubt of the existence of oxygene in

that substance , which has been supposed to contain it above all 'others in a loose

and active state ; and to make a more rigorous investigation than had been hitherto

attempted for its detection, zege hij op bl. 232. ' Scheele , zegt hij op bl. 231,

considered the oxymuriatic acid as muriatic acid freed from hydrogene, and the

common muriatic acid as a compound of hydrogene and oxymuriatic acid and on this

theory he denominated oxymuriatic acid dephlogisticated muriatic acid, en laat nu

op bl. 237 volgen: It is evident from this series of observations , that scheele's

~vie\V (jhough obscured by terms derived from a vague and unfounded general theory,^

óf the nature of the oxymuriatic and muriatic acids, may be considered ^^tn ex-

pression offacts , en op bl. 246: In considering the muriates, as compounds of oxy-

muriatic acid and inflammable bodies , eet. Cuvier fchrijfc in het Ilde Deel van

zijn Histoire des progrès des sciences naturelles , p. io8. M. M. thenard et gay-

lussac firent au commencement de 1809 des expériences , toü il résultoit qiCil est

nnpossible d'extraire Poxygène de cequel'on appelle communément acide muriatique oxy-

gene , et que pour continuer A croire qu'il y existe , il faut supposer que dans tous

M 2 lei
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ks cas oü eet acide se convertit en acide muriatique ordinaire il se forme de l'eau

qui iunit indissolubkment h facide produit , ou du moim que les éléments de l'eau.

y entrent comme parties intégrantes , tandis qu'en regardant Ie soi-disant acide mu-

riatique oxygené comme une substance simple , dont la combinaison avec Chydrogène

donneroit Facide muriatique ordinaire , on est dispensé de cette supposition. Mais

tout en émngant ces deux manières de voir, nos deux chimistes s'en tinrent è la

premiere qui étoit plus analogue A ce qui se passé dans Ie grand nombrè des acidi-

fications. M. davy
, qui avoit été conduit aux mêmes conclusions, mit plus de har-

diesse dans son choix; il adopta décidément la deuxième theorie.

(34) Men behoeft flechts , om zich daarvan te overtuigen, de Engelfche

,

Franfche en Duitfche Geleerde Tijdfchriften , federt den jare 1810, jaren achter-

een te volgen.

(35) Men zie the Bakerian Lecture. On some of the combinations of oxymuria-

tic gas and oxygene , and on the chemical relations of these Principles to inflam-

mable bodies , read Novemb. 15. i8io. in Phil. Trans, V. XCIX. p. i. 1811. On

aqua regia or nitromuriatic acid in the Journal of science and the arts edited at

the royal Institution. V. I. p. 67. 1817. On the fallacy of the experiments in

which water is said to have been formed by the decomposition of Chlorlne , read

Feb. 12. 1818. in Phll. Trans. V. CVI. p. 169. 1818.

(_36) Men vergelijke in dit opzigt de Scheiltundige Werken, Leerboeken,

Tijdfchriften van over eenige jaren met de hedendaagfche , en leze de uitfpraak

/an den grooten berzelius in zijn ^«Ar. 5tfr. II Jahrg. (1823.) bl, 61. Au-

jourd'hui on est venu 4 regarder Ie gaz acide muriatique oxygéné comme un corps

simple auquel M. davy a donné Ie mm de Chlore , zegt cüvier in het aangehaalde

Werk, bl. 137.

C37) Some Experiments and observations on the substances produced in different

chemical processes on fluor spar, read Julij 8. 1813. in the Phil. Trans. V. Cl.

p. 263. yin account of some new experiments on the fluoric Compounds with some

ob-
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observatiom on other objectie of chemicai inquiry , read Febr. 13. 1814. in Phll.

Trans. V. CII. p, 62.

. .\>, iW- •-
(\,

(38) Lettre de M. humphry davy .'sw la nouvelle substance dicouverte pat

M. couRTOis dans Ie sel de vareck adressée a M, le chevalier cüvier. Paris 1

1

Decemb. 18 13, lue il la séance de la première olasse de FInstittii </« 13 Dec. ia

Arin. de Chlm. T. LXXXVIII. p. 322. Le savant Chimiste davy , fchrijfc cuvier

op bl. 98, lui a présenté unmémoire sur Piode, oü il insiste sur ses rapports avec

facide oxymuriatique , et sur les motifs qui Pengagent d les regarder Vun et Vau-

tre comme des corps simples. Some experiments and observations on a new substance

which becomes a violet coloured gas by heat, read Janu. 20. 18 14. in Phil. Trans.

V. CII. p. 74. 1814. Further Experiments and observations on iodine-, read June

16. 1814. in Phil. Trans. V. CII. p. 487. Deze Verhandeling was gefchreven te

Florence, Maart 23.
ï-:; -^-Jf \ï v—>\- ï^x :'> •

'.. 'v -\v^',

C39) o** " "^^ detonating compound in a letter from Sir h. davy to the Rigkt

honourable Sir j. banks , read Novemb. 5. 1812. Some further observations on a

new detonating substance in a letter from Sir h. davy to the Right, hon. Sir j.

BANKS, read Julij i. 1813. in Phil. Trans. Yj, CL
f>.

i. p.ji4^:^de2e flof was

uit chlore en ftikftof zamengefteld. 7 • ,• - ,: ;.,.., -

(40) Some experiments on a solid compound of iodine and oxygene and on its che-

micai agendesy read April 20. 1815. in Phil. Trans. V. CIII. p. 203. Gezonden

uit Rome, Februarij 10, 1815.

(41) On a combination of oxymuriatic gas and oxygene gas, read Febif. 2/. 'iSli.

in Phil. Trans. V. XCIX. p. 155. On the action af acids on the salts usually cal~

led hyperoxymuriates and on the gases produced from them , read May 4 , , ifttj, in

Phil. Trans. V. CIII. p. 214. Gezonden uit Rome, Feb. 15, 1815. '^
:.w ,

h':k '-^ï.'
f.

i.^.^'•A

(42) Reeds zijn de meeste dier Verhandelingen vermeld, wij zullen de ove-

rige thans hier bijvoegen. On some combinations of phosphorus and sulphur , and

on some other subjects of chemicai inquiry , read June 18, 1S12. 'm PAiJ. Trans.

M3 V,
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V. C. p. 405. Some experiments on the combustiou of the diamoud and other car-

bonaceous substances , read June 23, 1814. ia Phll. Trans, V, CU. p. 557. New

experiment! on some of the combinations of phosphorus , read April 9, 1818. in Phil.

Trans. V. CVI.

^^ (43) O" ^^* magnetic phaenomena produced by Electrkity in a letter front Sir

H, DAVY to w. H. 'Dr. woLLASTON, read Novemb. i(5 , 1820. in Phil. Trans.' V.

CIX. p. 7. 1821. Farther Researches on the magnetic phaenomena produced by

electricity ; with some new experiments on the properties of electrifted hodies in their

relations to conducting pawers and temperature , read July 5, 1821. in Phil. Trans.

V. CIX. p. 425. On a new phaenomenon of electro-magnetism , read March 6 ,

1823 , in Phil. Trans. V. CXI. p. 153.

(^44) On the electrical phaenomena exhibited in vacuo, read Decetnb. 20, 1821.

in Phil. Trans. V. CX, p. 64. 1822.

(45) An account of some experiments on the Torpedo , read 20 Novemb. 1828.

in Phil. Trans. V. CXVII. 1829. Gezonden uit Lubiana in Illyrie. 1828. 24 Octob.

(46) The Bakerian Lecture. On the relations of electrical and chemical chan-

ges , read June 8, 1826. in Phil. Trans. V. CXIV. p. 383.

(47) Phil. Trans. V. CXVI. 1828. en the Philosophical Magazine or Jnnals of

Chemistry y Mathematics, Astronomy , Natural History and gcneral "Science by R.

TAYLOR and R. PHILLIPS. V. III. p. 46.

(48) Men zie het Werk Elements of Agricultural Chemistry in a course of

Leciures before the Board of Agriculture.

(48*) Men zie Note on the condensation of muriatic acid gas into the liquid

form; on the application of liquids formed by the condensation of gases as mechani'

cal agentSj read April 17, 1823; on the changes of volume produced in gases in

different states af density , by heat in Phil. Trans. V, CXI. 1823. In lietzelfde

Deel ftaan de Verhandelingen van faraday : on Jluid chhrinc and on the conden-

sation of several gases into liquids.

C49)
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(49) Deze beinoeijingen heeft davy medegedeeld in de Verhandeling: Sonie

observatiom and Experiments on the papyri Sound in the ruim of Herculaneum
,

read'Mzrch 15, 1821. in Phil. Trans. V. CIX. p. 191: twee jaren vroeger vindt

men hierover eenig verflag in The Journal of Science and the Arts, report of

,

en the state of the manuscripts af papyrus Jound at Herculaneum. V, VII. 18 19.

Ik rekene de twee volgende Schriften hier ter plaatfe niet onvermeld te mogen

laten : die Herkulanenfifchen Handfchrijien in England. Ferfuche von d. f. c. l.

siCKLER. Leipz. 1819, en sickler über davy's Ferfuche mit den Herkulanenfifchen

Handfchriften , ein Nachtrag feiner Schrift über diefen Gegenftand. Leipz. 1819.

(50) Men leze de Verhandeling Some experiments and observations on the co-

tours rned in painting hy the Ancients , rf^r^/ Februar. 23, 1815. in Phil. Trans.

V. cm, p. ^-j. Gezonden van Rome 14 Januar. 1815.

CsO ^^ ^^^^ Stukken, door davy over dit onderwerp gefchreven, zijn:

On the corrosion of copper sheeting by sea water , and on methods ofpreventing this

effect, and on their application to ships qf war and other ships, read Januar. 22,

1824; additional experiments and observations on the application oj" Electrical com-

binaiions to the preservaiion oj" the copper sheating of ships, and to other purposes

,

readlsmo. 17, 1824. in Phil. Trans. V. CXII. p. 151 and 2425 Further Resear-

ches on the preservaiion qf metals by electrochemical means, read Jütie 9, 1825.

in Phil. Trans. V. CXIII. p. 328, — Onder de proeven, die ik genomen heb,

om mij van het befchermend vermogen van de metalen op metalen, en hieronder

van het zink op het koper, te overtuigen, heb ik waargenomen, dat een kopere

plaatr, met een plaatje zink beveiligd, gedurende den tijd vai; twee en een half

jaar in zeewater glad en ongefchonden gebleven is.

(52) Men zie a. van beek , over de beveiliging van het koper der fchepen voor

oxydatie in het zeewater door middel der Galvanifche Electriciteit , in de Nieuwe

Ferhandelingen der Eer^e Klasfe van het Koninklijk-Nederlandfche Injlituut van

Wetenfchappen , Letteren en Schoone Kunflen ^ te Amfterdam, Ilde Deel, ifteStuk.

(SS") De Verhandelingen, waarin dit geheele onderwerp is uiteengezet , zijn

de navolgende : On the fire-damp ((f coat mines , and on methods af lighting the

mines so as to prevent its explosion, read Novemb. 9, 1815.- An account qf an

in-
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invetition Jor giving light in exploiive mixtures of fire-damp in coal mines, by

consuming the fire-damf, read Januar. ii , 1816; Farther experiments on the cotn-

bustion of explosive mixtures confined by wire-gauze , with some observations on

Jlame, read Januar. 25. i8i6, in Phil. Trans. V. CIV. p. i. p. 23. p. 115:

Some Researches on Jlame , read Januar. 16, 1817: Some new experiments and

observations on the combustion oj gazeous mixtures, with an account oj" a me-

thod of preserving' a continued light in mixtures of inflammabk gases and air

withoutJlame , read Januar. 23, 18 17. in Phil. Trans. V. CV. p, 45. p, •^7; ver-

der in the Philosoph. Magaz, V. XLVIII. p. 51. 1816. A Jew additional practi-

cal observations on the wire-gauze savety-lamps for miners , with some evidence oJ"

their Use and p, 197 suggestions arising from inspections qf wire-gauze lamps in

their working state in mines , en in the Journ. oj^ Science and the Arts. V. I. p.

~ 305. 18 17. Observations on the preceding letter (jm the practical application qf the

Wire-gauze sqfelamp from j, budle) andM, IV. p. 124-. 1818. The sajety-lamp

applied as an argand lamp. Afzonderlijk iieeft davy uitgegeven : On the Safety

Lamp Jor coal miners with some researches onjlame. Lond. 1818. 8°. The coal

owners qf the Tyne and IVear evinced their sense qf benefits resulting from this

invention, by presenting Sir humphry with a handsome service qf plaie worth two

thousand pounds , at a public dinner at Newcastle , October 11. 18 17. Gentl,

Magaz.

(54) The President and Council of the Royal Society adjudged t heGold and Silver

Medalson Count Runiford's donation, to Sir hümphry davy Jbr Ais papers on com-

bustion andJlame ^
published in the last Volume qf the Philosophical Tramactions,

in Phil. Trans. V. CV. 1817. ,.,.

(55) ^ ''^'^ anxious , fchrijft davy aan banks, aangaande het ontploffend ver-

mogen van de chlor-ftikftof, that those circumstauces should be made public as

speedily as possible , because experiments upon the substance may be connected with

very dangerous results. Phil. Trans. V. Cl. p. i. Van deze ftof cuvier fpreken-

de , die dulong , den ontdekker daarvan , van een oog beroofd heeft , zegt

:

Cette même substance a pensé priver la chimie de l'un de ses plus illustres soutiens,

• Af.' LE CHEVALiER , H. DAVY. Men denke hier verder aan de gevaarlijke proeven

-iv. van
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van DAvy, om de luchtfoorten in dropbare vloeiftofFen te veranderen, en aan

den hinder en de gevolgen van de inademing van zwavelige dampen, door plot-

felinge vvindverandering , bij het doen van waarnemingen op den Vefuvius , in

Pkil. Tram. V. CXVI. 1828.

(56) Some observations on the Jbrmation cif Mists in particular situations , read

Febr. 25, 18 19. in Phil. Trans. V. CVII. p. 123.

(57) Observations on the cause of the dlminution qf the temperature qf the

sea on approaching land , or in passing over banks in ocean , in the Journ. Scienc.

and Arts. V. III. p. 368. 1817.

(58) On the state qf water and aêriform matter in cavities , found in certain

crysta/s, rr^d June 13, 1822. in PhiL Trans. V. CX. p. 367.

(59) On the phaenomena qf Folcanoes , read March 20, 1828. in Phil. Trans.

V. 'CXVI.

(60") The tnetals of the earths cannot exist at the surface qf the globe ; but it

is very possible that they may form a part of the interior ; and such an assumption

would qfer a theory for the phaenomena of vokanoes , the formation of lavas , and

the excitement and effects of suhterraneous heat , and would probably lead to a ge-

neral hypothesis in geoly , fchreef davy in zijne Verhandeling over de ontleding

der aarden door Galvanisme, in de Phil. Trans. V. XCVIII. 1808. p. 369. Om
dit vermoeden te bevestigen, heeft davy de in N". 59 aangehaalde proeven op

den Vefuvius bijeengebragt. Von humboldt heeft het gevoelen van davy omhelsd.

Men zie iiber den Bau und die Wirkungsart der Vulcane in verfchiedene Erdjlri-

chen von al. von humboldt
, gelefen in der Sfentl. Verf. der K. Akad. der IVis-

fenfchaften zu Berlin, 24 Jan. 1823. Berl. 1823. Berzelius van de Verhande-

ling van davy over de Vulkanen fprekende , zegt : fur den augenblick möchte die-

fer Gegenfland wohl fchwerlich weiter zu bringen fein , als durch davy in diefer Ab-

handlung gebracht ist , in Jahr, Ber. IX Jahrg. S. 278. 1830. Ik kan niet nala-

ten hier de Verhandeling van gay-lussac aan te halen , geplaatst in de Ann. de

Chim. et de Phys. T. XXII.

^ (60
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(6i) Salmonia or days ofJiy fishing in a series of conversations with some ac-

count oj" the habits oj' fishes belonging to the genus salmo by an^ngkr. London 1829.

C62) Consolations in travel or the last days of a philosopher by Sir humphry
DAVY, Bart, late president oJ" the Royal Society, London 1830, is door Dr. john

D^vv met een voprwoord na den duod van den Schrijver uitgegeven.

(63} Bibliothèque Universelle. Mai 1829 p. 88.

(64) fFill of the late Sir humphry davy Bart. in the newsjrom some and Te-

legraph Brusfels. IVednesday. Decemb. 9. 1829. The mll of the late Sir hum-

phry davy Bart. ftaac daar , is in the testators own hand-writing , dated Jan. 3.

1827. when „ feeling more ihan common symptoins of mortality " en lager Conclu-

ding by desiring to he buried wliere he dies , ai/ding uatura curat suas reliquias,

(65) Men zie Bibliothèque Universelle, Mai 1829. p. 88. National Portrait or

Gallery N", V. London 1829, en breeder in the Gentleman's Magazine. — Be-

halve de aangehaalde Werken en Gefchriften van davy zijn de volgende nog te

vermelden : /i syllabus qf a course of Lectures on Chemistry at the Royal Institu-

tioni i8oa. 8°. — A Discourse^ introductory to a course of Lectures on Chemistry.

1802. 8°. — Lecture on a plan for improving the Royal Instituiion , and making

it permanent. 18 10. 8°. — Sex discourses delivered before thé Royal Society} at

their Anniversary meetings , on the award qf the Royal and Copley Medals preceded

by an adiiress to the Society, on the Progress and prospects of Science. 4".-: ;_::

Vele eerbewijzen heeft davy zoo wel binnen zijn Vaderland als daar buiten

ontvangen. In het jaar 1803 werd hij Lid der Royal Society; in 1806 werd hem

thé Bakerian Lecture opgedragen; in 1807. liet Secretariaat bij Ae Royal Society

;

hi 'het jaar 1814 het Vice-Voorzitterfchap , en in den jare 1820 het Voorzitter-

1'Chap. Aangaande het laatde zegt cuvier , in zijn Éloge historique de Sir joseph

BANKSt M. BANKS est décédé Ie ig Mars, 1820/ La Société Royale a choisi peur

président Ie Ghevatier Humphry Davy , ^w' fégalera en tout ce quUl avait de bien.

Slf iiuMPHR* retuméd to Bngland in 1820, and in the iame year his res-

pected friend Sir joseph banks , President of the Royal Society i died . Several dis-

cussions took place respecting a proper successor ^ when individuals qf high and^en
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yery exalted rank were itamed as candidates. But science , very properly in this

case, superseded rank, Amongst the philosophers, whose labours had enriched the

Transactions qf the Royal Society , tm were most generalij adverted to Sir h. davy

and Dr. wollaston: hut Dr. wollaston, who had received Jrom the council of

the Society the unaniinous compliment of being placed in the chair till the Ekction by

the body in November , decUnedany competition with his friend Sir h. davy. Gentelm.

Mag. In het jaar 1805 werd hij lid der Royal Irish Academy; in 1810 ontving hij van

de Dublin Society the honorary degree of Doctor qf lam; in 1812 he was knighted

,

the Prince Regent then , jfor the first time , cor^ferring that honour: during hts absence

on the continent (18 18) he was advanced to the Baronetage: Nation. Port. Galh

In het jaar 1813 werd hij tot Correspondent van het Franfche Inftitiiut en in

het jaar 1820 tot Lid der Academie te Parijs verkozen; in het jaar 1827 tot

Geasfocieerrfen van het Koninklijk-Nederlandfche Inftituut: voorts van de vol-

gende Maatfchappijen en Genootfchappen , als blijkt uit de onderfchrijving achter

zijn naam in de Phil. Trans. Acad. Stockholm. Americ. et Imp. Sc. Petropol. Socius-

Soc.J\fIed. R. Edinb. Soc. Dub. Soc. Agric. Hihern. Socius Honor. Neap. Reg. Soc.

Hon, Berolin. Turin. Bonon, Georg. Florentin, Hellen. Lyncae. Romae. Athen. f^enet.

Soc, Corresp.
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Sekretaris de Naamlijst der Leden opgelezen, waaruit bleek, dat uit deze
Klasfe aanwezig waren

:
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De Leden

J. P. E. VOUTE,
,, - ,

°' MOLL,

. I' ^r ï ^ VROLIK
, ""l ^^' * N. C. DE FREMERY

,

M. VAN MARUM , A. NUMAN ,

J. KOPS, J.'G. S. VAN BREDA

C. G. C. REINWARDT , , en

J. M. C. VAN UTENHOvk, J^ -^j. Bugs.
'^' ^ ^

Hierop deed de Voorzitter de volgende Aanfpraak:

MIJNE HEEREN, ZEER AANZIENLIJKE TOEHOÜR-
. DERS !

Toen deze Klasfe de laatftemaal bijeenkwam , om openbaar verflag te

doen van hare verrigtingen , was de opening der vergadering reeds zelve

eene treffende herinnering aan geleden verlies. En thans, tot hetzelfde

doel vereenigd, hernieuwt zich bij ons het aandenken aan gemis even

treurig, aan eene herhaling van het lot, gelijk als zelden voorviel.

Van deze plaats werd, twee jaren geleden, hulde gedaan aan de ver-

dienden van hem , die deze plaats zelf had moeten bekleeden. De eer

aan de nagedachtenis van overledenen verfchuldigd , werd bewezen aan

jOANNEs piETER VAN CAPPELLE , ZOO uitilekcnd in fmaak voor de lette-

ren, zoo kundig in wetenfchappen , den fchranderen beoordeelaar in ge-

fchiedenis , aan twee der Klasfcn van het Inftituut met zooveel regt ver-

bonden. Hij was het, die in de laarstgehoudene Openbare Vergadering

had moeten voorzitten ; doch alvorens de dag aanbrak , was reeds zijne

tij.
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t^ddijke loopbaan gefloten , en zijn opvolger vervulde zijne plaats. Zijn

opvolger werd op nieuw gekozen, hem zou gewis op nieuw de taak zijn

opgedragen geworden , om in deze bijeenkomst voor te gaan ; docii ook

hij werd tot deze gelegenheid niet gefpaard, ook zijn levensloop fpoedde

ten einde, wij zagen hem dalen in een vroegtijdig graf.

Tweemaal, en achtereenvolgens, moest deze Klasfe de flag treffen, van

haren Voorzitter te verliezen; want ook van der boon mesch mogt den

afloop van zijn voorzitterfchap niet beleven : beide zag de Klasfe in bloei-

jenden leeftijd kwijnen, en terwijl zij op eenigzins herftelde krachten be-

gon te bouwen , eensklaps verwelken en ter aarde ftorten.

Het voorzitterfchap werd een geruimen tijd waargenomen door het oud-

fte lid der Klasfe ; wij hoorden den lof van den overledenen uitgefproken

door den mond van den eerbiedwaardigen van marum, die in zijne

roemvolle loopbaan , te midden der wetenfchappen , zoo vele harer beoefe-

naars leerde vergelijken en waarderen, en met innige droefheid ons wees

op de verdienflen van hem , dien wij verloren hadden. „ Hoe meer ik

„ hem leerde kennen ," zeide van marum , fprekende van van der boon

MESCH ons toen pas ontvallen, „ hoe hooger voor mij zijne waarde

„ uitblonk." Gaarne breng ik dit getuigenis bij van een die grijs ge-

worden in de wetenfchappen een vriend van waarheid is zoo iemand,

getuigenis een glans verfpreidende over het graf van hem , wiens zedigheid

meer het oog trof dan zijne verdienfte , bij allen die hem in zijn werkza-

men kring minder van nabij zagen arbeiden.

Geroepen in de vervulling eener taak , mij door deze Klasfe eervol op-

gedragen , om van diegenen korte melding te doen , die federt hare laatfle

openbare Vergadering haar door den dood ontrukt zijn , is het weemoed

voor mijn hart
, juist hun beider namen te hebben moeten uitfprcken , die

ik meer bijzonderlijk hier mijne vrienden noemde , die mij hier ver-

langden ; treffend
,

juist op deze plaats hen te misfen , alwaar ik mij van

A 3
'

, hun-



pe vriendfchap en hoogachting zooveel fireelends mogt voorfpellen ! Doch
ik gevoel het te gelijk als verzachtende mijn leed, dat het mij is opge-

legd althans van een hunner te moeten fpreken, dien ik hoogfchatte en

beminde, ( en;. raan zijne nagedachtenis eenige dier oogenblikken te wijden,

die , naar gepast gebruik , aan de vermelding der ontvallene leden toeko-

men , en voorafgaan het Verdag van den arbeid der Klasfe over de

laatstverloopene twee jaren en de verdere werkzaamheden van dezen dag.

Zoo ik dan, van hem fprekende, weinige woorden meer bezig, Gij zult

het mij ten goede duiden. Mijne Heeren Leden, vap het Inftituut, en <Jij

allen Toehoorders , wier bijzijn ons hier vereert ; ik durf mij met uwe

aandacht eene korte poos vleijen, bij cenen ftadgenoot, ook buiten het In-

ftituut in andere betrekking bij velen bekend en geacht , en aan mij , den

Spreker, door naauwpre banden verknocht.

.Het was in 1823, dat van der boon mesch zich hier ter (lede neer-

zette, aangefteld aan het Athenaeum Illustre tot een veelomvattend hoog-

leeraarfchap , dat toen de twee vakken van Scheikunde en Natuurlijke His-

torie binnen zijn werkkring befloot. Datzelfde jaar verfcheen zijne Lof-

rede op sebaldus justinus brugmans. De gewigtige dienden , door

dezen grooten man aan den Staat bewezen , die zoo geheel uit zijne ge-

leerdere loopbaan waren ontfproten , maakten met alle regt aanfpraak op

de eer van door de Hollandfche Maatfchapptj van fraaijc Kunften en

Wetenfchappen als onderwerp eener lofrede te worden iiitgefchreven ; waar-

op die van van der boon mesch met de eerfle, de gouden medaille, be-

kroond werd. Van der boon mesch had brurmans als zijn leermees-

ter, leidsman en vriend, geëerd; erkentenis en liefde fpoorden hem aan bij

de oprigting van dit gedenkftuk, waarop die weldadige verrigtingen in de

apenbare geneeskundige dienst in al haren luister prijken , terwijl de om-

vang van 's mans veelvuldigen arbeid in liet wetenfchappelijke uitkomt door

eene kleur en bewerking, die ons met van der boon mesch zelven het

.r;. naast
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naast bekend maken. Het eerstgenoemde, de inrigting en verzorging van

het hospitaalwezen in ons land, door brugmans uitgedacht en beheerd,

behoefde Hechts opgeteekend te worden in een eenvoudig , getrouw ver-

haal van bijzonderheden , om te getuigen van doorzigt , en vastheid en

eerlijkheid , zoodanig als bij nieuwe ontwerpen zelden vereenigd werden.

Echter deze verdienden, hoezeer van dkr boon mesch niet ten achteren

blijft om hulde te doen aan hetgeen geheel het land bewonderde, troffen

zijne verbeelding minder. Noch geest-, noch ligchaamsgefteldheid had

hem beflemd tot beheer over menfchen , en in deze bijna ftaatkundige loopi-

baan van zijn leermeester vond van der boon mesch voor zicligeeneftof

tot navolging. ..hi'.ou 'ji

Geliefkoosd daarentegen is zijne navorfching en aanwijzing van wat

brugmans deed op die paden, waar hij zelf zich lust en kracht gevoelde

hem te volgen. In Scheikunde , Natuurlijke Gefchiedenis , ook in Genees-

kunde, welke laatfte van der boon mesch eenigen tijd als jong Genees"

heer uitoefende, is de Lofrede een uitgebreid, met veel zorg bewerkt,

overzigt van navorfchingen , vraagftukken , gefchilpunten , tot het tijdvak

behoorende , hetwelk liij doorloopt. Hem trok vooral dat gedeelte van

Natuurkennis, hetwelk de gedachten uit liet ftudeervertrek gedurig ver-

plaatst en heenvoert naar die fcheppingen op aarde, welke bergen en ger

fteldheid van grond, en de organieke natuur in planten en dieren vertoo--

nen : veel had hij hierover nagelezen, zich minder geoefend op de afge»

trokkene befpiegelingen van Wiskundige Natuurkunde. In deze Lofrede,

gelijk daarna in zijne lesfen , wist hij het werk der klasfificatiën , en de

gronden, waaruit zij kunnen afgeleid worden, als veel beduidend middel,

naar waarde te doen fchatten. Doch zicli daaruit te verheffen tot befchoii-

wingen van geaardheid, van oogmerk en onderling verband, was wat hij

voornamelijk beoogde , en volbragt , op het voetfpoor van zijn onflerfelij-

ken leermeester, met minder gezag dan deze wel is waar, en op een

I' toon
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toon verfchillend van die krachtige taal, wellie deze laatfle vermog te

voeren; maar het was bij van der boon mesch, die eerlijke vrijmoedig-

heid uit bewustheid geboren , van niet onvoorbereid of fleciit toegerust te

fpreken , die zijne voordragt deed uitblinken , hoezeer op eene andere wij-

ze, die allen innam, en zoo geheel overeenftemmende met die gematigd-

heid en zedigheid, die zijne inborst beftendig kenrchetflen. Met een be-

daard oordeel begaafd, hield hij zich ver van het driftig voorftaan van

eenig ftelfel. De overweging van vraagftukken , betreffende Landbouw en

Geneeskunde, had bij hem dien heilzamen invloed, van liem over de toe-

pasfelijkheid van vele geleerdere verklaringen, ja zelfs proeven, in twijfel

te houden , ten minde uiterst behoedzaam te doen zijn , overtuigd hoe de

Natuur in het groot , de levende Natuur vooral , van vele omftandigheden

te gelijk afhangt. Zijn geest open latende voor alle indrukken, toonde hij

zich geheel vrij van blinde en overdrevene bewondering van eenig vak van

geleerdheid hoegenaamd.

Dit werk van van der. boon mesch doet ons den omvang zijner kun-

digheden nog langs een' anderen weg kennen , den vorm namelijk , waarin

de Lofrede voorkomt. Er werd hier eene meer letterkundige vereering,

dan wel eene enkel geleerde opfomming bedoeld. Ten minfle van der

BOON MESCH hield het daarvoor, en zijne Lofrede behoort tot die hulden

aan wetenfchappelijken roem, in welke de inkleeding, de dadelijke indruk

op lezers of hoorders , op den voorgrond worden gefteid ; waar men zich

het gebruik ontzegt, het althans zoo veel mogelijk vermijdt, van de be-

namingen en uitdrukkingen tot de wetenfcliap eigenlijk behoorende; meer

algemeen fchildert , en meer herinnert aan wie het reeds verftaat , dan uit-

voerig befchrijft of openlijk noemt. Oppervlakkigheid te vermijden aan

den eenen kant, gezochte loftuiging aan den anderen, te trachten zijn on-

derwerp in eigene waarde als van zelf te doen uitblinken , is hier het ge-

volg, gelijk het mede het beste bewijs wordt, van kennis, die meer in-

fluit
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fluit dan men gepast oordeelt ten toon te fpreiden. De moeijelijkheid ech-

ter gevoelde hij, en kon haar niet geheel te boven komen, uit de onge-

lijkheid ontftaande tusfchen den inhoud en den vorm , als de zaak , die

vermeld wordt , hoe waardig ook hare vermelding , zoo weinig verheven

,

zoo weinig tot de fliatiger maat van lofrede opklimt. Niemand toch , of

heeft gelet op het dikwerf affi:ekende tusfchen het grootlche, het bijna

dichterlijke aanzien van vvetenfchappen , op een afitand in haren geheelen

omvang en rijkdom befchouwd , en het weinig grootfche ,
geheel ondich-

terlijke van fommige deelen , dikwerf de (levigfte deelen van het prachtige

geheel; hierin gelijk aan den landbouw zelven, ons van de vroegflc tijden

af als een der bevalligfte bedrijven afgebeeld, offchoon voorzeker in de

dagelijkfche verrigtingen , van welke hij afiiangt, veel is, dat nooit eenig

man van fmaak heeft kunnen bekooren. Van der boon mesch verkoos

(en de beoordeelaars van zijn werk zullen zijne keuze hebben toegejuicht)

liever alle gedeelten eenigzins gelijkelijk op te voeren tot den toon , die

zoodanige lofrede voegde , dan beurtelings , nu te verkeeren in al den we-

tenfchappelijken toeftel met zijne harde benamingen, nu als een uitdap te

doen in de welfprekendheid. Offchoon het ook niet is te ontkennen , dat

hierdoor wel iets onbepaalds , iets bedekts of half raadfelachtigs overblijft

,

en dat ook van hem de aanmerking mag gelden, dat de Aanteekeningen

fomtijds belangrijker (lof behelzen dan de Lofrede zelve. Doch hij fpreekt

altoos mannelijken lof, en waar de bemoeijingen van brugmans in hoo-

gere ftandplaats het toelaten, is er warmte en eene natuurlijke verheffing,

die het werk eigenaardig bekroont-

Sedert 1827 arbeidde van i,er booij mesch aan eene nieuwe uitgave

van TROMMSDORFFS Leerboek der Artfenijmengkundige Scheikunde ^

waarvan het grootde gedeelte in het licht verfcheen, het overige bijna vol-

tooid gereed lag ter perfe. Dit werk, in ons land op hooge waarde ge-

fteld , munt uit door die zoo gewenschte vereeniging van bruikbaarheid en

B we-
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wetenfchappelijke leiding, waarin het weinigen evenaren, en die misfchien

zeldzamer is geworden in eenige gedeelten van wetenfchappen , door de

uitbreiding zelve , welke geleerdere navorfchingen ontvangen , waarmede de

toepasfelijkheid niet altijd geëvenredigd zijn kan. Van der boon mesch
bezat in Iiooge mate het talent van hier een midden te kiezen ; hij bragt

zich levendig het gevaar voor den geest van den bereidcr in pharmacie

door te veel of te ingewikkelde vraagllukken afkeerig te maken in plaats

van aan te lokken , en hem aldus terug te drijven tot zijne ondervinding

,

die veelal weinig meer beteekent dan zijne gewoonte ; het beter achtende

,

aan wetenfchappelijke kennis al iets te befnoeijen , dan minder diep gelegene

en voor hem veel nuttiger waarnemingen te doen veronachtzamen of voor-

bijgaan. En het Leerboek van tromms'dorff, reeds vroeger door anderen

onzer landgenooten vertaald en verrijkt, ontving uit zijne handen eene uit-

breiding en volkomenheid , die zijn naam aan eenen waardigen arbeid duur-

eaam Zullen verbinden.

Van veelvuldige tennis getuigden ook zijne lesfen over de Natuurlijke

Historie , en offchoon hier ter ftede op geen tooneel geplaatst, waar

het publiek het openbaar onderwijs deelachtig wordt , en zijne lesfen zich

bepaalden tot het klein getal van eigenlijk ftuderenden, heeft hij' echter

meermalen de gelegenheid gehad zijne (ladgenooten voor te lichten en be-

hulpzaam te zijn. - ' ;
-

• !;....','!

Het Onderwijs voor de nieuw opgerigte C!inifche SohóbV,'! twee 'jaren

door herti waargenomen j gaf hij in- hêt Hollandsch. Voor al het overige

behield hij het Latijn , en verklaarde daarin te willen volharden. Hij ge-

voelde die kracht van uitdrukking en bondigheid van zinfneê, waardoor de

Latijnfche taal ook in het wetenfchappelijke zoo zeer uitmunt, en geloof-

de daaraan te kunnen opofferen die meerdere rijkheid en losheid van ver-

haal , waartoe de taal' des gewonen levens ons de magt verleent. Welligt

deelde hij in de huivering, waarmede men afftapt van een gebruik, dat

met
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met eenige moeite werd verkregen , vooral wanneer men hierin niet

ongelukkig gedaagd is; en dat dit laatde bij van der boon mesch liet

geval was , is aan bevoegde regters toegefchenen.

Regtfchapenheid en minzaamheid verwierven van der boon mesch veel

achting, fchonken hem de gehechtheid van allen, die met hem omgingen.

Van der boon. mesch bezat geen fterk geftel. Na reeds vroeger eene

gevaarlijke longziekte te hebben doorgegaan, vertoonden zich op nieuw

op het onverwachtst de fchrikkelijklle voorteekenen. Dit was in den herfst

van voorleden jaar, juist op den tijd, dat allen zich afwendden van we-

tenfchappelijken arbeid, ja fchier van de gewone werkzaamheden van het

leven, om het oog te houden op de wolken , die over ons vaderland op-

kwamen; toen hij in de algemeene ontroering deelde, doch die hem wei-

ligt noodlottig werd. Na korte onzekerheid , openbaarde zich de kwaal

in al hare llerkte , bereikte fpoedig hare tijdperken van onherftelbare uitte-

ring , en ras naderde gevaar voor zijn leven. Hij werd in de lente te

Delft overgebragt , en genoot de laatfte zorgen in het vaderlfjke huis. Ik

mogt hem aldaar zien den 1 8 Junij , fchijnbaar zoo nabij niet aan zijn ein-

de. Doch toen ik terugkeerde, was de tijding mij reeds vooruitgegaan:

hij was geen vierentwintig uren na mijn bezoek ontflapen.

Van der boon mesch bereikte den ouderdom van 36 jaren.

Van hem is opgeteekend , dat hij door zijne jeugdiger akademifche fchrif-

ten viermaal de gouden medaille behaalde op voorgeftelde prijsvragen (*).

Als

C*) Deze prijsvragen waren: over de beftanJdeelen der liicht, Annal. Acad. Lugd.

Bat, 1817; över dert invloed van liet liclit op de principia vegetaHlium proxima ; over

het verband der inwendige gefteldheid met den iiitwendigcn vorm in planten, beiden in

dezelfde Annal. 1818, en over het acidunt muriaticum oxygenatum Ann. Acad. Ultr.

1819. . Hü promoveerde in de natuurlijke wijsbegeerte met eene disfertatie dt Granite

{820,

15 1
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Als lid van dit Inftituut , heeft hij aan de wcrten der Eerfte Klasfe

eene befchrijving geleverd , nam op zich de uitvoering der proeven aan

het publiek bekend gemaakt, doch zonder zijn naam, die de middelen op-

gaven ter ontdekking van vergiftig bijmengfel in het brood. Hij trad

nog de laatlle maal voor U op , Mijne Heeren Leden van het Inftituut

,

als Lofredenaar van den beroemden davv; Gij hebt hem gekend als

een verlicht mcnsch , die zich betoond heeft een ijverig. en waardig deel-

genoot uwer werkzaamheden.

Hendrik frans thijssen overleed alhier in den ouderdom van 42 ja-

ren , als geneesheer en geleerde beroemd vooral in deze fiad, waar zijn

onverwacht verlies, ook buiten den huisfelijken Uring van welken hij de

fteun was , zijne vrienden niet alleen en hen die zijnen raad gebruikten

,

maar allen die wisten wat hij was in de nieuwe aanzicQ[ijke betrekking,

door hem kort te voren aanvaard , met droefheid mogt vervullen.

Thijssen had aan zijne geneeskundige ftudiën buitengemeene uitbreiding

gegeven, en al wat hij tot hulpmiddel daarbij noodig achtte, boekerij,

aanteekeningen , op de breedfle fchaal aangelegd. Hij verzamelde met

zeldzame vlijt en naauwgezetheid uit alle inlandfche en uitlieemfche werken

wat

i8so, in de geneeskunde met eene disfertatie de nervo Sympatketico magno 1821 , en

aanvaardde zyn Hooglceraarfcliap te /Jmjlerdam inet eene oratie de Naturae contempla-

tore turn sui turn aUetii coaimodi adjutore 1823. Verder bezitten wij van liein de bo-

vengemelde Lofrede op £rugmans , Hollandfche Maatfch. van fr. Kunji. en Weten-

fch,, 7 Deel. De uitgave van trommsdorff 1826 en 28, Oritledinff van den Jtchtkalk,

Bijdr. tot de Nat, Wet. 1826. Befchrijving van een nieuwen Ëekhoren en een nieuwen

Pastor. Nieuwe Verh. 2e. Deel. Eene Gedachtenisrede op HiiMPHay davy in de openb.

verg. 18 Dec. 1829. Er zijn eenige loffelyk vermelde Latijnfclie gedichtjes van zijne hand: /»

obitum viri nob. Clar. S. J. Brugmans 1819. ad amicum suum Johannem Kiidolphum

Thorbecke, en op het overladen van den tweedenzoonvandenHoogleeraarvANDERPAl.il.
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wat tot zijn vak zelfs de verde betrekking had , en kwam tot de behan-

deling van eenig punt met deskundigen, toegerust met een overvloed van

flukken ter llaving of opheldering zijner gevoelens , die toeftemming bijna

afdwongen. Men dulde den toon van vertrouwen , waarop hij gewoon

was te fpreken. In 1810 had hij van dien volledigen fciirijftrant , die

hem eigen werd, eene proeve gegeven in een Akademisch gefchrift: de

Puhtis doctrina, dat, hoezeer met een bepaald oogmerk opgefteld, bij

buitenlanders bekend' en geacht is geworden. Natuur- en Sehcikunde wa-

ren bij hem niet enkel voorbereidende vakken geweest in den aanvang zij-

ner (ludiën , maar bleven bij hem hulpmiddelen die hij hoogfcliatte

,

gaarne aanhaalde in zijne medifche fchriften , en waarin hij zoo bedreven

was , dat hij zelfs eene Verhandeling over een zuiver phyfisch onderwerp

in het licht gaf, en als lid van het Infiituut aan chemifche bewerkingen

gaarne de hand leende.

Zijne Gefchiedkimdige BeCchouv/ing der ziekten in de Nederlanden in

verband met de gejieldheid des Lands en de leefwijze der Inwoneren,

gelijk de titel kon doen verwachten , bood hem een ruim veld aan , om

dien rijkdom ten toon te fpreiden van berigten , welke het zijn geliefkoosd

werk was op te zamelen ; zoodat ook de Natuurlijke Historie hier , om-

trent den aard dezer Landen in vroegeren tijd , omtrent ftrengere en ge-

matigde jaargetijden , vele belangrijke aanteekeningen en lijsten bijééntreft.

Zoo is ook de Foorlezing over Nicolaas Tulp een uitilap in veel ge-

fchiedkundig narigt , en bevat in 't breede de denkbeelden , welke thijs-

SEN zich vormde van de gefchiktfte wending van geest , om een gelukkig

beoefenaar te zijn van Geneeskunde. Voegt hierbij een praktijk van vele

jaren , welke hij genoten had , en men begrijpt , dat geene keuze geluk-

kiger uitviel en meer algemeen toegejuicht werd , dan toen bij de oprig-

ting van het Clinisch onderwijs hier ter (lede aan thijssen het Hoogleer-

aarambt werd opgedragen j eene inftelling, die, en ter behandeling van

B 3 zie-
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zieken en ter niededeeling van geleerder onderwijs veel vorderde, dat allen

erkend hebben , dat zich in thijssen op de uitnemendfte wijze vereenigde.

Niet lang heeft hij dien post mogen bekleeden. Ook de Eerfte Klasfe

heeft voor hare Verhandelingen en werkzaamheden de vruchten van zijne

bijdragen en hulp te kort mogen plukken ().

De beroemde samuel thomas von soemmerring was korrespon-

iderend lid dezer Klasfe. Zijne vermaardheid als Omleedkundige in

Duhschland , getuigd door de talrijke benoemingen tot Leeraarambten

,

door hem aanvaard , of hem aangeboden , berust op de duurzaamfle wijze

op een uitgebreid werk over de Ontleedkunde van den mensch , hetwelk

geroemd wordt zoo wegens volledigheid der opgaven , en wat hij daarin

zelf aanvulde en voltooide , als wegens de gepaste aaneenfchakeling der on-

'derwerpen. Doeltreffend vooral zijn de ontleedkundige afbeeldingen door

hem geleverd. In dit opzigt worden zijne voorfielling van de grondvlakte

der herfenen , reeds vroeger door hem uitgegeven, en zijne befchrijving en

afbeelding der zintuigen hoogelijk geroemd, en door vele bekwame

mannen als voorbeelden ter navolging aangeprezen. Veel hiervan is

ook elders opgenomen, en befchouwd als uitblinkende even zoo veel door

het oordeelkundig gebruik van verzamelde bouwftoffen , als door vlijt en

fierlijke uitvoering. Hij wordt ons befchreven door de genen , die hem

ken-

() De uitgegevene werken van thijssen zyn : Diss. med. inaug. de Pulsus doctri-

na. Lugd. i8to, yoorlezing over Nicolaas Tulp. Gefchiedkundige iefc/iouwing der

Ziekten in de Nederlanden. /Imfl. 1824. Over de Zelfontbranding , Bijdr. tot de na-

tuurt, wetenfch. 1826. Oyer de vorming van den mist. ibid. 1827. Thijssen en w.

VROLIK, Proeven over den invloed van het Zenuwjlelfel op den hloedsomloop ihid. 1828.

Over de Herfstkoortfen, BrandflichtingSucht in verband met geflachtsont wikkeling.

Bijdr. tot R.egtsgcl. I, bl. 358. fFat behoort over dit geheel onderwerp in een Wel-

hoek van Strafregt bepaald te worden. Bijdr. V , bl. 461. Redevoering over de ge-

fchiedenis en firekking der Clinifche Geneeskunde, Over de Vorming van Schijnvlie-

zen. Nieuwe Verh. ie Klasfe , 2 Dee).
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kenden, als parende een uitmuntend hart aan uitllckende geestvermogens,

bemind en gelukkig in den uitgellrekten kring van leerlingen en bekenden,

welke een verlengde leeftijd om hem geQoten had. Von soemmerring

overleed in 1830 te Frankfort in den ouderdom van 75 jaren.

Tot onze Landgenooten terugkeerende , hebben wij nog het verlies te

betreuren van ons korresponderend lid den Heer joachim bodel , ons dit

jaar in den ouderdom van 64 jaren ontvallen. Bijna 40 jaren als Arts te

£)orflf/-e<:A^ 'gevestigd , verwierf hij zich grootea roem in de beoefening

der geneeskunde, en werd om zijne kunde en ai-beidzaamheid tot de me-

nigvuldigfle bedieningen en waardigheden geroepen , hebbende het Voor-

zitterichap der Konimisfie van Geneeskundig Toevoorzigt federt 1806 be-

kleed. Lid zijnde van dèn ftedelijken raad der ftad Dordrecht , en kort

vóór zijnen dood tot Voorzitter benoemd in de Geneeskundige School

,

in i8a8 te Kotierdam opgerigt. Een man van veel aanzien onder zijne

ftadgenóoten , en alom in ons vaderland bekend om Geneeskundige dien-

ften en burgerlijke deugden , en door eenige uitgegevene fi:ukken , waaron-

der het voornaam (te , htt Ferflag van ziekten te Dordrecht en omftre-

ken, bevattende zijne ondervinding van 1794 tot 1805, en geplaatst in het

Geneeskundig Magazijn van van stipriaan, ont^jd *«macquei.y?j(*).

•Ti-.:- .^. ir_,:, ;.,,.; -EK?

(jtT) De menigvuldige ambtsbetrekkingen en waardigheden van joachim bodbl, z^'n uit-

voerig befchreven door siegënbeek: zie A!uaTprsii\i.indeMaatfch.yanNederlaiidJche Let-

terkunde te Leyden, 5 Hooim. 1831 , alwaar zijne gefchriften worden opgegeven, bl. 70.

Narltrt van den Dordrechtfchen geneesheer en Lector F. W, van der Leeuw. Letter-

bode 1801. IVaarneming van eene zeer zonderlinge overeenkomst van tweelingen,

zijnde meisjes. Verh. der Bat. en HoU. Maatfch, te Haarlem, ,111 Deel, I Stuk, bl.

339. IVaarneming van eene gewezene longtering, IV Deel van liet Geneesk, ina.g. in

den tekst aangehaald, en in hetzelve elf ftukken van boveng. inhoud, de waarnemingen

altyd in verband gcbragt met de weérsgefteldheid op het eiland Dordrecht.
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. De Klasfe eindelijk zag zich nog onlangs door den dood beroofd van

een kundig medelid, den Heer johan pieter fokker, inzender van eeni-

ge Sterrekundige waarnemingen, die in de Verhandelingen der Klasfe ge-

plaatst zijn (Deel II, 1816, Deel VI, 1823). Wij vinden fokker in

178a Lector in de Wis-, Natuur- en Sterrekunde te Middelburg, in

1798 Lid van het eerfte en zoo kortftondige Uitvoerend Bewind van dat

jaar, in 1809 Lid eener Kommisfie 'm 's Gravenhage ttx ïQgé.ingyaxi

maten en gewigten , en laatst woonachtig te Axel in Oost-Vlaanderen
,

alwaar hij in den ouderdom van ^è jaren overleed.

Hiermede , mijne Heeren , is mijn Verflag geëindigd van de opengeval-

lene plaatfen door den dood van verdienftelijke mannen , en is een pligt

door mij vervuld , die , treurig uit zijn aard , ons telkens op nieuw

wordt opgelegd ; welks vervulling echter , bij het gemis van beminde en

hooggeachte medeleden , verzachtend is voor onze fmart , vereerend voor

de nagedachtenis der doodèn , vol van ernftige herinnering voor de levenden

!

Thans zij het mij vergund , Zeer Geëerde Toehoorders ! Uwe aan-

dacht in te roepen bij een beknopt Verflag van de werkzaamheden onzer

Klasfe gedurende de twee laatfl:e jaren , hetwelk ik den Heer Sekretaris

verzoek mede te deelen.

Waarna de Sekretaris het volgende Verflag voorlas:

ZEER GEËERDE TOEHOORDERS VAN ALLERLEI
RANG EN STAAT ,

De ftoute gedachte , welke bij eenige onzer Zeehandelaren oprees , om
de ijsbaan op te ruimen , die tot in het vroege voorjaar van 1830 den

gang der fchepen door het Noord-Hollandfche Kanaal dreigde tegen te

hou-



( 17 )

houden , met de geliikkigde uitkomst bekroond zijnde , heeft zulks niet

alleen de bewondering van landgenooten en vreemden verwekt gehad , maar

tevens aanleiding gegeven tot de vraag , of niet andere werktuigkundige

hulpmiddelen , dan welke daartoe gebezigd waren , ingeval van nieuwe

behoefte, tot eene dergelijke ontijzing zouden te verkiezen zijn.

Twee onzer Landgenooten dit vraagftuk zich hebbende voorgefteld
,

meenden tot deszelfs oplosfing gekomen te zijn , en droegen ieder afzon-

derlijk hunne daartoe uitgedachte werktuigen aan Zijne Majesteit , den

Koning voor.

Dit had ten gevolge , dat Zijne Excellentie , de Minister van Binnen-

landfche Zaken, op last des Konings, de inlichtingen en het advies der

Eerfte Klasfe op beide die Voordellen verlangde.

Ik zal de eer hebben , U , Geachte Hoorders , ,mqt den inhoud van het

antwoord der Klasfe , voor zoo verre dit voor uittrekfel vatbaar is , be-

kend te maken.

Om bij hetzelve de vereischte orde in acht te nemen , liet zij eenige

algemeene aanmerkingen , opzigtelijk het mogelijke en nuttige van het zoo-

genaamd ontijzen van rivieren en kanalen , voorafgaan , om daarna hare

gedacl]ten mede te doelen omtrent de gefchiktheid der werktuigen en mid-

delen , door de adresfanten daartoe aangeprezen.

Het hoofddoel , door de beide Ontwerpers beoogd , is niet minder
,

dan ook onze hoofdrivieren van ijs te ontruimen , ter afwending der ge-

varen van overflrooming , die uit ijsftoppingen op dezelven voortvloeijen.

Daartoe meenen zij, dat het ijs flechts doorgezaagd en in kleine ftukken

behoeft gebroken te worden , om , zoo als zij zeggen , hetzelve dadelijk

naar zee te doen afdrijven. In hoc verre dit oogmerk daardoor te berei-

ken is, verdiende dus in de eerde plaats de overweging der Klasfe.

Indien men bedenkt , dat de IJsftoppingcn in de rivieren ontflaan , door

eene ftremming in den afvoer van het met den flroom afdrijvend Ijs, en

C dat,
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dat , bij die afdrijving , het ijs reeds in grootere of Ideinere ftukken is ge-

broken , dan gevoelt men dadelijk , dat het verbreken van het ijs in ftuk-

ken geen algemeen middel kan wezen , om de rivieren van het ijs te ont-

doen , zoodanig , dat daarbij geene ijsverltoppingen zouden kunnen ont-

daan.

De oorzaken , die den gereeden afvoer van het Ijs beletten , of die van

het ontdaan van ijsdammen , zijn derhalve niet daarin gelegen , dat het ijs

niet genoegzaam bij den afvoer zoude zijn verbroken ; maar in geheel an-

dere, aan al onze rivieren eigen en niet te veranderen omftandigheden , als

:

i**. In het opkomen van den vloed uit zee.

2°. In verzwakking van ftroom.

3°. In verhinderingen in de droombaan , als droogte en platen , waar-

op en waaraan de afdrijvende ijsfchollen zich het eerst vasthech-

ten , of aan den grond raken.

Al deze oorzaken , en bijzonder de eerfte en laatfte , werken des te fpoe-

diger , naar gelang de rivieren eenen lageren waterftand hebben.

Al ware het dus mogelijk , over zoodanige groote oppervlakte , als de

waterfpiegels onzer hoofdrivieren hebben , het ijs aan üukken te breken ,

dan nog zoude daarmede geenszins het ontruimen van het ijs bevorderd

worden , noch kunnen worden voorgekomen , het zetten van gevaarlijke

ijsverftoppingen bij den ijsgang.

Even zoo duidelijk als het dan is, dat de adresfanten in het hoofddoel

hunner ontwerpen hebben misgetast , even zoo gereedelijk kan men toe-

ftemmen , dat het ontijzen van rivieren en kanalen, om dezelven tijdens

de vorst bevaarbaar te maken , in vele gevallen van groot nut kan wezen

en zeer wel uitvoerbaar is.

Voorftellen van middelen , om die ontruiming gemakkelijk te maken en

min-
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minder kostbaar te doen worden , verdienen derhalve eene emflige over-

weging. Kortelijk heeft de Klasfe dan nog aangewezen , in hoe verre de

werktuigen der adresfanten , ter bereiking van dat doel , als gefchikt te

befchouwen zijn.

Wanneer rivieren of kanalen, tot opgemelde oogmerken, van het ijs

moeten worden ontruimd , is het niet genoeg , het ijs in (tukken of fchot-

fen te breken , maar dan behooren tevens , voor de doorvaart der fche-

pen , die (lukken weggeruimd te worden. Het verbreken gefchiedt ge-

woonlijk met zagen en bijlen , door handen-arbeid , en het opruimen der

fchotfen , dat de meeste moeite veroorzaakt , wordt bewerkt , door dezel-

ven onder het nevens vastliggend ijs te fteken , of , wanneer daarvoor gee-

ne genoegzame diepte is , de fchotfen boven op hetzelve te halen.

Buiten eene ijsploeg , door een der adresfanten voorgedragen , om de

kracht van paarden tot beweegvermogen aan te wenden , beftaan de vóor-

gellelde werktuigen in niets anders , dan in eenige toedellen , om regte en

cirkelvormige zagen ter doorfnijding van ijs in beweging te brengen , en

in eenige hefboomen , ter wegruiming van de ijsfchollen.

De zaagwerktuigen van den eenen zijn zoodanig ingerigt, dat zij niet

wel anders, dan door handen-arbeid kunnen worden bewogen ; doch de

ander (telt voor , zich daartoe van de kracht des ftooms te bedienen

,

waartoe een floomvaartuig van zagen en breekwerktuigen zou worden voor-

zien, om , bij den voortgang van dit vaartuig, het ijs te gelijker tijd in

kleine repen te fnijden en te verbreken.

Daar eene zaag tot de eenvoudigfte werktuigen behoort , en in het al-

gemeen de uitwerking der beweegvermogens het grootfte is , wanneer de-

zelve onmiddellijk op het werktuig , dat het gewrocht daarllelt , worden

aangewend , zoo is het volkomen ftrijdig met alle phylifche grondbeginfe-

len , dat door de zamengeftelde zaagwerktuigen , die een der adresfanten

Ca hier-
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hiertoe wil gebezigd hebben , in eenig opzigt iets zoude kunnen worden

gewonnen.

Het is integendeel onbetwistbaar zeker, dat de kracht van traagheid, de

tegenlland der lucht en de wrijving van zijne toeflelien , welke te gelijk

met de zagen voortgefchoven moeten worden, eenen zeer nadeeligen in-

vloed op de uitwerking zijner werktuigen zouden hebben; beletfelen, die

niet worden ondervonden, wanneer de zaag onmiddellijk door den arbei-

der wordt behandeld ; welke wijze van zagen dan ook de voordeeligde

uitwerking moet opleveren.

Door een cirkelvormig zaagwerktuig met behulp van eene kruk en ra-

derwerken in beweging te brengen , zou wel worden uitgewonnen het

ophalen der zaag, dat bij het gebruik van regte zagen noodzakelijk is;

maar dit voordeel wordt grootendeels daardoor weggenomen , dat een ar-

beider niet aanhoudend aan eene kruk kan werken , maar veel langer en

fpoediger moet rusten , dan iemand , die in eene (taande houding eene

regte zaag beweegt.

Een aldus zamengefteld werktuig , gelijk ook dat , om regte zagen in

beweging te brengen, heeft daarenboven nog het ongerijf, dat de zagen

dikwijls tusfchen het doorgezaagde ijs zouden vastklemmen. Geene voor-

zorgen immers zijn bij deze toeftellen aangewezen, om dezelve juist in de

rigting der zaagfneden , te doen voortgaan, zoo als volftrekt gevorderd zou

worden , om gezegde vastklemming der zagen te vermijden. —
Bij digt water, gedurende lange winters , werd weleer door de ftad

Amfltrdam, ter opening van eene vaart naar Weesp en hooger op, ten

einde de ingezetenen van drinkbaar water te voorzien , een werktuig gebe-

zigd, bekend onder den naam van ijsbreker. Ook dit vaartuig heeft een

der adresfanten willen verbeteren. Van zijne voorftellen ter verbetering

heeft men zich echter geen juist denkbeeld kunnen maken, door gemis

van teekeningen en van model.

Voor
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Voor zoo verre die voorgeftelde verbeteringen uit de befchrijving te be-

oordeelen zijn , moet het twijfelachtig voorJcomen , of men aan een vaar-

tuig, van een breed hellend vlak voorzien, beftemd om het ijs van toe-

gevroren water op te ligten , te verbreken en de daartegen opgeloopen ijs-

fchotfen ter zijde te doen afglijden , wel de noodige kracht tot het aan

den gang houden der beweging zoude kunnen aanbrengen. Alleen door

proeven in het groot zoude zulks te beflisfen zijn. —
Het met zaag- en breekwerktuigen voorziene ftooravaartuig van den

tweeden adresfant is almede niet zeer gefchikt voorgekomen , om bevroren

wateren te ontijzen en daardoor bevaarbaar te maken. Die Heer heeft

zelve ingezien , dat de ijsfchotfen de beweging der fchepraderen en tevens

den voortgang van het vaartuig zouden verhinderen , doch hij meent ,

door geringe wijziging van zijn voorgefteld werktuig , die zwarigheid re

boven te zullen komen.

De Klasfe deelde niet in dat gevoelen , maar was yan oordeel , dat

,

zoolang deze zwarigheid niet volkomen zal zijn opgelost , dit werktuig

even ongefchikt moet wezen , om fiilftaande wateren te ontijzen, als om
hetzelve te doen dienen , om ftroomende rivieren van het ijs te ontdoen ,

en het zetten van ijsdaramen en ijsverfloppingen voor te komen.

De flotfom van de overwegingen der Klasfe komt dan hierop neder, dat

van deze voordellen alleen dat de verbetering van meergenoemden ijsbreker

betreft , eene nadere overweging en mogelijk eene beproeving verdient ; en

is dien overeenkom (lig aan het Gouvernement verflag gedaan.

De Eerde Klasfe had naar aanleiding eens voorllels , hetwelk bij het

Gouvernement was ingekomen , om door het boren van kunstbronnen , qf

zoogenaamde Artefiaanfche putten , Amfterdam van levend fpringwater te

voorzien
, zulk eene proef als hoogstwenfchelijk aanbevolen , zoo in het

C 3 be-
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belang der hoofdftad, ials ter bevordering van de geologifche kennis liarer

grondflageiij i' Uji:. lo , ü^irujicn. j.oibf.' .'iii -.^ uii

Deze aanbeveling 'weM 'bij -den Eoiting met \Vèlgevallen opgenomen
,

docli heeft j in liet ten uitvoer leggen, liinderpalen ontmoet;, waardoor zij

zonder gevolg is gebleven.

Een der Leden oordeelde nogtans deze zaak van een te groot wetoi-

Ichappelijk gewigt, om het bij die vergeeffche pogingen te laten berusten.

Na kennis te hebben genomen van hetgeen , betrekkelijk het boren. van

Artefiaanfche putten, vroeger bij, de Eerde Klasle waS behandeld gewor-

den , deed hij op den 21 April UI, het volgend voorftel.

„ Dair het , uit al bij de Klasfe omtrent het plan van graving van eenen

„ Artefiaanfchen put in de hoofdftad verhandelde , is gebleken , dat er

„ flechts één gevoelen omtrent het wetenfcliappclijk belang van het boren

„ van zulk eenen put bellaat, als zijnde deze boring het ecnig middel,

„om een naauwkeurig denkbeeld te bekomen van de geologifche gefteld-

„ heid der verfchillende beddingen, welke den grond, dien wij bewonen,

„ zamenflellen ; daar voorts zich met dit wetenfchappelijk belang de mo-

„ gelijkheid verbindt, om tevens een zoetwater fontein te bekomen, die

„ de hoofdftad geheel, of gedeeltelijk van drinkbaar water zoude voorzien;

„daar eindelijk de kosten van zulk ecne boring niet geëvenredigd kunnen

„ zijn aan het wetenfchappelijk belang, en het mislukken der in het vorig

„ jaar door de ftad Amjlerdam beproefde aanbefteding , waarfchijnlijk

„ moet worden toegefchreven aan de mindere bekendheid in ons Vader-

land met deze foort van boringen , mag het van belang gerekend wor-

„ den, dat de Klasfe zich op nieuw tot Zijne Majesteit, den Koning wen-

'ii de, en op het eerbiedigst aandringe, ten einde het Hoogstdezelve. beha-

„ ge, b€vejen'uit te vaardigen, om het bed uit , waarbij Zijne Majesteit

„ toeftond , dat men zich onledig zoude houden met het nemen van maat^

»»
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„ regelen, die tot de boring vereischt worden, als nu ter uitvoering te

„ doen brengen , zoodat de , in het vorige jaar geftaakte onderneming als

„ nu door het Gouvernement zelve, als eeue wetenfchappelijke ondeme-

„ ming, waarbij de geheele geleerde wereld belang heeft , onder behoor-

„ lijk opzigt van deskundigen volvoerd worde."

Hoe welkom dit voorftel ook zijn mogt , heeft de Eerflie Klasfe echter

gemeend , dat , aangezien de ongunflige ftaat van zaken , het tegenwoor-

dig oogenblik voor zulk een voordel aan het Gouvernement niet verkiefe-

lijk te achten fchijnt. Zij heeft echter geoordeeld , dit gewigtig punt niet

uit het oog te moeten verliezen, ten einde daarmede bij eene gefchiktere

gelegenheid te berde te komen.

Het fteeds meer en meer doordringen van de Cholera in Europa, in

het bijzonder in plaatfen aan de Oostzee , waarmede ons Rijk in beftendi-

gen handel verkeert, deed bij de Eerde Klasfe de gedachten ontdaan, of

niet van de zijde des Indituuts eenige maatregelen aan het Gouvernement

zouden behooren te worden voorgedragen , die , bij het toevallig ontdaan

dezer vreesfelijke ziekte , ook in onze gewesten , hetgeen God verhoede ,

in aanmerking dienden genomen te worden.

Op de bedenking echter , dat van de zijde des Indituuts alleen verwacht

kunnen worden wetenfchappelijke vpordragten , en geenszins die van Ge-

neeskundige policie , als waartoe in de Provinciën en deden van Rijksw&.

ge Kommisfiën bedaan en werkzaam zijn, is vooral aan de Geneeskundi-

ge Leden der Klasfe opgedragen geworden , om die bedenking in emdige

overweging te nemen en het onderwerp zelve zoodanig toe te lichten , dat

men tot een dellig befluit komen konde. ,- ' '.d^r":n^:r•^r^

De .Vergadering van den 2 Junij 1.1. ontving daarop reeds , door een der

Geneeskundige Leden, confidentieele mededeeling van de maatregelen, die

federt den 17 November van het jaar 1830 bij het Gouvernement genomen

zijn,



( 24 )

zijn , om de zoo zeer gevreesde ziekte af te weren , en van 's Konings

voornemen , om voor de toekomst de gefchiktfte middelen te doen bera-

men door eene bijeen te roepen Staatskommisfie van Geneeskundigen , ten-

einde de Aziatifciie Cholera van onze grenzen te weren , en bij derzelver

onverhoopt ontdaan , te beteugelen en te genezen.

In deze bekomene inlichting meende nu de Klasfe te mogen berusten,

en van hare zijde vooreerst geene voorltellen betrekkelijk deze ziekte aan

het Gouvernement te moeten doen.

Ik heb , hoewel de twee laatst behandelde onderwerpen geen gevolg zijn

geweest van lastgevingen des Gouvernements, dezelve echter hier bij voor-

keur vermeld, omdat zij met het algemeen belang zoo naauw verbonden

zijn , en zonder bemoeijingen van het Gouvernement ijdel zijn zouden in

hunne gevolgen.

' Wij komen dan nu tot de vrije werkzaamheden der leden , die zich on-

derfcheiden in zoogenaamde voorlezingen , met geen ander oogmerk aan

de Klasfe medegedeeld , dan om gelegenheid te verfchafFen tot geleerd on-

derhoud , en in aangeboden ftukken , ten doel hebbende , om , na het

gunflig oordeel der Klasfe , in de uit te geven werken te worden opgeno-

men.

De gewoonte brengt mede, dat in het Openbaar Verdag van de voorle-

zingen het eerst wordt melding gemaakt.

De Heer van hall gaf ons dan als zoodanig zijne waarnemingen over

de werking van het leven in het plantenrijk, en wel vooreerst over de

duurzaamheid van hetzelve. Eenige plantjes van Kiccia glauca L. tot

de familie der levermosfchen behoorende , op de gewone wijze ge-

droogd en gedurende zes weken in het herbarium bewaard , herleefden

weder, geheel en al , groeiden , en namen in omvang aanmerkelijk toe

,

na-
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nadat zij onder een omgekeerd glas in een' vochtigen grond geplant wa-

ren. Deze plantfoort bleek de fterkfte afwisfelingen van droogte en voch-

tigheid gemakkelijk te kunnen doorflaan. Gedurende de maanden Julij en

Augustus onder een omgekeerd glas in eene kamer aan de zon blootgefteld

geweest en zoo volkomen uitgedroogd geraakt zijnde, dat de plantjes zich

als een wit vormeloos ftukje papier op de aarde uitgeftrekt vertoonden ,

herleefden zij toch en groeiden weder aan , zoodra de aarde andermaal

vochtig was gemaakt. Hetzelfde had op gelijke wijze plaats met eenige

bladmosfchen : Bryum argenteum , Hypnum cypressiforme en Dicranium

purpureum , die even zoo uitgedroogd geweest waren.

Eene Iris pimila in het voorjaar van 1830 met een flechts zeer klein

(luk van den wortelftok zonder eenige vezels , op de gewone wijze ge-

droogd , van tijd tot tijd aan de zon blootgefteld en flerk zamengeperst

,

werd gedurende een vol jaar in het herbarium bewaard. In het voorjaar

van 1830 wederom geplant zijnde, bleef dit gewas gedurende drie weken

fchijnbaar levenloos (laan, na verloop van deze echter ontwikkelden zich

uit de grondfchijf aan de eene zijde wortelvezels , aan de andere zijde

nieuwe bladen , die de gewone grootte bereikten.

Eene tulp , de zoogenaamde Duc van Tol , werd met den bol daaraan,

in het voorjaar gedroogd en tusfchen papier bewaard. In het volgend

voorjaar groeide er uit den gedroogden bol eene nieuwe fpruit , welke drie

i vier Nederlandfche duimen lang werd , doch weder verdorde , toen de

plant op nieuw gedroogd en zamengeperst was. Weggelegd zijnde , fchoot

deze tulp in het tweede voorjaar wederom eene fpruit , die nu echter naau-

welijks twee Nederlandfche duimen lang werd , en bij eene nieuwe droo-

ging der plant verdorde, waarna het leven in dezen bol eindelijk geheel

fcheen uitgebluscht te zijn.

Het een en ander gaf het geacht Medelid aanleiding tot eenige opmer-

kingen over het llapend of rustend leven , als een uitdekend hulpmiddel

D der
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der natuur tot bewaring en inftandhouding van het aanzijn der planten.

De ftraks gemelde waarnemingen over de Riccia glauca gaven hem

nog gelegenheid, om de werking van het licht op dezelven gade te flaan.

Ben klein plantje van deze Riccia toevallig omgekeerd gevallen zijnde ,

zoodat de witte glasachtige worteltjes naar boven te liaan kwamen , merk-

te hij op , dat de worteltjes zich eerst fchuins van het licht afwendden

en het loof zich meer en meer ophief, zoodat eindelijk de Riccia zich

geheel omgekeerd en hare worteltjes in de aarde gefchoten had.

De vruchtfteeltjes of setae van Jtingermannia epiphylla bleken hem in

hunne llrekking geheel en al door den invloed van het licht bepaald te

worden. Zoolang toch de zaaddoosjes niet opengefprongen waren , kon

men duidelijk zien, dat de vruchtllelen zich den ganfchen dag naar den

loop der zon wendden. Die ftrekkiug was zoo bepaald , dat , toen hij de

pot , waarin de Jungermannia ftond , telken half uur een weinig omdraai-

de , ook de vruchtdeel in weinige oogenblikken van fland veranderde

,

zoodat de top der zaaddoos (leeds regtlijnig naar de zon gekeerd werd.

De omdraaijing van de plant eenige keeren herhaald zijnde , werd de vrucht-

deel eindelijk geheel en al tot een fpiraal gekruld.

Deze proef gelukte eindelijk ook in meer of minderen graad met andere

foorten van Jungermannia.

Eindelijk deelde hij mede , en helderde zijne voordragt door afbeeldin-

gen op, hoe hij op de aarde, waarin de Riccia glauca groeide, zich

eenige geleiachtige bolletjes , eenigzins op eene foort van Nostoc gelijken-

de , zag vormen , in wier zelfftandigheid zich eene jonge plant ontwikkel-

de , die , grooter geworden zijnde , eindelijk eene volkomene Riccia glau-

ca daarflelde.

Bij de vergelijking van deze waarnemingen met die van nees van esen-

bECK. , SENIOR , over de ontkieming van zaden der Jungermannia epiphyl'

la te vinden in het twaalfde deel der Nova Acta Academia Natura

CU-
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curiosorum , fcheen het den Heer van hall toe , dat de genoemde gelei-

achtige bolletjes {spora) der Riccia glauca waren , die , ontkiemende

,

eerst het uiterlijk aanzien eener Nostoc vertoonden ; iets , waarvan hij zich

door nadere proeven hoopt te verzekeren.

Hij uitte ten flotte het vermoeden, dat zoodanige jonge plantjes van

Riccia glauca welligt meermalen door plantkiindigen voor de Nostoc

fpharicum zullen zijn aangezien , en dat dit de reden is , waarom er

over de Synonymie van deze Alga zoo vaak twijfelingen zijn opgerezen.

De Heer van utenhove gaf zijne waargenomen Jlanden van den Ba-

romeier en Thermometer gedurende het grootfie gedeelte der Jaren 1829

en 1830, te Brusfel , te 'sGravenhage en te Jutphaas.

Zij beftaan in tafels van waarnemingen , begonnen te Brusfel den 26

Januarij 1829 en voortgezet tot den 13 April deszelven jaars; wijders

vervolgd te Jutphaas van 16 April tot 8 November, verder voortgezet

in "sGravenhage tot den 11 Augustus 1830 en geëindigd weder te Jut-

phaas op den 15 December 1830.

Het geacht Medelid heeft gebruik gemaakt van eenen Barometer van

BUNTEN te Parijs , zijnde een hevelbarometer, waarin de vereffening we-
gens de capillariteit wegvalt en waarvan hij zegt , dat door den bekwamen
kunllenaar de gebreken, in de door gay tuzAc uitgevondene foortgelijke

werktuigen overgebleven, ten eenemale zijn weggenomen.

Zijn thermometer, die tegen het noorden in de opene lucht hing op on-

geveer 3§ Nederlandfche ellen boven het Amfterdamfche peil , is vervaar.

digd door den Ingenieur chevallier te Parijs ^ en door den Heer Van
UTENHOVE herhaalde malen in kokend water en fmeltend ijs beproefd en

goed bevonden.

De deugdzaamheid der werktuigen en de juistheid des waarnemers waar-

borgen voor de waarde dezer aanteekeningen , waarover de Klasfe ech-

D a ter
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ter bij een beknopt Vcrflag moeijelijk in verdere ontwikkeling kan treden.

Door het geacht Medelid , den Heer de fremery werden , ter vervul-

ling zijner fpreekbeurt , geleverd eenige Bijdragen tot de natuurkundige

gefchiedenis van den Walrus , en de kennis der verfcheidenhcden , -wel-

ke onder deze dieren voorkomen.

Uit eene naauwkeurige vergelijking van verfchillende fchedels . zoo uit

zijne verzameling , als uit die van anderen , heeft het geacht Medelid de

meening bekomen , dat er onder dezelven meer dan eene foort beftaat

,

kunnende , naar zijn gevoelen , het verfchil in grootte , gewigt en vooral

in gedaante niet van den onderfchciden leeftijd of fcxe worden afgeleid.

liet verfchil niet alleen in lengte , maar in den afwijkenden of toenade-

renden ftand der flagtanden van de bovenkaak gaf hem aanleiding tot be-

fpiegelingen , die echter hem voorkwamen , dat shaw verkeerdelijk had

willen doen dienen , om daaruit een foortclijk verfchil af te leiden.

Van veel gewigt was in deze voordragt de beflisfing over het werkelijk

aanzijn van voortanden in de bovenkaak , welke rapp in zijne Verhande-

ling über des Zahnjystem des Wallrosjes , door de ontleding van een

bijna voldragen Foetus van den Walrus , in beide kaken , in ieder tep

getale van zes , verklaard gevonden te hebben.

De meeste Zoölogen , zelfs nog onlangs cuvier het aanzijn van voor-

tanden bij den Walrus ontkennende, was het vooral van belang in een

paar fchedels van volwasten dieren aan de bovenkaak het befiaan van fnij-

tanden te kunnen aantoonen.

Eene gelijke toelichting werd aan het verfchil van gevoelen over het al

of niet aanzijn van hoektanden gegeven. Het geacht Medelid vond ze

werkelijk , en toonde ze bij meer dan een voorwerp in de onderkaak aan.

in de bovenkaak ichijnen ze te ontbreken. Die rapp er voor wilde ge-

houden hebben, zijn niets anders, dan de voorde kiezen

De
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De Vergadering deze voordragt met bijzondere belangdelling hebbende

aangehoord , gevoelde dubbel leed door het berigt , dat dezelve , voor

een Vaderlandsch Tijdfchrifc beftemd zijnde , onder de aangebodene Huk-

ken geene plaats bekleeden konde.
,

Het geacht Medelid, de Heer moll, maakte de Eerfte Klasfe den 16

Junij jl. deelachtig aan eenige Electro-magnetifche proeven , door hera in

't werk gefield , ten gevolge va^ dergelijke proeven , kort te voren in

Noord-Amerika genomen.

Deze zijne proeven leverden zeer merkwaardige gevolgen op , onder

anderen , dat een koper bakje , hetwelk flechts een enkele drachma gelei-

vQcht bevattede , waarin een zinkplaatje van een duim zijde bij J duim

Rijnl. , aan een zwaar ftuk ijzer van over de 100 % of 50 kilogrammen

een vermogen kan mededeelen , om zeven ponden of drie en een half ki-

logrammen te dragen of op te houden.

Ik zou rekenen overbodig werk te doen , zoo ik voor Uwe aandacht de

wijze wilde voorhouden , waarop zulke proeven worden in het werk ge-

field. De electro-magnetifche proeven , door de Eerfle Klasfe des Infti-

tuuts in het jaar 1830 gemeen gemaakt , leveren daarvan cene naauwkeuri-

ge opgave.

De nu verkregene uitkomften waren echter te merkwaardig , dan dat de

Klasfe niet zoude verlangd hebben , dezelve door haar geacht Medelid te

zien vervolgen en openlijk bekend maken. Aan welk verlangen door hem

nu onlangs in de Natuurkundige Bijdragen is voldaan geworden.

In de Verhandhmgen des Fereins zur Befórdertmg des Gartenbaues

in den Königlich Preusfifchen Staaten komen belangrijke proeven voor

van Dr. goeppert over den invloed des kwikzilvers op den wasdom van

planten, grootendeels in overeenftemming met die, welke reeds in het jaar

D 3 179Ö
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1796 door de HoUandfche Scheikundigen zijn verrigt geworden, docli in

één belangrijk punt van dezelvcn verfchillende.

De tegenwoordige fpreker het voor de eer dier Geleerden , waarvan het

grooter deel door den dood reeds aan de Wetenfchappen ontrukt is , be-

langrijk achtende , den twijfel van Dr. goeppert op te heffen , heeft zich

in het bijzonder bepaald ' tot de fchatting van de waarde zijner proeve

,

welke dien twijfel fcheen te regtvaardigen.

De HoUandfche Scheikundigen hadden gevonden , dat uitvloeifelen van

kwik hoogst verderfelijk zijn voor den wasdom, zoodac eenige plant in

eene afgeflotene ruimte ,, waar zich gelijktijdig kwik bevindt
, geplaatst

wordende, reeds na weinige dagen de duidelijkfle blijken geeft van haar

lijden , en vervolgens geheel komt te fierven ; dat men echter die nadeeli-

ge werking kan verhinderen , door op de binnenvlakte van het glas , waar-

onder eene plant met kwik wordt afgefloten , zwavelbloemen door middel

van gom vast te hechten.

Dr. GOEPPERT, hangende aan het denkbeeld, dat zwavel zich met

kwik niet kan verbinden , dan bij eenen hoogen graad van warmte , begint

met te twijfelen aan de juistheid dezer beveiligingsproef , en fielt vervol-

gens eene nieuwe proef in, die hem niet alleen in dezen twijfel verflerkt,

maar denzelven volkomen fchijnt te regtvaardigen.

Ware zijne prqef gedaan met in achtneming van alle omilandigheden

,

waaronder die der HoUandfche Scheikundigen zijn in het werk gefield , men

zou niet; zonder leedwezen moeten erkennen , dat zelfs de naauwgezetfle

Natuuronderzoekers vatbaar zijn voor zinbedrog. Maar nu is het geheel

anders.

Het zou welligt niet cMivoegzaam of overtollig zijn , in eene bfeedere

ontwikkeling te treden van de misleiding , waarin Dr. goeppert door

het verwaarloozen van eenige bijzonderheden , die bij het doen dier proe-

ven behooren te worden in acht genomen , heeft moeten vervallen. Daar

ech-
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echter in de Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenfcliappen de bedenkingen

tegen Dr. goeppeut's Verhandeling reeds zijn opgenomen , meent de

Klasfe bij deze aanduiding te mogen berusten.

Onder de (tukken, die niet flechts ter voorlezing in eene Vergadering,

maar als aangebodene Verhandelingen werden ontvangen , behoort de Be-

fchrijving van een misvormd Schaap , met overtolligheid van deelen

,

door het geacht Medelid, den Heer numan.

Hij levert van dit zonderlinge en vvelligt eenig bekende wanfchepfel

naauvvkeurige afbeeldingen , en laat dezelve vergezeld gaan van eene Opgave

zijns oorfprongs , levensloops , ftaat van zwangerfchap , waarin het na

het derde levensjaar gekomen is, van de dragt der vrucht in de linker

baarmoeder , van de verfchijnfelen , die zich in den laatften tijd der

zwangerfchap daarbij vertoonden , en van het werpen eens welgevormden

ooijlams; hiervan ook eene afbeelding.

Het moederdier door de natte ongunflige zomers van 1828 en 1829

veel hebbende geleden, toonde vooral in het jaar 1830, nadat het des-

zelfs jong geworpen had , vele teekenen van vermindering , waarom men

te rade werd , het door verbloeding te doen omkomen.

De ontleding van dit zeldzaam monller volgt nu de befchouwing van

de uiterlijke gedaante en levensloop. Zoo die befchouwing zelve reeds

voor zeer belangrijk te houden ware, is het voorzeker de inwendige ge-

fteldheid , waarmede wij hief worden bekend gemaakt.

Gelijk men het dier , naar den uitwendigen vorm als enkel befchouwen

mogt in de voorlielft des ligchaams , dragende alleen aan het achterdeel

twee overtollige ledematen , tusfchen de achterpooten, waarop het ftond

en ging, in eene omgekeerde rigting neerhangende, en ter wederzijde

van dezen een uijer , ieder voorzien van twee goedgevormde tepels , ter-

wijl de openingen der ontlast- en voorttelings werktuigen zich geheel

naar
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naar achteren vertoonden, zoo kon men redelijkerwijze een daaraan be-

antwoordende gefieldlieid der inwendige deelen verwachtsn.

De Heer numan heeft dezelve in alle bijzonderheden nagegaan. Het

eerfte blijk van het dubbelzijn vertoonde zich in den blinden darm , die

echter niet onmiddellijk door een dubbel dik gedarmte werd gevolgd, maar

eerst , na zekere lengte enkel te zijn voortgegaan , begon het zich in twee

buizen te verdeelen , die nu onafgebroken , eerst nabijeen , later geheel

verwijderd voortliepen tot aan de uitwendige openingen des ligchaams.

Het naauwer verband, waarin het onderdeel des dikken darms tot de

teeldeelen en blaas is gefield geworden , maakt , bij het aanzijn des eer-r

ften , het beflaan der laatstgenoemden bijkans tot eene ftellige wet , zoo-

dat men zich meer zou te verwonderen hebben over het gemis , dan nu

over het aanwezen dier deelen. Ons geacht Medelid zet dit in eene na-

tuurkundige befchouwing , vooral naar de grondbeginfelen van burdach ,

in het breede uiteen.

Ook de ledematen en het vaatgellel ondergaan een naauwkeurig onder-

zoek , en geven tot menige belangrijke aanmerking gefchikte gelegenheid.

In het bijzonder wordt zeer oordeelkundig verklaard , waarom de over-

tollige pooten hunne teenen naar achteren laten hangen , en niet naar

voren, zoo als de natuurlijke ftand zoude fchijnen te doen verwachten.

Het bekken , waaraan de afhangende pooten behooren , is met dat des

anderen voorwerps in diervoege vereenigd , alsof het achter overliggende

daaraan ware gehecht geworden. De pooten nu van het rugwaarts ge-

keerde (luk , geene ruimte vindende , om zich langs de buikzijde van het

ftaande voorwerp op te rigten, en daartoe ook het fpiervermogen misfende,

zijn tusfchen de dijen van het voorwerp afgedaald, en hebben zich, gelijk

de zaak van zelve medebrengt , met de teenen achterwaarts moeten keeren.

Om nu dit gedeeltelijk dubbel worden te verklaren
,

gaat de geachte

Schrijver vooral de vooronderftellingen na , welke latere Natuurkundigen

,

in het bijzonder tiedemann, hebben voorgefteld, en wikt derzelver

waar-
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waarde. Hij meent echter aan de leer van tiedemann, in het onderwer-

pelijk voorbeeld, zijnen bijval niet te mogen verkenen, dat namelijk door

eene overtollige zenuwvorming de grond tot deze verdubbeling zoude zijn

gelegd geworden. Hij wil eerJer haar toefchrijven aan het oorfpronkelijk

dubbel zijn van de beginfelen eens nieuwen fchepfels , waarbij eene za-

menfmelting van gelijkfoortige deelen des ligchaams naast elkander zal heb-

ben plaats gehad.

Het zoude uiterst moeijelijk zijn, in een kort begrip de gronden voor te

dragen , welke den geëerden Schrijver het volgen van deze vooronderftel-

ling hebben doen kiezen. Zij behooren in de Verhandeling zelve te wor-

den nagelezen. Tot wier algemeenmaking de Klasfe te eerder befloten

heeft , daar zij , behalve hetgeen hier in het kort vermeld is , ook over

het kruifen der Schaaprasfen en het veredelen derzelven zeer belangrijke

aanmerkingen inhoudt , die duidelijk doen zien , waarom die veredeling

zoo algemeen mislukt, en regelen aan de hand geeft, wier opvolging voor

hoogstraadzaam te houden is.

Zoo verre over die Verhandelingen , welke reeds aan het oordeel der

Klasfe zijn onderworpen geweest.

Onder de nog onbeocrdeelde valt te noemen een zeer uitgebreid Vertoog

van het geacht Medelid , den Heer schröder , over de Meetkundige

Bepalingen , waarvan tot nu toe Hechts het eerfte gedeelte bij de Klasfe

ontvangen is.

Ik mag dit Verflag niet eindigen , zonder ter kennis van deze Achtbare

Vergadering gebragt te hebben, dat de twee laatfte ftukken van het Derde

Deel der Nieuwe Verhandelingen , die nu onlangs zijn in het licht gege-

ven, de overige bouwftofFen bevatten , welke in het tijdsverloop van twee

Jaren door deze ftichting tot uitbreiding der V^etenfchappen zijn aangebragt.

Na de voorlezing van dit Verflag vervolgt de Voorzitter:

E Ik
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Ik bedank U, Mijnheer de Sckretaris, voor de duidelijke uiteenzetting

van hetgeen de Klasfe verlangd heeft , dat in deze Zitting nopens hare

\^érkzaarnheden zoude worden voorgedragen , ik verzoek U op nieuw het

Programtöa v^el te willen voorlezen van de Uitfchrij ving der Prijsvragen.

'De Sekretaris leest hierop voor, de volgende

PRIJSUITSGHRIJVING
DER

EERSTE KLASSE
VAN HET

KONINKLIJK-NEDEllLANDSCHE INSTITUUT VAN
WETENSCHAPPEN, LETTERKUNDE EN

SCHOONE KUNSTEN.
/Aangekondigd in hare Openbare Vergadering den 16^°'^ December i^^i.

D.'e Eerfte Klasfe van het Koninklijk-Nederlandfche Inffituiit van VVeten-

fchappen. Letterkunde en Schoone Kunften, brengt ter kennisfe van het

algemeen, dat op de Prijsvragen, door haar bij het Programma van 1827

uitgefc 11reven cii in den Jare 1829 herhaald, luidende:

•Welke waarnemingen en proeven zijn er met zekerheid bekend , dat

door kunst, zoowel op den droogen als op den natten weg, ligchamen

geboren zijn , die met natuurlijke mineralen overeenkwamen ; in hoe verre

bleek het, dat zij daarmede in vorm van kristal en in inhoud van be-

(landdeelen overeenkwamen ; kan men met grond verwachten , dat het ge-

tal van dergelijke kunstmineralen kan vermeerderd worden ? zoo ja , welke

middelen en proeven zouden tot het bereiken van dit oogmerk in het

werk
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werk moeten gefield worden , en in hoe verre helderen zulke waarnemin-

gen en proeven de geboorte en vorming der delfllofFen op?

wederom geen antwoord zijnde ingekomen , zij befloten heeft , dezelve

in te trekken

;

dat op de 'prijsvraag, bij het Programma van 1829 uitgefchreven , om
beantwoord te worden vóór den eerften Maart des jaars 183 1 , luidende:

In welken wetenfchappelijken fiaat bevond zich de Genees- en Heel-

kunde in het laatfte tijdperk der voorgaande eeuw ? welke proefondervinde-

lijke verbeteringen zijn fcdert de laatfte dertig jaren, dat is, van 1800

tot 1830 aan de eene en andere aangebragt ?

flechts ééne verhandeling is ontvangen , onder het motto

:

Fade farve , fed inculte.

Dit antwoord ten eenemale onvolledig zijnde, heeft de Klasfe aan het-

zelve de gouden medaille niet kunnen toewijzen. •

Zij heeft befloten , deze vraag niet wederom voor te ftellen

;

dat geen antwoord is ingekomen op de vraag:

Ongeacht de belangrijke verbeteringen in de laatfte jaren aan de wegen

toegebragt , kan niet tegengefproken worden , dat men in Nederland , bij-

zonder voor vervoer van koopwaren, fabrijkwezen en voortbrengfelen

van landbouw en nijverheid op verre na zoo ver niet gevorderd is , als

in andere Landen , bijzonder in Engeland , vooral voor het transport te

Lande.

Misfchien beftaan er redenen, waarom wij het voorbeeld onzer over-

zeefchc naburen niet in al zijn omvang kunnen volgen ; maar dit belet niet

,

E 2 dat
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dat er ten deze nog veel te doen is, dat misfcbien ongedaan blijft, om-

dat de middelen, waardoor verbeterde wegen verkregen kunnen worden,

even min naauwkeurig bekend zijn , als de kosten , welke daartoe moe-

ten worden aangewend. Deze verbeteringen echter van belang te achten

zijnde

,

wordt gevraagd

:

„ Welke zijn de meest bekende wijzen , waarop men de wegen in vroe-

„ ger en later tijden , niet alleen ten gerieve der reizigers, maar vooral

„ tot gereed en onkostbaar vervoer der voortbrengfelen des Lands , fa-

„ brijkwerken en koopmansgoederen verbeterd heeft in Europa , Noord-

„ Amerika of elders?

„ Wat is daarbij in acht te nemen , zoo voor localiteiten
, grondge-

„ fteldheid , als ondcrfcheidene einden , waartoe de wegen moeten dienen ?

„ Welke zijn de kosten van derzelver aanleg? welke die van hun on-

„ derhoud ?"

Rij de behandeling zal men deze kosten moeten opgeven in Nederland-

fche munt ,
per Nederlandfche mijl , op eene breedte van ilen Nederland-

fche Ellen (mètres') van het onderhoud gedurende een tijdvak van ten

minfte dertig jaren.

Men zal de voor- en nadeelen der onderfcheidene wijzen van aanleggen

,

even zoo als de kosten van bouwfloffen, arbeidsloonen en wat dies meer

zij , elk afzonderlijk moeten opgeven , zoodat men bij voorbeeld het on-

derfcheid in beide opzigten beoordeelen kan , tusfchen de ijzeren wegen

{chemins de fer') Mac Adams wegen {Routes d'argile et de gravier')

Mac Nalfe wegen (^Routes apieimes^ en alle andere , niet alleen onder-

ling , maar vooral met de hier te Lande , meest bekende , keiftraten ,

klinkerwegen, grindwegen, puinwegen en flakwegen ; waarvan dus bewer-

king
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king en kosten ten naauwkeurigfte berekend en opgegeven zullen moeten

worden, zoowel als de foorten en hoedanigheden der bouwllofFen, (ftee-

nen en ander materiaal) met de wijzen van bewerking, aanvoer, en ver-

werking, zoowel bij den eerllen aanleg, als in het voor omfchreven tijd-

vak van dertig jaren.

Welke vraag mede bij dezen wordt ingetrokken.

Zij (lelt wijders als nieuwe vragen voor, om beantwoord te worden

vóór den laatften Februarij des jaars 1833 :

I. De duurzaamheid en het behoud van het koper , dat ter beveiliging

van Schepen wordt aangewend , tot dus verre gezocht zijnde in liet ge-

bruik van eenige vermenging van dit metaal (^alliage'), in plaats van zui-

ver koper, of in de befchermende banden van den beroemden uavy, en

de ondervinding fchijnende te leercn , dat er dadelijk een aanmerkelijk ver-

fchil in de duurzaamheid beltaat , zoodat bij fommigen de koperhuid veel

langer behouden blijft , dan bij anderen , hoezeer aan dezelfde werking van

zee blootgelteld

;

Wordt gevraagd

:

„ Of dit laatfte werkelijk het geval is ? en , zoo ja , in hoe verre de

„ aard of de bereiding der koperen platen hiertoe aanleiding kan geven;

„ welke de beste hoedanigheid van koper en de beste bewerking fchijnt

„ te zijn voor platen voor fchepen beftemd , en waaraan de foorten , het

„ meest aan het oogmerk beantwoordende , onderfcheiden en erkend kun-

y, nen worden ?"

II. Blijkt het

,

I. uit Eudiometrifche proefnemingen, dat het Itikftofgas en het zuur-

E 3 ftof-
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ftofgas , die te zanien gemengd , de voornaamfte beftanddeelen van den

dampkring uitmaken , in derzelver onderlinge evenrediglieid geene verande-

ring ondergaan gedurende liet verloop der tijden ; of wel is liet nog te

kort geleden , dat men naauwkeurige Eudiometers bezit en met dezelve

naauvirkeurige proeven gedaan heeft, om hieromtrent met zekerheid iets te

kunnen beflisfen?

2. Welke is de verandering, die dezelve ondergaat inplaatfen, die

met flechts weinige openingen voorzien zijn , en waarin zich vele raen-

fchen te zamen bevinden ? Is deze verandering dezelfde , wanneer het

zonnelicht gemakkelijk tot deze plaatfen doordringt, en wanneer in dezelve

een volkomen duister plaats heeft?

3. Waarmede eindelijk ftaan de afwisfelingen in de hoeveelheid van

liet met de darapkringslucht gemengde koolftofzure gas in verband ?

Voor de beantwoording van elk dezer vragen , looft de Eerde Klasfe

van het Koninklijk-Nederlandtche Inflituut van Wetenfchappen , Letter-

kunde en Schoone Kunften uit eene gouden Medaille
,
gefchroefd op den

(tempel des Inflituuts , ter innerlijke waarde van vijfhonderd Gulden.

De ftükken , welke naar eenen prijs dingen , zullen in de Nederduitfche

,

Franfche, Latijnfche, Engelfche of I loogduitfche Taal, maar met de al-

gemeenc Italiaanfche Letter gefchreven moeten zijn , en aan den vasten

Sekretaris der Eerfte Klasfe vrachtvrij bezorgd worden.

Tot deze uitgeloofde prijzen worden alle Geleerden , zonder onderfcheid

,

uitgenoodigd , met uitzondering alleen van de Leden der Klasfe , als wel-

ke van alle mededinging worden uitgefloten: onder welke benaming ech-

ter noch de Buitenlandfche Geasfocieerden , noch de Korrespondenten be-

grepen zijn.

De
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De in te zenden ftukken moeten met eene anJere hand, dan die van

den Auteur gefchreven zijn , zonder naam ; maar de Icwaliteit en woonplaats

des Auteurs zullen gedeld uiocten zijn in een afzonderlijk verzegeld papier,

tot opfchrift dragende dezelfde fpreuk , of lietzelfde kennelijk teekeu ,

waardoor de Verhandeling , waartoe het behoort, onderfcheideu is.

De uitwijzing der prijzen zal plegtig aangekondigd worden in eene Open-

bare Vergadering. Zij zal voorts algemeen gemaakt worden in de Binnen-

en Buiteulandfche Tijdfchriften , waarin deze Uitfchrijving geplaatst of ver-

meld wordt.

De bekroonde Verliandelingen blijven het eigendom der Eerlle Klasfe

van het Koninklijk-Nederlandfche InlHtuut van VVetenfchappen , Letter-

kunde en Schoone Kunden. Het zal den Schrijver of Sciirijvers niet vrij»

ftaan , hiervan op eenigerhande wijze door den druk gebruik re maken , ten

zij de Klasfe daartoe hare toeftemming geve.

De niet bekroonde ftukken zullen, op begeerte der inzenderen, tevens^

met de bedoten naambriefjes aan zoodanig perfoon of adres terug gezonden

worden, als zij zullen verkiezen, mits dit, zonder eeuige kosten der

Klasfe , binnen een jaar na de uitwijzing verlangd en dit adres opgegeven

worde; doch zal het verzoek om teruggave moeten verzeld gaan van be-

hoorlijk bewijs van regt op het fluk.

Ingevalle geene teruggave van een niet bekroond ftuk verlangd mogt

worden , of de evengemelde vereischten daar niet bij waren in acht ge-

nomen , zal men de befloten naambriefjes ongeopend verbranden , en de

ftukken zelve bewaren , om te dienen , als bevonden zal worden te be-

hooren. •' 'f'-', !»;•

In naam der' Eerde Klasfe voorna.

G. V R O L I K
,

Sekretaris.

Hier-
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Hierna zegt de Voorzitter:

U , Mijnheer kops , die zich zoo welwillend heeft gelieven te verledi-

gen, om door eene Voordragt het genoegen dezer plegtigheid te ver-

hoogen , verzoek ik thans de fpreekplaats te betreden.

De Heer kops , hieraan voldoende , droeg voor de volgende redevoe-

ring:

MIJNE HEEREN , ZEER GEËERDE TOEHOORDERS !

Het is ons , als beoefenaars der Natuurkundige Wetcnfchappen , niet ge-

noeg , dat wij de voorwerpen , aan wier befchouwing wij ons hebben toe-

gewijd , met de meeste naauwkeurigheid onderzoeken , om dezelve in al

hunne bijzonderheden te leeren kennen ; wij trachten deze kennis ook ten

nutte aan te wenden, en vinden deze pogingen meestal beloond. De Land-

man , de Zeeman , de Fabrijkant , de Werktuigkundige en zoo vele ande-

ren , bewijzen ons telkens hunnen dank voor de hulp , die zij van ons ont-

vangen , ja het geheel beflaan van ons vaderland , deszelfs behoud en ver-

dediging rusten op die wetenfchappelijke gronden , welke de Leden dezer

Klasfe al verder pogen te volmaken.

Het algemeen verband , dat alle wetenrchappen naauw met elkander ver-

eenigt , heeft ook hier meermalen gelukkig gewerkt , waarvan onze met

de overige Klasfen van dit Inftituut vereenigde werkzaamheden getuigen

kunnen; maar onder alle de beoefenaars der wetenfchappen , die van ons

onderrigting en hulp verlangen , zijn het misfchien de wijsgeerige Godge-

leerden , die zich hierover liet meest kunnen beklagen , zoo verre betreft

hunne pogingen, om uit de gewrochten en voorwerpen der Natuur het be-

ftaan van het Opperde Wezen , de eerfte Oorzaak en de Onderhouder van

alles, en de bijzondere eigenfchappen van dat Hoogde Wezen te betoogen.

Hoe grondiger men de voorwerpen der Natuur leert kennen en de tien-

dui-
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duizende verfcheidenheden , daarin voorkomende, in al derzelver wijzigin-

gen en vormen gadcflaat, hoe meer overvloedige blijken van Gods groot-

heid , wijsheid en goedheid ons als voor de oogen fpringen ; maar is het

te verwachten , is het te vergen van den Godgeleerden , wiens wetenfchap

zich in zoo vele andere takken uitbreidt , dat hij in de diepten onzer we-

tenfcliappen indringe ? Kan hij niet met regt van ons vorderen, dat wij

de flotfom van waarnemingen , waaraan vele geleerden hun geheele leven

hebben gewijd , hem tot het opgcmclde doel mededeelen , ten einde hem

alzoo te behoeden voor ongerijmde en nietige gevolgtrekkingen , waaraan

eene oppervlakkige kennis der Natuur hem gedurig blootftelt.

Maar wat fpreek ik alleen van den Godgeleerden ? Is niet de kennis ,

welke tot dit doelwit moet leiden , eene ware behoefte voor eiken vereer-

der der Godheid , en zal dus de befchouwing der Natuur met het bepaal-

de oogmerk , om de werkingen der Goddelijke eigenfchappen daarin aan te

wijzen, de wetenfchappen , welke hier beoefend worden, niet verheffen

en ons dus te meer de erkentenis van elk , die edel denkt en rein gevoelt,

doen verwerven ? Zullen wij daarin niet onze edeKtc belooning vinden ?

Of zouden wij , die met onze befchouwingen gedurig in het midden van

de werken der Schepping verkeeren , koel blijven voor al het verhevene
,

wijze en goede , dat zich daarin telkens te helderer aan ons vertoont ?

Ik vertrouw derhalve, geachte Hoorders! op Uwe belangftelling te mogen

rekenen , wanneer ik thans Uwe aandacht wilde vestigen op de Eindoog-

merken , die wij in de Natuur kunnen opmerken ; maar uit hoofde van

den wijden omvang van zaken , welke zich hiertoe opdoen , wilde ik mij

bepalen , en wel alleen tot het rijk der Planten , wier beoefening mij in

het bijzonder is aanbevolen. Ik wilde alzoo tot U fpreken over de Eind-

oogmerken , of duidelijke blijken van Gods wijsheid in het plantenrijk.

Hoort mij met toegevendheid, welke ik, vooral van wege het hooge gewigt

van het onderwerp, inroepe, en wel te meer, daar hieromtrent veel minder

F is
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is nagefpoord, dan ten aanzien van het Dierenrijk, dewijl de planten meer

bezwaren in dezen opleveren , uit lioofde van hare fijndere bewerktuiging

en mindere gevoeligheid.

UI Het zal noodig zijn , om vooraf over de leer der Eindoogmerken mij

nader te verklaren. De Eindoogmerken zijn in de fcholen der VVijsgeeren,

reeds van de tijden der oude Grieken en Romeinen af, van verfchillende

zijden befchouwd en overwogen: verre de meesten hebben dezelve erkend,

doch onderfcheidene Wijsgeeren hebben dezelve bcitreden , waaronder voor-

al de oude Epicuristen , en nader aan onze tijden baco verulamius , des-

CARTES en anderen moeten gerekend worden , welke inzonderheid werden

afgefchrikt door de menigerlei ongerijmdheden, waartoe de voorilanders

der Eindoogmerken vervallen zijn.

Het komt hier voorzeker aan , wat men door Eindoogmerken , door ve-

len Eindoorzaken genoemd , wil verftaan hebben. Descar.tes wilde dit

onderzoek aan de Wijsbegeerte onttrekken , onder het zonderling voor-

wendfel , dat wij onvermogend zijn , de oogmerken van God te kennen

,

en wie zal kunnen loochenen, dat wij in duizende gewrochten der Natuur

die oogmerken geenszins kunnen doorgronden ; maar wanneer wij in on-

derfcheidene voorwerpen der Natuur een fchakel van behoeften ontdekken
,

en daartegen zien overgelleld een fchakel van hulpmiddelen , om die be-

hoeften te vervullen , dan zullen wij , mijns inziens , mogen vastftellen
,

dat zulke hulpmiiklelen aanwezig of bepaald zijn , om in die behoeften te

voorzien : dan zien wij hierin wijsfelijk doel en middel vereenigd. Wanneer

eenig voorwerp niet zou kunnen beftaan of voortduren , zonder het mid-

del , dat deszelfs behoefte moet vervullen , of eenig gebrek moet vergoeden ,

dan is dit hulpmiddel volftrekt noodzakelijk geworden ; dan bellaat dit

,

hetzij geheel of gedeeltelijk , ten behoeve van dit voorwerp , dan is hierin

•het Eindoogmerk van deszelfs aanwezen gelegen.

Ik zeide geheel of gedeeltelijk : immers de voorwerpen der Natuur kun-

nen
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nen tot onderfcheidene oogmerken beftemd zijn , en zijn dit met der daad

,

en waar wij die Iviinnen ontdekken , zullen wij te meer verbaasd ftaan over

de wijsheid van den Schepper , die wij reeds met cenen heiligen eerbied

gadedaan, indien wij flechts één doeleinde daarvan kunnen opmerken.

Door de opgegevcne bepaling zullen wij vermijden , om onder eindoogmer-

ken te rekenen de nuttigheden , welke eene zaak kan voortbrengen , en

die vooral de mensch , de met oordeel en bijzondere vermogens begaafde

mensch , uit de natuurlijke voorwerpen weet te trekken. Hier is veel toe-

valligs , veel , waarin enkele verkiezing werkt , en \vij bedoelen alleen het

volftrckt noodzakelijke , om aan zekere behoeften te voldoen.

Ik meen dan genoeg voor U te hebben verklaard , wat wij door Eind-

oogmerken verdaan , om nu te kunnen overgaan tot aanwijzing van onder-

fcheidene Eindoogmerken , die wij in het Plantenrijk moeten erkennen.

I. Laat mij eerst fpreken over eenige algemeene doeleinden, die wij

door de planten zien bereikt.

II. Eenige zigtbare Eindoogmerken aanwyzen in de zamenfielling en bij-

zondere deelen der planten.

Vergunt mij bij deze voordclling met zeer eenvoudige en algemeen er-

kende waarheden te beginnen, ten einde te eerder overtuiging voort te

brengen.

I. Wie zoude zich onzen aardbol kunnen voordellen van alle planten

ontbloot , en denzelven niet voor raenfchen en dieren onbewoonbaar moe-

ten rekenen. Ik zal nog niet fpreken van het voedfel , lictgeen men aan

dezelve verfchuldigd is; maar zullen wij niet de volftrekte noodzakelijkheid

der planten erkennen , zoo al niet om ons eene gezonde dampkrings-lucht

te doen inademen , en bedorvene ftofFen op te nemen ; althans om ons

vruchtbaren regen uit de wolken aan te brengen , en door liaren afval en

F 2 bij
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bij de verfterving en flooping van hare deden eene weldadige humus aan
den grond mede te dcclen. Brengen zij reeds algemeen zulke heilzame uit-

werkingen voort, die onze aarde voor levende wezens bewoonbaar maken,
zoo zullen wij reeds geene volfirekt nuttclooze planten kunnen noemen ,

fchoon ons anders van vele geen het minde nut bekend moge zijn.

BelrefFende de verdere algemeene doeleinden , welke door haar ten be-

hoeve van [mcnfchen en dieren bereikt worden, zoo gedenken wij terflond

aan de veelvuldige gebruiken en nuttigheden , welke uit het Plantenrijk

worden getrokken. Doch hier
, gelijk ik flraks reeds waarfchuwde , moet

men zich vooral wachten voor overdrijving en verkeerde gevolgtrekkingen.

Wie kan beweren , dat al het nut , hetgeen ons de planten aanbrengen

,

alle de genoegens , die wij daardoor genieten , volfirekt noodzakelijk zouden

zijn? Hoe veel kan hier ontbeerd worden, en hoe ligtelijk kan eenig ge-

mis van dit nuttige en aangename door iets anders vergoed worden.

Van alle de nuttige gebruiken , waartoe ons de planten dienen , zal ik

alleen Uwe aandacht vestigen op twee Eindoogmerken : onze voeding , en

genezing van ziekten. Hieromtrent zal toch geene tegenfpraak kunnen

vallen. In eene befchaafde raaatfchappij , want ik moet hier woeste vol-

keren uitzonderen , bij welke alle ontwikkeling hunner zedelijke vermo-

gens , de eigenlijke bedemming van den mensch , nog geheel ontbreekt

;

ik zegge , in eene befchaafde maatfchappij moeten ons de planten het voor-

naanifte onderhoud verfciiafien. Hier zijn dus behoeften, die alleen door

dezelve kunnen vervuld worden, en wat vloeide uit deze noodzakelijkheid

voort , hetgeen mede zoo algemeen wordt erkend en gevoeld , dat name-

lijk de mensch , die over de geheele aarde is verfpreid , ook in alle ver-

fchillende gronden en luchtftrekcn het noodige voedfel in de planten moest

kunnen vinden ; en ten andere , dat de gewasfen door alle jaargetijden hem

bij opvolging konden voeden. Hoe overvloedig nu wordt door den liefde-

rijken Schepper in alle deze behoeften voorzien!

Ge-
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Gelijk ik dit tot Uwe herinnering flcchts behoefde aan te (lippen , moet

ik ook met een enkel woord gewagen van de geneesmiddelen , welke de

planten opleveren. Bedaan er ziekten , wier genezing alleen van het

gebruik van bepaalde planten kan verwacht worden , wie zal dan in

dezelve het doeleinde ontkennen ? Hier is dan weJer eene behoefte, die

langs geen' anderen weg kan vervuLi worden. Zullen wij ook niet

gaanie de verzekering van Genees- en Heelkundigen aannemen , dat

elk land en liichtflreek in de planten , die aldaar geheel eigen en inlandsch

zijn , de beste geneesmiddelen aanbiedt voor ziekten , welke uit de ligging,

gronden en het klimaat dier landen voortkomen. — Zullen wij Nederlan-

ders niet mei dankbaarheid erkennen, dat wij tegen het fcorbu( , waaraan

wij door ons vochtig luchtgeflel zoo zeer onderhevig zijn , de weldadiglte

geneesmiddelen in de planten van onze lage gronden aantreffen. — De Na-

tuurkundige SOLANDER bouwde zoo zeer op deze algemeene waarneming
,

dat hij verklaarde, dat hij uit den overvloed van planten, die in eenlg

gewest natuurlijk groeijen, gemakkelijk kon opmaken , aan welke lands-

ziekten de inwoners van dat gewest onderworpen waren.

Laat mij nu met onze befciiouwingen overgaan tot het Dierenrijk , het-

geen zijne behoeften mede zoo ruim in de planten vindt vervuld. Hier

doet zich de natuur meest in haren oorfpronkelijken en zuiveren flaat op.

Hier worden wij althans niet gehinderd door veelvuldige kunstbehoeften
,

die alleen het werk zijn van den menech. Hoe vele zijn de dierfoorten,

die alleen van planten kunnen leven , welke ieder in de haar eigene lucht-

ftreek , en in alle jaargetijden voor zich bereid vindt , voor zoo verre zij

niet door eenen winterflaap voor eenen geruimen tijd alle voedfel kunnen

ontberen.

Letten wij op de foorten van gevvasfen , welke menfchen en dieren nut-

tigen
,
zoo ontdekken wij hierin een opmerkelijk verfchil ,, naar gelang van

F 3 de
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de onderfclieidene behoeften gewijzigd. De Dieren, vooral die tot onze

Landhuishouding behooren , voeden zich van overblijvende planten , die

geene jaarlijkfche kvveeking behoeven j van derzelver bladen en fiengen

,

inzonderheid van grasfen , welke zij gedurig afknagen, waardoor deze

planten telkens nieuwe fclieuten en uitfpruitfels maken , die deze dieren bij

opvolging rijkelijk voorzien. Zij konden niet zaaijen, noch maaijen, noch

vergaderen in de fchiiren : zij vinden alles voor zich verzorgd ; maar de

mensch , zoo talrijk over de aarde verfpreid , zou niet kunnen beftaan
,

indien hij geene gewasfen kweekte, waartoe hem zijne vermogens zoo gun-

ftig ten dienfte ftaan , en de meeste dezer planten zijn eenjarige en wier

zaden hem voeden , zoo als granen , peulvruchten en anderen , die dus

binnen kort geheel zouden vernietigd wezen , indien de mensch dezelve

door den akkerbouw niet in (land hield. Den mensch is derhalve aange-

wezen , dat hij door eigen arbeid den grond tot vruchtbaarheid moet

dwingen, terwijl de natuur zelve voor de dieren hunnen disch heeft toe-

bereid, waaraan elk zijne keuze vindt naar gelang van het bijzonder in-

ftinkt , waardoor ieder dier gedreven wordt.

Hier moet ik gewag maken van proeven
, genomen door den voortreiFe-

lijken linneus (*) , die zijne onvergelijkelijke natuurkennis altoos op het

gemeene leven zocht toe te pasfen. Ruim 800 inlandfche planten der na-

tuurlijke weiden , wierp hij aan paarden , runderen , varkens , fchapen en

geiten voor , om te ontdekken , welke zij aten , welke zij weigerden. Maar

zeer weinige 'werden door allen genuttigd , en de meeste planten door twee

of

C*) Zie den zoogenoemden Pan Suectis: eene Disfertatio van n. l. hesselgren,

onder linneus verdedigd , waarin de proeven van Denzelven zijn opgegeven in linn^i

Amoenitates Jcademha. Vol. II. nog nader opgehelderd, vooral ten aanzien der bota-

nifclie namen der Planten , door Schreber in Vol. X.
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of drie geweigerd. Daar alzoo het eigen infliniit van elk dier , hetgeen

uit zijne bijzondere bewerktuiging ontftaat , lieni gewasfen tot zijne voe-

ding doet verliiezen , met verwerping van alle andere , zoo is hierin een

van de Eindoogmerken dezer planten gelegen, omdat het dier anders niet

zou kunnen beflaan.

Wilt gij een bijzonder afdoend bewijs, hoe het leven van een diei' geheel

van ééne plant kan afhangen , zoo gedenkt aan het Rendier , dat voor de

bewoners der noordelijkde landen het meest onmisbare huisdier is , voor-

al gedurende de vele barre wintermaanden in deze landen. Waar zal hrt

Rendier alsdan voedfel vinden , waarvan de Laplander en Samojeed geene

voorraadfchuren konden aanleggen? Onder de dikke fneeuwlagen is de

aarde bedekt met een dik tapijt van witte mos , hetgeen juist dan welig

groeit en bloeit. Het dier krabt met zijne pooten de fneeuvvlaag weg en

vindt in dit mos , met regt rendieren-mos genoemd , overvloedig zijn

geliefkoosd en onmisbaar voedfel. Wie zal hier aan het Eindoogmerk kun-

nen twijfelen ?

Ik zeide in den beginne, dat niet eene plant als nutteloos kan gerekend

worden , maar hoe vele bijzondere doeleinden zou men gewaar worden

,

wanneer men meer acht floeg op de zorg , welke daarin voor de dieren

genomen is. Wien, bij voorbeeld, fchijnt het geene verkwisting toe , wan-

neer wij van den olm- of iepenboom in de lente , die menigte gevleugelde

vruchtjes, we'.ke van éénen boom meer dan een half millioen kunnen bedra-

gen , als blaadjes, zien afvallen, die wij in lanen en langs onze grachten

vertreden , en die , wanneer zij allen opgroeiden , welhaast onzen geheelen

bodem met iepen zouden beflaan; maar het zijn de vogelen, welke hierop

gretig azen.

Laat ons nu tot de kleinere dierenwereld afdalen. Zien wij vele planten

des avonds hare bloemkelken fluiten, wij zien ook andere, die zich dan

eerst geheel openen en gedurende den nacht hare aangenaamfte geuren

ver-
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verfpreiden. Gedenkt hier aan de nacht-kapellen en andere infektcn , die

alsdan te voorfchijn komen ; hierin fappen en andere voedingflofFen vin-

den , en door de uitvvazaming dier nachtbloeijers naar dezelve geleid worden;

terwijl de dagbloemen als dan voor hen gelloten zijn. Merkt verder op , dat

de bloemkelken van deze nachtbloemen efFenkleurig zijn , zonder ftrepen of

vlekken. Zou dit ook misfchien bevestigen , hetgeen, waarop de naauw-

keurige bloem-ontleder christian konrad sprencel (*) ons opmerk-

zaam heeft gemaakt ? Hoe, namelijk, de gekleurde ftrepcn en vlekken in de

bloemkranfcn , die bij den dag geopend zijn , meestal geleiden naar fapbui-

zen , waar bijen en andere infekten voor zich een' rijken voorraad vinden;

dat deze ftrepen alzoo voor de infekten zigtbare wegwijzers naar deze

fapbuizen zouden zijn. Bij de nachtbloemen zouden althans deze flrepen

geen doelwit hebben , en hierom in dezelve niet gevonden worden. Dit

zij echter allezins aan de verdere nafporingen der Plantkundigen aanbevo-

len. Één onzer beroemde geleerden (|-) wist geen antwoord te geven op

de vraag , waarom de prachtig bloeijende Cactus grandiflorus alleen des

nachts bloeide ; maar zal het hem niet bevredigen , wanneer wij hierin

eene zorg voor de nachtkapellen ontdekken, te meer uit hoofde der vvel-

riekendfte balferageuren , welke dezelve dan verfpreidt ?

Nog zigtbaarder zien wij een eindoogmerk bereikt ten behoeve dier in-

fekten , welke alleen leven op ééne plant, en op geene andere worden ge-

vonden. Het infckt, de Cochenille , vindt alleen zijn beflaan op de Cac'

/wi-plant , die hiervan liaren foortnaam ontleent. Deze is voor het kleine

dier

(*) In z^jn werk : Das entdeckie Geheimnifs der Befruchtung der Blumen. Berlin,

1793. 4to.

CtD Profesfor joan. clarisse, bl. xxxi van zijn voorberigt voor w. palet. Natuur-

lijke Godgeleerdheid , 1810, 8vo. door Denzelven vertaald en met zeer vele byvoegfels

en aanteekcningen vermeerderd.
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dier zijne geheele wereld. De zoogenoemde Papcn-rauts , Evonymus eu-

ropaus , wordt in onze bosfclien en hoven door een eigen rups jaarlijks

in hare bladen geheel afgeknaagd ; terwijl deze de hoornen en heesters

rondom zich verfchoont. Talrijke andere voorbeelden zoude ik hiervan

kunnen opnoemen , en de Infectenkundigen hebben dit allen zoo zeer er-

kend, dat zij deze infekten benoemen naar den naam van zoodanige plant.

Wanneer dan zulk een gewas niet befliond, zou ook het infekt niet kun-

nen beftaan.

Even zoo verflrekken duizende planten tot ftand- en woonplaats van

andere planten , en die alleen op dit en geen ander gewas worden gevon-

den en daarvan gevoed. Onder deze komt voor eene geheele rei van klee-

ne niosfen en paddeftoeltjes , die te regt hunne foortnamen ontkenen van

de plant, die hen voedt en aan welke zij alleen hun voortdurend beftaan

verfchuldigd zijn.

II. Het zijn niet alleen deze en zoo vele andere Eindoogmerken ten dienfte

van meusch en dieren, welke de planten aanwijzen j wij vinden die niet

minder in hare zamenftelling en bijzondere deelen , waarvan ik U eenige

voorbeelden moest opgeven.

Het is eerst federt anderhalve eeuw , dat de wijze van bevruchting der

planten door vele waarnemingen aanmerkelijk is toegelicht. Alle zigtbaar

bloeijende planten bevatten in het midden van hare kelken of bloemkranfen

fijne draden, aan wier top zich buideltjes bevinden, met een zeer fijn

ftof gevuld, zoo als in de Tulp, Lelie en Keizerskroon vooral zigtbaar

is. Tot in de 17de eeuw werden deze ftofdeeltjes zoo weinig opgemerkt,

dat men ze bij de toenmalige befchrijving eener bloem niet vermeld vindt

,

en ik verbeelde mij, dat de Epicuristen van ouden en lateren tijd al fpot-

tende zullen gevraagd hebben: Zal dit (luifraeel ook al zijn bijzonder

eindoogmerk moeten hebben? Het is, vooral nadat de groote linneus

was opgedaan , thans beflist , dat dit ftuifmeel in zoo verre gelijk (laat

met het mannelijk zaad der dieren , dat hetzelve , zich werpende op den

G Hem'
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Ilempel , welke door eenen eigen draad ge:'.ieenscliap heeft met het vnicht-

beginfel , hetgeen zich hi het middenpunt der bloem bevindt , dat , zeg

ik, dit (luifuieel alsdan het vruchtbeginfel doet uitzetten en rijpe zaden

Voortbrengen. De wijze , waarop dit ftuifmcel op den (tempel en het

vruchtbeginfel werkt, moge in vele opzigten , althans in onderfcheldene

planten , nog onverklaarbaar zijn
; genoeg is het , dat hetzelve voKtrekt

noodzakelijk is , om de plant aan hare groote bedemraing , van rijpe zaden

voort te brengen, te doen beantwoorden.

Wij fpreken dan nu te regt van twee onderfcheidene kunnen in de plan-

ten, en (taan verbaasd wegens de overeenkomst in de voorttelino- van

planten en dieren. En nu verklaart zich tegelijk de zorg , waarmede deze

mannelijke en vrouwelijke geflachtsdeelen befchermd worden, hetgeen nog

zeer veel (lof tot nafporing aanbiedt.

Waar de flof buidels zich binnen de bloembuia befloten vinden , zijn zii

meest klein en teeder; dikwijls zonder, of aan zeer kleine meeldraden ge-

hecht en veel beveiligd door een gewelffel van klieren , haren of tanden

aan den mond der bloembuis. Is daarentegen liet ftuifmeel geheel bloot

of aan lange draden buiten den bloemkrans uitrekende, zoo is dit (lof te

rijker en menigvulJiger , in een fieviger buideltje opgefloten en aan zwaar-

dere meeldraden gehecht ,. waarop het te veiliger rust , terwijl dan ook

doorgaans de vrouwelijke ftempel groot is , en alzoo te gemakkelijker het

ftuifmeel opneemt. Hoe algemeen is reeds opgemerkt de poging der meel-

draden , om zich naar het vrouwelijk deel te wenden , zich hier naar te

krommen, en, het ftuifmeel uitgeworpen hebbende, weder naar de wanden

van den bloemkrans terug te wijkeu : ik kan hieromtrent in geene meer-

dere bijzonderheden treden. Vinden wij in deze opzigten fommigc afwij-

kingen , zoo laat ons niet rusten met onze waarnemingen , waarbij wij

welhaast het gewaande gebrek zullen zien verholpen.

De beide gedachtsdeelen vinden eene voorname befcherming in den bloem-

krans , maar deze is teeder , tenger en niet beftand , om al het leed , dat

uit
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uit den dampkring kan ontdaan , van deze deelen af te keeren. In dit

gebrek is weder voorzien door een tweede bedekfel , den groenen kelk

,

die den bloemkrans digt omduit, en, van eene veel vastere zelfftandig»

heid zijnde, de noodzakelijke befchutting verleent. Gij zoudt mij kunnen

tegenwerpen , dat bij zeer vele deze kelk ontbreekt : Ijerinnert U weder de

Tulp en Lelie. Is dan de natuur hier te kort gefchoten? Neen: die

bloembladen zijn veel (leviger, van eene veel vastere zelfrtandigheid en

faprijker , dan de bloembladen der gekclkte bloemen ; zoodat in het gemis

van den kelk op eene andere wijze is voorzien. !

Ik wacht nog eene andere tegenwerping. Wij zien in de roos, peer-

hloefem en zeer vele andere , het vruchtbeginfel , dat hoogstgewigtig deel

der plant, niet binnen, maar geheel onder den kelk en bloemkrans ge-

plaatst. Het kan dus van de befcherming dier deelen niets verwachten
;

doch het doel is hier niet gemist : zulke vruchtbeginfels hebben die be-

fcherming ook niet van noode, want zij vinden die in eene hardere

huid , fchil of digt omklcedfcl , hetgeen bij deszelfs uitzetting overgaat of

in een vlcezigen appel of faprijke bezie , of harde zaaddoos , waarin de

zaden alle leed van buiten kunnen verduren.

De zorg voor het vruchtbeginfel vertoont zich mede zeer zigtbaar in

de boomen en peulgewasfen, wier bloemen, naar een vlinder gelijkende.

Gij U gemakkelijk zult kunnen voorflcllen. De zaden van deze talrijke

Planten-fam il ie , die meest eetbaar zijn voor mensch of dieren, worden in

het nog onrijpe pcultje , waar zij reeds een dekfel vinden , verder befchut

door de meeldraden der mannelijke deelen, welke, als een digtgcfloten

koker/ het geheele nog teedere peultjc omvatten en befchermen. Dit

fcheeh nog niet genoeg: de bloembladen fluiten zich mede vast om dezen

koker, en het is zoo juist door den natuurkundigen Godgeleerden

PALRY (*) opgemerkt, dat deze bloempjes door het bovenfte bloem-

blaad-

(*J Zie deszelfs werk, bl. 48 Noot f reeds aanschaald, bl. 451.
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blaadje, dat als een vlagje boven uitfteekt, hunne ruggen beflendig naai-

den wind keeren , wanneer de koelte hard genoeg opblaast , om aan de

teedere deeltjes , waarvan de rijping van het zaad afhangt , eenig gevaar te

berokkenen. Daarenboven de dikke fchil der peul zelve, hoeveel bevei-

liging vindt daarin het verder rijpende zaad.

Ik heb ftraks gefproken van de onderfcheidene kunnen, die evenzeer

bij de planten als bij de dieren plaats vinden. Bij de dieren, die zich

vrijelijk bewegen , zoekt de man het wijfje op , om te paren. Bij de

planten , die aan den grond zijn vastgeankerd , was dit onmogelijk ; maar

hoe wijsfelijk is in deze behoefte voorzien. Hetgeen bij de hoogere dier-

rasfen zeer zeldzaam is, dat de beide gellachtsdeelen in hetzelfde dier

voorhanden zijn; dit tweckunnige ontmoeten wij in verre de meeste plan-

ten. Hierop zijn echter vele uitzonderingen. In eenige komen de ge-

flachtsdeelen in onderlcheidene bloemen voor, en wel of aan dezelfde, of

aan onderfcheidene planten; maar ook dan zijn de mannelijke bloemen

veelvuldiger , en vooral rijk in fluifmeel , waardoor de vrouwelijke bloe-

men te gemakkelijker bevrucht worden.

Vielen niet elke lente onder uwe aandacht de els, de hazel- en okker-

noot , waaraan , eer dat de bladen te voorfchijn komen , vele bloem-

ftaartjes en fchelletjcs wapperen. Zij zijn de enkel mannelijke bloemen,

die thans door geene bladen verhinderd worden , om het rijke ftuifmeel

op de lager geplaatlle vrouwelijke bloemen te doen vallen. Gij zoudt

misfchien oordeelen, dat deze wijze fchikking niet was in acht genomen

bij den pijn- en fparreboom , die mede zulke onderfcheidene bloemen dragen

,

doch waar het ftuifmeel door de veelvuldige bladen, waarvan deze boo-

men, vooral in) hunnen bloeitijd, altoos voorzien zijn, fchijnt verhinderd

te worden , om de vrouwelijke bloemen te bereiken ; doch waar is rijker

ftuifmeel, hetgeen op de Alpen zelfs geheele wolken uitmaakt, die de ge-

vallen regen opneemt, welke hierdoor geelkleurig wordt; terwijl ook de

harde , fmalle en gladde bladen te minder het ftuifmeel ophouden , en bij

geringen wind reeds doen affchudden. , In
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In die gevallen , waar tle bloemen van onderfcheidene kunnen , op twee

verfchlllende planten hunne woonfledc gevestigd hebben , treft men ze

beide doorgaans op een geringen affliaud van elkander aan , en ter over-

brenging van het (luifmcel zal de hulp van den wind en van infekten niet

kunnen geloochend worden.

Er blijft echter, ik erken het, omtrent de bevruchting van dezen, nog

veel onverklaarbaars over, maar zal het niet meer onze verwondering op-

wekken , dat bij eene zoo fijne bewerktuiging en kleinheid van deelen ,

als die der vruchtmaking, ons zoo veel aanbiddelijke wijsheid in de oogen

ftraalt, dan dat wij wegens het ondoorgrondelijke, hetgeen er overblijft j

eenige klagt zouden voeren.

Er is echter ééne plant van deze klasfe , wier wijze van bevruchting ik

U moet aanwijzen, en waarover een iegelijk, wien dit nog onbekend was,

zich verbazen zal: ik bedoel de waterplant, Fallistieria fpiralh ,di\t\ndt

ftroomen van het Zuidelijk Europa groeit en hare wortels in den bodem.

heeft gehecht. De vrouwelijke plant heeft eene veerkrachtige , fchroef-

vormige (teng, welke rekt of krimpt, naarmate het water rijst of valt,

en waarmede zij bloeijende zich verheft tot de oppervlakte van het water.

De mannelijke plant houdt zich aan den bodem onder het water ; maar

wanneer hare bloemen gereed zijn , om zich te ontwikkelen , fcheiden die

bloemen zich van de plant af, rijzen opwaarts tot de oppervlakte des

waters, en drijven naar de vrouwelijke bloemen, die het thans geheel

ontwikkelde ftuifmeel opnemen: deze, bevrucht zijnde, duiken met hare

fpiraal-fteng onder het water, om aldaar het zaad verder te doen rijpen.

Is er voor de vruchtmaking met zoo veel wijsheid gezorgd , even zeer

vinden wij ter befcherming van andere teedere deelen de grootfte zorg ge-

nomen. Ik behoeve hiertoe uwe aandacht fl echts te leiden op de knoppen

en botten van boomen en heesters. Moest ik hier aanwijzen, hoe in

deze botten de kiemen of beginfels der bladen zijn opgevouwen , in- of

opgerold , ingeplooid of ingepakt , met zulk eene ineengedrongene digt-

G 3 held.
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heid, welke geene menrchelijke kunst in ftaat is na te volgen: hoe dit

alles gewijzigd is naar de verfchillcnde grootte, vorm en zelfftandigheid

der toekomllige bladen; zoo zoude ik mij in zeer vele bijzonderheden-

moeten inlaten. -t> <it.'/ c .-,

Dat digt oprollen en inpakken was in vele gevallen nog niet genoeg,

zaam , om haar een veilig winterverblijf te bezorgen. In dikke , vlcezige

of houtacbuge blaadjes worden zij al verder ingedoten, die veelal met een

taaije ftof zijn vastgelijmd.

Deze botten verfchillen naar gelang van de onderfcheidene behoeften , en

hier bovenal zijn de eindoogmerken ons zeer duidelijk voor oogen gefield.

Aan den els zijn alleen de bladen , maar geenszins de bloemen vooraf in

eene bot befloten geweest. Hebben dan deze bloemen , die in de vroege

lente bloeijen, geene befchutting noodig gehad? Neen: zij vonden die in

de digt opeengedrongen bloempjes, met hunne dikke kelkfchubjes. Laat

ons ook niet onopgemerkt voorbijgaan het verfchil van grootte , dikte en

ftevigheid van onderfcheidene botten. De zoogenoemde Kastanje-kina en

de Linde hebben veel zwaarder botten, dan de Eik en Okkernoot: hoo-

rnen, allen rijk in groote bladen. Zou de reden van dit verfchil ook

hierin gelegen zijn , dat het hout en de verdere deelen van den ftam van

de Kastanje-kina en Linde veel weeker zijn , meer wijde vaten en de fap-

pen daarin een fneller omloop hebben, dan in den Eik en Okkernoot. De

nog niet ontwikkelde bloemen en bladen der twee eerstgenoemden , wier

bladen ook minder vaste zélfdandigheid hebben, hebben dus tegen de

onheilen van den winter grootere befchirtting noodig , dan de twee laatst-

genoemden.

Gij zoudt misfchien oordeden , dat de aangewezene bedoeling der botten

wórdt wederfprokeh door de natuur zelve, daar zij aan vele booraen en

heesters te vergetfft gezocht worden. Is hier dan niet een dadelijk gebrek,

aanwezig? Neen: wij durven ronduit verklaren, dat de botten hier geen

doeleinde zouden hebben.

Dit
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Dit is inzonderlieid het geval bij de boomen in heete liichtftreken : lie-

zen iiebbeu geen winter te verduren; waarom zouden er dan botten voor-

handen zijn. Nog meer : er zijn ook in de Noordelijke Landen eenige

heesters , die hiervan verltoken zijn , zoo als onze hciplant en andere
,

maar hoe vast en Hevig zijn hare bladen, welke zich ook voor dcrzelver

gehcele ontwikkeling zoo digt a^néénfl uiten , dat zij daarin de noodige bp;;,

fcherraing vinden. , t'-^ .- jï'

Verder zou ik U kunnen doen opmerken, hoe de planten met flappc en

zwakke flengen , in haar onvermogen, om zich naar boven te heffen,

worden onderlleund, of door zicii te fungeren en te wenden om andere

planten , of zich daaraan te hechten door klaauwieren of fchroefdraden , door

haakjes , of telkens uitfchietende worteltjes. Bij gevvasfen met eene boom-

aardige of fievige fleng, die zich zelve kan onderfleunen , vinden wij

zulke fleunfels niet; maar een bijzonder geval is hier zeer opmerkelijk. De

wijnftok heeft eene houtige Heng en dus geene klaauwieren, maar wel aan

de ranken : deze zouden te zwak zijn , om de rijpe zware druiventrosfen

te dragen; zi> zijn door deze fchroefdraden in ftaat^ zich om andere tak-

ken en ranken heen te flingeren, en de druiventrosfen kunnen nu daaraatt

ongehinderd hangen.

- Omtrent de bewaring der zaden en de veelvuldige middelen, waarvan de

vruchten en zaden zijn voorzien, om zich algemeen te verfpreiden, zoüde^

ik, evenzeer als in andere deelen der planten, geene minder wijze voor-

zorg en doeleinden U kunnen aanwijzen, maar ik moet ten einde fpoe-

den. — Ik hoop' mijne taak volbragt en U door fprekeiide daadzaken

overtuigd te hebben, dat bij de planten niet minder dan bij de dieren

zich duidelyke blijken van Gods aanbiddclijke wijsheid aan ons vertoonen.

Deze zijn alleen te ontdekken door veelvuldige naauwkeurige waarnemin-

gen, waartoe voor den Natuurkundigen nog een ruim veld is overgelaten.

Er is nog zeer veel voor ons verholen , maar wij zagen , hoe de vorde-

ringen in de Natuurkunde ons behulpzaam waren, om hieromtrent eenige

lichtï^
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lichtftralen in te winnen : laat ons dan ooit met dit doel onze nafporingen

voortzetten, en alzoo medewerken tot verheerlijking van den grooten

Schepper, den liefderijken Verzorger van alles.

Stellen wij ons hierin ten voorganger den grootften Natuurkenner der

vorige eeuw, den onflerfelijken linneus, die ons beftendig heenwijst naar

den hoogen Oorfprong van alles en Denzelven uit zijne werken nader

leert kennen ; die , geheel van Godsvrucht doordrongen , zulk een gevoel

ook allen zijnen leerlingen zocht in te ftorten , en die aan het hoofd van

zijn natuur- en plantenflelfels deze verzuchting van den Heiligen Pfalm-

dichter plaatfte , die wij ook gaarne de onze zullen maken : „ Hoe groot

„ zijn uwe werken , o Heere ! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt

,

„ het aardrijk is vol van uwe goederen!" — Ik heb gezegd.

Na het eindigen dezer Rede, zeide de Voorzitter:

Mij blijft thans over , de dank dezer Vergadering , welken ik uit haren

naam betuig aan den Spreker voor zijne Rede , en aan den Secretaris voor

zijn volbragten arbeid in ons midden.

Zoo deze inftelling almede ten doel heeft, den band der wetenfchap-

pen , dien nieuweren band te verfterken , waardoor zij tot de gewone be-

drijven van het leven meer en meer naderen , om wederkeerig daaruit voor

zich nieuw voedfel te ontvangen ; zoo mogen wij de hoop koesteren , dat

ook het gehoorde op dezen dag en de openbaarmaking van bemoetjingen

in de twee laatstverloopen jaren , tot dit doel bevorderlijk zullen geweest

zijn.

:i\,i:ii'
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JJij het vastrtellen van den inpost op belastbare voorwerpen , is het

gewis van het grootst belang , dat aan den eenen kant de ingezetenen

niet in het geval komen , van in eene fchatting te geraken boven het

geen de vvet vordert, en aan den anderen kant, 's Lands fchatkist,
'

door kundige ontduiking, geene fchade lijde. Zoodanige vaste bepa-

ling is' echtei- voor véle voorwerpen' lang' lia geene gemakkelijke zaak.

Natuur- en Scheikunde moeten menigwerf ter hulp geroepen worden

,

en eifchen dan nog een fijn oordeel en geoefend verdand , doch bovenal

eene groote naauwgezetheid in het wel onderfcheiden van alle omftan-

digheden , die op de gehalte en eigene gefteldheid van het belastbaar

voorwerp invloed kunnen hebben.

Zoo zulks waar is van eenig voorwerp , dan voorzeker van het keu-

kenzout. De berekening toch van den accijns voor dit zout is zoo

geheel wankelbaar , wanneer men niet uitgaat van vaste natuur- en

fcheikundige beginfelen, dat het ten alle tijde van het hoogste gewigt

mag gerekend worden, dien gronddag niet te verlaten. Het geldt hier

immers een zeer aanmerkelijk gedeelte van het inkomen voor den

Staat, ontfpruitende uit den accijns eener ftof, welke dagelijks zoowel

door den armften , als door den rijkften niet alleen gebruikt wordt

,

maar voor beiden onmisbaar is. Een accijns , die , meer bedragende

dan
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dan dè "wiarSö^ 'van 'iiet zout zelve, even daardoor den min eerlijken

zoutzieder zoude kunnen aanleiding geven tot het opzoeken van mid-

delen , om denzelven , zoo mogelijk, te ontduiken j, maar tevens een

accijns, welke, indien hij niet op onbetwistbare '-natuur- en fcheikun-

dige gronden gevestigd is , aanleiding kan geven , dat de eerlijke Fa-

brijkant veel meer, dan de wet vordert, belast wordt , ja zelfs be-

boet voor onderftelde fmokkelarijen , welke hij inderdaad niet heeft

bedreven. ,

Een van 's Rijks Ambtenaren heeft aan dit dubbel gevaar willen te

gemoet komen en daartoe eenen vochtweger uitgedacht en aanbevolen

,

welke alle gebreken misfende, uit de Ibortelijke zwaarte der pekel met

zekerheid zal aantoonen , hoeveel voor accijns vatbaar zout dezelve be-

vat. Daar echter uit de verfchillende temperatuur van het vocht, met

die des dampkrings en met andere oraftandigheden in verband ftaande

,

cenige dwalingen kunnen ontfpruitenj, ,. heeft , hij er eene cofrectie-taiel

bijgevoegd, waardoor hij oordeelt, dat die dwalingen zullen kunnen

verbeterd worden. i.ü.oij-rsjla.'c sgiti-iy jam

y Het Gouvernement, het gevoelen der Eerfte Klasfe des Inftituuts op

déze uitvinding verlangende te vernemen , is er dien ten gevolge met de

meeste naauwkeurigheid eene reeks van proeven in het werk gefield

,

eerst met zuivere pekel van fijn en van grof keukenzout , gelijk zij in

den handel voorkomen , en bevonden , dat voor beiden de aangeboden

vochtweger de geheele kwantiteit der zouten tamelijk wel opgeeft. Maar

zal dit nu ook het geval zijn , wanneer met dien vochtweger de pekels

onderzocht worden , zoo als zij in de zoutketen voorkomen , tot wier

onderzoek het werktuig eigenlijk beflemd is?

Om 'zich hiervan te verzekeren, heeft men tweederlei pekel, uit eene

Zoutkeet te Utrechi , en door den vochtweger, en daarna fcheikundig

onderzocht, vooreerst zoogenaamde fchoone pekel, waaruit het zout

As nog



nog ötoestir worden 'gezoden;j ; en töi tweede j zoogenaamde vuile pe-

kel, trft welke men geen genoegzaam zuiver gekristallifeerdj keukenzout

aseer kan ftoken. - .

-nrVergelijkendö 'praeveir^i zoo inet <Jen^' aangeboden vochtweger, als

ftfieikijridig ondernomen j^met zoogenaamde /c/^oowe tn vuile pekel, l?-

v€rden^geehe ganftige iiitkomflen ter aanbeveling van dat werktuig.

Volgens den vöchtweger immers behoorden er in het Nederlandfche vat

fchoone pekel aanwezig te zijn twee en dertig Nederlandfche ponden

vóór -accijns -vatbar zMit,; terwijl de fcheikundige ontleding flechts

ongeveer negentien Nederlandfche ponden daaruit te voorfchijn bragc

,

en alzóo toonde , dat er ruim drie achtfte te veel aan belasting zonde

zijn betaald geworden-^ zoo,men op .'de. aanwijzing, des vochtwegers zich

verlaten had.-' "" "ujuifcjcrn' j 'jf.'ngiIir!o!-:iv nb jii'

t -Dö uitilag dêr proeven met de vuile pektl bevestigt volkomen, het-

gééö' jdie töèt de fchóone pekel geleerd .hadden, dat. namelijk de vocht-

Weger de ware hoeveelheid voor accijns vatbaar zout in de pekels nieï

met eenige zekerheid kan aanwijzen. De vöchtweger duidde hier eene

hoeveelheid van meer dan drie en dertig Nederlandfche ponden. zout

ï)er 'Vit aan , terwijl er zich flechts ao§ ponden waar keukenzout in

bevonden.

' Bijaldien deze vochtv^eger bij de accijnfen werd ingevoerd, zou niet

alleen de fabrijkeur , maar ook de Schatkist des Lands aanmerkelijk kun-

nen benadeeld worden. Gefl:eld een Zoutzieder, in doorloopend crediet

werkende , had middel gevonden, om een gedeelte uit te fluikenj maar

daarentegen eene hóeveelheid vuile, onbruikbare pekel bewaard, welke

hij gemakkelijk van morfige inhangfelen zoude kunnen zuiveren en van

kleur berooven. Bij eene vifitatie zou hij nu deze helder gemaakte pe-

kel kunnen vertoonen , en zelfs , op het onderzoek met den vöchtwe-

ger , de ontbrekende en uitgevoerde hoeveelheid zout fchijnbaar dek-

50 :t ken.
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kett^' aJzöa hstiLand berooven en de vérfchuldigde boete ontduiken;

Uit de genomenei proeven , waarvan hier flechts de uitkomften zijn

medegedeeld, alz'oo genoegzaam blijkende, dat deze: vochtweger niet

gefchikt is, om de ware. hoeveelheid cijnsbaar.zout in.;de pekels -der

zoutketen met zekerheid te bepalen , viel het befluit niet moeijelijk ,

ota dcszelfe kvofering bij de accijnfen ftellig. af te radea^ oïvMtn uncicg

.!'In' het openbaar Verflag. van het jaar 1831 werdea de aanmerkingen

medegedeeld, die de Eerfte Klasfe bij het Gouvernement bad in het, mid-

den gebragt op een aangeboden werk van den Heer tailbout de ma-

aiGNY, betiteld: P.ériple moderne des mers mire et d':jizov. .Zijne

Excellentie , de Minister van Binneulandfche Zaken , deze aanmerkingen

aan den Heei' db; marigny» op. 's Konings verlangen, bebbendc kentaai

gemaakt, diende dezelve hierop ;van antwoord ^ onder toezending: feaa

eene vergelqteende opgaaf-idw laïgtex- en breedte-bepalingen
' van ondet!-

fcheidene plaatfen, volgens gezegde Pdriple. moderne, ,\'m.y^ri..SSSi

rolletje kaarten , tot de Liniane van den Dniester betrekkelijkii fl .«*

T^.Deze . ftukken ^ een ) nieuw* onderzoek vereifchende,. zijn daarmedft

belast de Heeréh schröder en van heynseergewj welke de Klasfe.ift

ftaat ftelden , het volgend berigt aan het Gouvernement af te vaardigen»)

'i'De Eerlte Klasfe van het Koninklijk-Nederiandfche InlUtuut van.Vye-

tenfchappcDy /bij Misfufe van den aiften September de§ jaaw i83();s

door het Ministerie van Binnenlandfche Zaken ontvangen hebbend^ f.

het antwoord Van den Heer tailboux de marigny op de aanmerkin-

gen , iwelke zij op het handfchrift van zijne Périple moderne des mtrs<

noire :-ét rjiji^aov vroeger gemaakt bad, beefi,. met, vernieuwde;; aandachö

dit antwoord overwogen en in alle bijzonderheden nagegaan. : Zij heefj^

echter ' bij hetzelve niet in. alle deelen haar verlangen voldaan gezien.

Het blijkt daaruit wel, dat de Heer de MARiGNïizeer vepl, v«a.an4j?ï
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ren heeft ontleend, doch de Schrijver meldt niet bepaaldelijk, welke

waarnemingen , welke opmetingen door hem zelven zijn gedaan en

welke handelwijzen daarbij door hem zijn gevolgd. >Het is en blijft dus

moeijelijk, zijn- werk grondig te beoordeelen.>uvj tib ,1 -
.

Het draagt intusfchen doorflaande blijken , dat .de Schrijver daaraan

geene moeite gefpaard heeft. Het mag dus aangemerkt worden als de

eerfte proef van eene Derrotero voor de zwarte zee , en verdient in

handen te komen van alle.zeevarenden, dieiiii het vervolg, die wateren

zullen bezoeken. mimovaoO «ri ?: ) slüfira SfmJf ab' aih ,

'

De Eerfle Klasfe meent daarom te mogen advifeeren:

1'*'. Dat zij , hoewel niet die inlichting ontvangen hebbende , welke

zij gewenscht had , de nadere aanwijzing namelijk , hoedanig de waar-

nemingen en opnemingen gefchied zijn, evenwel reden heeft, om te

befluiten , dat, in het algemeen genomen, de opgaven in het hand-

fchrift en de bijlagen voorkomende icnrocdtrijjecvaart betrekking heb»

bende, naauwkeurig zijn. ?

2^. Dat' de breedte en lengte der plaatfen, op zeer weinige uitzon-

deringen na , overeenkomen met de befluiten uit de opnemingen van

dén Franfchen Zeekapitein gauthier, en dat deze laatfte allezins ver-

trouwen verdienen.

3*. Dat ten aanzien van de 'plans, waarvan er eenige'^eer uitvoerig

zijn bewerkt, dezelve gedeeltelijk door den Heer de marigny zelven

zijn opgenomen. iitïainii.i Jh

4'*. Dat hetgeen in de Périple bevat is , en tot de 'Zeevaart be«'

trekking heeft , zoo als de aanmerkingen over de ftroomen , ligging der

kusten , affland der plaatfen , landvertooningen , enz. , in geen haat be-

kend werk .voorkomt, en dat zij geene reden heeft te twijfelen, aan de

waarheid der verzekering van den Schrijver, dat dezelve de refultaten

z^n van zijne waarnemingen «1 opmerkingen , gedurende de zeetogten

in deze wateren. 5°-



C 9 >

.5'. Dat zij voor liet overige dit werk, benevens de plans, waar-

dig befchouvvt, om door den druk bekend gemaakt te worden , naardien

zij voor zeevarenden belangrijk zijn, en als eene eerde proef kunnen

belchoüwd worden van eenen Dcrrotero in die watereu, welke. in^ het

vervolg van tijd ook door de nafporingen van andere zeereizigers. meer,

en meer volmaakt kan worden. y. \.^\-x

Juist toen zij gereed was, dit haar advies bij het Gouvernement iin

te zenden, ontving zij van wege het Ministerie van Binnenlandfche za-

ken een nieuw verzoek , om een door den Heer tailbout de warig-

Ny kort te' voren uitgegeven en aan Zijne Majesteit den Koning aange-

boden Portiilan de la mer mire et de la mer d^Azoy na te. gaan,

en ook daarover hare gedachten te willen mededeelen. , .•'-v ••-."/

De Eerde Klasfe dien ten gevolge dit gedrukt werk vergelijkende met

de vroeger in handfchrift aangeboden Périple moderne , bevond al aan-

ftonds , dat beide deze werken daarin verfchillcn , dat de gefchiedkundi-

ge berigten , in de Périple voorkomende , uit de nu aangeboden Portu-

lan zijn weggelaten. ,C{e;üü3:i>xtI iiaiffifhav

'"Voor het overige komen zij , ten aanzien van den' inhoud , overeen

,

éi al wat in de Pdriple vervat en voor zeevarenden van wezenlijk belang

is, wordt ook in de Portulan met gecne mindere uitvoerigheid belchre-

ven. Zeifs is het aan Heeren Gekommitteerden gebleken, dat inde Por-

tulan opgaven gevonden worden, die men in de Périple niet aantrefrj
'''

De Eerde Klasfe gaf daarom , na overweging van al het voorgaande,

als haar gevoelen op :

i». Dat door de uitgave van het werk Portulan de la mer noire

et de ld mer d'Azov het hoofddoel is bereikt geworden , hetwelk de

Heer de marigny zich onder het fchrijven zijner Piriple had voor-

gedeld; • '

a**. Dat hij door het leveren van eene belangrijke' Bijdrage vobr'-dé
üsv aabsl allu jeb ,415 -a.rad Mdg^ iwi ]t- 1 , . fji.t ,,a, '

2ee-



Zeevaartkunde , zich met der daad verdienftelijk heeft gemaakt, en dat

er uit dien hoofde wel termen zijn , om aan denzelven eenige vereering

toe te kennen;

En eindelijk i,
.30., dat j na het in het licht, verfchijnen vmAm £(>r-r

/w/fl« ^isri .hu geene aanleiding meer beitaat , om het drukken der P^-

riple verder aan te bevelen.

uDat .het advies der Eerde Klasfe, om de werkzaamheden des Heeren

TMLBOiJT DE MARiGNV ten nutte van zeevarenden niet onbeloond te

latan,. bij-ihet Gouwrnemenc gereeden ingang heeft gevonden, bleek

Iwattiikorc: daarna, iHt eene: misfive van Zijne Excellentie den Minister

van Binnenlandfche , Zaken , berigtende , dat het Zijner Majesteit den

Koning, bij bed uit van 27 Maart jl. , behaagd heeft, ten gevolge van

het, rapport; der. Eerde Klasfe, den Heer tailbout de marigny te be-

noemen tot Ridder' der Orde van den Nederlandichen Leeuw.

-ii>!H!>ihe)iiiai'j'', '! jii.'
, .i i (i'j;; v "••n rr', nMji-io'v 'js^i. y •:..'i jl'^ .i-.'.Ai-A,

..Niwiwe lastgevingen heeft de Eerfte Klasfe j in den loop van het nu

verftreken Inflituutsjaar , van het Gouvernement niet onmiddellijk ont-

vangen. Zij
, is. echter, ten gevolge eener openlijke bekendmaking van

haar gevoelen . over den befmettelijken aard der Aziatifche Cholera , op

last van Zijne , Majesteit , genoodigd tot eene verantwoording van dit

haar gedrag,, en om in een uitgewerkt rapport de gronden te doen

kennen,
I

op, welke ^4ie openlijke verklaring berust.

De Eerfl;e Klasfe heeft niet geaarzeld , aan dezen dubbelen l^st on-

verwijld te voldoen , doch ongelukkigerwijze te laat , om daarvan in

het belang der inge?&tenen de gewenschte gevolgen te kunnen verwach-

ten. De zoo gevreesde befmetting was reeds te algemeen verfpreid , de

dpodelijke ajekt^ tot in de tjofplaats doorgedrongen , toen de gronden,

welke de Eerfie Klasfe genoopt hadden , hare befmettelijkheid aan te

niemen, vóór -^i|ijf, Majqfteit konden ontwikkeld worden. Maar juist

dez^ oraftandigheid doet het van dubbel belang zijn , dat alle leden van

het
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het Koninklijk-Nederlandfche Inllituut kennis bekomen van de beraad-

flagingen, die de Eerde Klasfe in dit haar gedrag beftiiurd hebben.

Hare openlijke verklaring, dat de Aziatifche Cliolera , of braakloop

onder die ziekten behoort, welke zich door befmetting aan'anderen 'me-

dedeelen , mag zij, aan :U allen bekend vooronderftellen : dat daarop

eene dubbele lastgeving van wege Zijne Majesteit -dèn Koning is ge-

volgd , is zoo even vermeld geworden. • ^

ff. Haar rest derhalve nu alleen te berigten, hoe zij aan dezen tweeledi-

gea-last heeft trachten te voldoen. '.
^
qi/' - .

. Na te hebben uiteengezet , met hoe vele bezorgdheid zij de Aziati-

fche Cholera , nadat zij tot in Europa was doorgedrongen , beftendig

had gadegeflagen', en zich, zoo veel mogelijk, bekend gemaakt met de

menigte van ^efchrifteti , die over deze vreefelijke ziekte opvolgend in

het licht verfchenen , verklaart zij , haar gevoelen over den aard dezer

krankte aan het publiek eerst 'geopenbaard te hebben , nadat zij , i'ri

eene daartoe opzettelijk befchrevene vergadering ^izich had in ftaat ge-

field, met gemeen overleg te handelen, tfi-io n;)vo(j aovo'^ 33 lu^/hoov

n:Zij is, zoo fchreef zij aan Zijne Excellentie,; den Minister van Bin-

nenlandfche Zaken in dezen met geene mindere , ja met nog meerdere

omzigtigheid te werk gegaan, dan toen zij in het jaar 1829, kennis

dragende van het fchandclijk bedrijf in de Zuidelijke Provinciën , waar

het tarwebrood door kopcrvitriool op meer, dan eene' plaats vergiftigd

werd, zich niet alleen uit eigene beweging heeft bevlijtigd, de gefchikt-

fte herkenmiddelen ter ontdekking van dat gift op te fporen , maar , na

daarin gelukkiglijk gedaagd te zijn , over dat onderwerp van algemeen

belang een vertoog in de meest geachte dagbladen heeft doen plaatfen.

Dit openlijk gelchrijf fcheen in dat tijdsgewricht ook niet ontgaan te zijn

aan de aandacht van Zijne Majesteit. Zij ontving echter toen van het Gou-

vernement niet het minfle blijk van deszelfs bevreemding over die handel-

B a wijs
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wijs , maar werd op 's Konings last vereerd met een vijftal vragen over

broodvergiftiging , welke zij kort daarna in een uitgewerkt Verflag heeft

beantwoord.
, ,:,.iori3 . .h :ü. .r^imhl • :i

Docli hoe dit zijn trioge. Zijne 'Majesteit verlangt thans opheldering

van de Eerfte Klasfe des Inflituiits , over haar laatstelijk gehouden ge

drag. Die opheldering zal haar niet moeijelijk vallen.

Reeds in de maand Mei des afgeloopen jaars kwam bij haar in over-

weging, of zij niet met een uitgewerkt vertoog over den Aziatifchen

braakloop, als een onderwerp, dat ook voor het Rijk der Neder-

landen van belang konde worden , Zijne Majesteit zoude behooreh te

naderen. De reden , welke haar alstoen daarvan terughielden , zijn in

liet Verdag der werkzaamheden des Indituuts in der tijd aan Hoogst-

dezelve eerbiedig voorgelegd. De Klasfe heeft dezelve herhaald in

de nu onlangs gegevene verklaring over den befmettelijken aard der

Cholera Afiatica , maar daarbij , zegt Uwe Excellentie , niet vermeld
,

wat haar heeft kunnen bewegen , om aan eene openlijke verklaring de

voorkeur te geven boven eene mededeeling aan Zijne Majesteit, welke

door den aard harer Inftelling en de duidelijke letter der Reglementen

aan de Klasfe was voorgefchreven.

Er is de Klasfe zeer veel aan gelegen , dit teeder punt op te hel-

deren.

Na het eindigen van de werkzaamheden der Staats-Kommisfie, die in

het voorleden jaar zich had bezig gehouden met het beramen der ge-

fchiktfte middelen , om de zoo gevreesde Aziatifche Cholera van den

Vaderlandfchen bodem te weeren, kon men de befmcttelijkheid dier ziek-

te als vastgefteld aannemen 9 alle maatregelen waren door het Gouvernei-

ment in overeenftemming met dat beginfel, genomen. Nu daarente-

gen , hoewel de wetten ter afwering dier ziekte dezelfde blijven , vindt

men algeineene maatregelen verfpreid , die uit een tegenovergefteld begin-

{fel ontleend fchijnen. l Het
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Het lijdt geen twijfel, of het gemeen maken van deze maatregelen

heeft zijne gronden , wier beoordeeling niet ftaat aan de Eerlle Klasfe

des Inftituuts. Zij eerbiedigt dezelven, zoo als zij die in het vorige

jaar in het licht verfchencn, geëerbiedigd heeft.

Maar juist daarom i{on zij geene aanleiding vinden , om met een uit^

gewerkt rapport over de al of niet befmettelijkheid der Aziatifche Cho-

lera Zijne Majesteit den Koning te naderen. Zij meende echter , te ra-

de gaande met hare verpligting aan de Maatfchappij , over dit gewigtig

punt. van verfchil, waarmede 's menfchen behoud of verderf zoo naauw

verbonden is , Iiaar gevoelen niet te mogen terug houden , en
,

gelijk zij

in het jaar 1829 de ingezetenen des Rijks de middelen had keren ken-

nen, waardoor zij zich aan de broodvergiftiging konden onttrekken ,

ook nu eene waarfchuwing te moeten geven , van zich niet in gevaar

van befmetting te brengen , waar pligt zulks niet gebiedend vordert.

Zij kwam alzoo tot het openlijk afleggen harer overtuiging , dat de

Aziatifche Cholera of braakloop onder die ziekten behoort, -welke

zich door befmetting aan anderen mededeelcn.

Deze verantwoording der Eerlle Klasfe werd in hare vergadering van

den laden Juiy ]]. ontworpen en vastgeftcid, en nog dienzelfden dag aan

het Ministerie van Binnenlandfche Zaken verzonden. Reeds den twin-

tigften daaraan volgende beraamde zij in eene buitengewone vergadering

de wijze , waarop de gronden voor dit haar gevoelen aan het Gouver-

nement zouden worden kenbaar gemaakt. Zij verkoos daartoe bet vol-

gend op (lel:

De Eerfle Klasfe van het Koninklijk-Nederlandfche Inllituut van We-

tenfchappen , Letterkunde en Schoone Kunden had de eer , bij hare

misfive van den ic^en julij 11. te voldoen aan het eerfle Lid der last-

geving van Zijne Majesteit den Koning, betrekkelijk de openlijke ver-

klaring van hare overtuiging , dat de Aziatifche Cholera of braakloop

B 3 on-
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gnder die ziekten, behoort, , welke zicli door befmetting aan anderen me-

dedeelen , en betuigde , zich gereed te maken ter voldoening aan het

tweede Lid van Zijner Majesteits geëerbiedigd verlangen , om in een

uitgewerkt rapport de gronden opengelegd te zien , op Wfilke deze, hare

verklaring rust. m.-isi) nU-: lüef/

De Geneeskunde , eenc wetenfchap zijnde , wier beginfelen ontleend

worden van de kennis des menfchelijken zamendelfels en der verrigtin-

gen , die daarvan zoo in den gezonden als zieken flaat afhangen , kan

het niet vreemd fchijnen , dat zij gedeeltelijk rust op ftellige gronden.,

gedeeltelijk op befpiegelingen , die tot in het oneindige veranderd en

vermenigvuldigd , als zoo vele bewijzen dienen van de vrije werking des

geestes, maar tevens als zoo vele bijdragen te befchouwen zijn van de

zonderlinge afwijkingen, waarin de mensch noodwendig komt te ver-

vallen , wanneer hij , het fpoor eener redelijke ervaring verlatende , zich

in befchouwingen verliest , die uit het denkvermogen alleen haren oor-

fprong ontlenen. -..aiv

Zoo ging het vooral in Duitschland met die Geneeskundigen , welke,

verlokt door de zonderbaarfle wijsgeerige befpiegelingen , dezelven ook

op het vak hunner beoefening overbragten, en alzoo het heerlijk licht,

dat door eenen uichter , frank , harless , bartels , horn, lich-

TENSTaoT , LENHOssEK cü andere uitmuntende mannen was ontdoken

,

met een nevel van duistere woordfpelingen omhulden,

De Cholera Afiatica , als nieuwe ziekte , voor het eerst in Europa

doorgedrongen en weinig bekend in haren aard , gaf voor zulke befpie-

gelingen een ruim veld , en ziedaar dan ook binnen weinige maanden

een vloed van gefchriften , welker regt begrip , naardien zij op eene

wonderbaarlijke wijze uiteen loopen, een geoefend verftand en fijn oor-

deel vereischt, om niet door den fchijn van waarheid hier en daar ver-

leid te worden.

Het
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Het vraagpunt over de al of niet befmettelijkheid dier nieuwe ziek'

ie , werd vooral een onderwerp van algemeen belang. Die de befmet-

telijkheid aannamen, hielden vast aan de waarneming, die haar loochen-

den , . verlieten deze veilige leidsvrouw of trachteden hare juistheid ver-

dacht te maken , of wilden gevallen van niet bewezene befmetting daar

tegen over geplaatst hebben.

Zij fielden zich nu Cosmisch-tellurifche , tellurisch-atmospherifche ,

enkel tellurifche , of enkel atmospherifche , ook wel elecirifche invloeden

voor , om eene en dezelfde foort van ziekte bif herhaling te doen her-

boren worden , waarvan naauwkeurige waarnemingen het voortdurend

beflaan en den onafgebroken gang uit midden-Indien tot in hetidiepsr

van Europa hadden keren kennen. j^.,u,j- ..

''De Eerde Klasfe des Inflituuts , hoezeer hulde doende aan de fcherp-

zinnigheid dezer befpiegelende Geheesheeren , en hunne leerbegrippen

niet met den beroemden geneeskundige foderé , eene rêverie allemande

willende noemen, heeft echter gemeend, voor dit belangrijk verfchil-

punt den weg der ervaring eeniglijk te moeten kiezen. Het was haar

daarbij intusfchen niet te doen , om van alle plaatfen , tot welken de

Aziatifche Cholera is doorgedrongen geweest, met zekerheid berigt te er-

langen , hoe , en langs welken weg de ziekte tot die plaatfen gekomen

was. Zij wist te wel, hoe moeijelijk , ja hoe onmogelijk zulks in vele

gevallen zijn zoude. Die eenigermate bekend is met de zwarigheden

,

waarmede men in het gemeene leven , bij het nafporen van Heilige

daadzaken te worflelen heeft, zal regt vergenoegd zijn, zoo bij uit ve-

len flechts eenigen naauwkeurig l<an bepalen. .. .j:.' i.l '

-i.iÉ)6 Eerde Klasfe was in deze hare pogingen niet ongelukkig. Want

zij' bekwam niet alleen eene rijke verzameling van waarnemingen, die

het overbrengen der ziekte van het eene voorwerp op het ander, van

de eene plaats naar de andere, buiten twijfel (tellen , maar leerde te-

! vens,
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vens, dat het in 's menfchen magt ftaat, zich door afzondering te jj^g.

den voor hare befmetting.

De Klasfe zoude rekenen , misbruik te maken van de aandacht , waar-

mede Zijne Majesteit de Koning dit onderwerp gelieft te vereeren , zoo

zij die geheele reeks van waarnemingen hier wilde laten volgen. Eenige

weinigen zullen, zoo zij vertrouwen mag, genoeg zijn, om de gronden

voor hare overtuiging van de befmettelijkheid der Aziatifche Cholera als

geldig te doen aannemen. Zij zal eerst die waarnemingen in het mid-

den brengen, welke ten betooge dienen van den overgang der ziekte

van de eene plaats naar de andere , en van den eenen mensch op den

anderen ; dan de niet minder afdoende bewijzen aanvoeren , welke uit

het vrijblijven van befmetting in afgezonderde plaatfen voortvloeijen.

Wat het eerfte betreft; reeds kort na het ontflaan dezer ziekte in de

maand Augustus van het jaar 1817 te Dfchille Jesfore , honderd Engel-

fche mijlen noord-oostelijk van Calcutta, plantte zij zich langs den oever

der Ganges voort , en deed binnen kort de hoofdplaats van Bengalen

zelve aan. Hier zeer groote verwoesting aanrigtcnde, bragt zij haar

door de handelsbetrekkingen van deze rijkbevolkte (lad, naar bijkans

alle (treken van Azië over. In het jaar 18 18 was zij reeds doorgedron-

gen in Bombay , Pondichery en Madras , later viel zij in op Malacca

en werd van daar ten jare 1820 ovcrgevoerd naar Java, waar zij wijd

en zijd om zich heen grijpende, de fchrikkelijkfte vernielingen te weeg

bragt. Inmiddels werd zij ook naar China overgebragt, waar zij met

geen minder geweld in het jaar 1821 aan het woeden floeg.

Van Madras werd de ziekte in het jaar 1819 door het Fregat de To-

paas medegedeeld aan Isle de France ; zij veroorzaakte daar in het bij-

zonder onder de Inlanders de hevigfte flagtingj ook het eiland Bour-

bon werd toen reeds door haar bezocht.

Van B'-vnbay, waar zij in het jaar iSai ten derden male verfcheen

,

trok
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trok zij door den Perfifclien Golf naar Basfora én Abutchir. Van Abu-

fchir verfpreidde zij zich langs den ouden weg der karavane over Schi-

ras naar Jesd.

De Eerde Klasfe is den loop der ziekte tot Jesd gevolgd, omdat

zulks 200 ftraks gelegenheid zal geven tot een gewigtig bewijs van de

mogelijkheid harer afwering. : si,.^a ,.-".

Nadat zij opvolgend verfchillende plaatfen in Perfië en ta" Rleïii-A'zië

had geteisterd, verfchijnt zij in het jaar 1829 ook in Orenburg , eene

ftad behoorende tot het Rusfisch-Aziatifche Gouvernement , wier ge-

zonde ligging hoogelljk geroemd wordt.' Men wil, dat ééfié'kab'vane

van Bucharen , volgens anderen dat der Kirgizen , de befmetting in

Orenburg hebben aangebragt. Doch wat men hiervan als geloofwaardig

moge aannemen , zij had reeds vroeger te Astracan in het Rusfisch ge-

bied post gevat , en is later, langs een anderen wegj-J-WitüTiflis name-

Ujk , den Caucafus overtrekkende , het Europesch gedeelte van Rusland

ingedrongen , om , niet weerhouden in haren togt-, ©ofc <ms werelddeel

met- dood en verwoesting te komen bedreigen. "'' 'i-^'' - J' ' --'

Zoo de Eerde Klasfe uit de kennis van den gang , dien de Ciiolera

Afiatica tot aan de grenzen van het Rijk der Nederlanden had gehou-

den, haren befmettelijken aard reeds heeft kunnen aannemen, heeft zij

daarvoor eenen nieuwen grond' gevonden in de wijze, waarop die ziek-

te van den eenen menséh op dèn anderen overgaat. Hoi«a«sw wiibav

In Nommer 'VI van _dé ' Breslauer Cholera-Zeitung vindt zij opge-

teekend, dat eene waschvrouw aldaar als eerde lijderes aan den Aziati-

fchen braakloopin het Hospitaal gebragt , in eene zaal verpleegd werd

,

waar reeds vele vrouwen aan andere kwalen ziek lagen. Alle de vrou-

wen werden zeer fpoedig door diénzelfden braakloop overvallen en

iftierven grootendeels binnen een kort tijdsverloop ; welk lot ook de

zieke-oppasferesfe trof. Eerst daarna floeg de Aziatifche braakloop

[ftVer tot lieden buiten het Hospitaal,

C In
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. Jp. hfii 4vitsblatt der Kötiigh Regie/ing ati Liegnitz van 26 No-

ïfCHiJbe?. ,ï;83i: .^onat meer dan een merkwaardig, geval voor, ten be-

wijze van den overgang dezer ziekte van perfoon op perfoon. Ettelij-

ken, zullen;, hier niet te, onpas zijn. , -; j ,:,,_ :

; In het dorp Koitz wordt den s^en November iSsi zekere kuhnert
ziek , nadat hij zijne zuster uit het naburige Maltsch , alwaar haar man
aan de Azi^tifche Cholera was gefiorveri ^ met haar bed en overige

goederen had ^
jlaten afhalen. Hij zelve genas, doch zijne zuster, de

weduwe , kreeg nu ook de Cholera en ftierf.

1% Kteij;Ht_z werd een inwoner j met name kaNTke ,den lö^en October

deszelyeo jaars door de Cholera Afiatica aangetast en flierf in den nacht

tusicJien ,
den 17'Jen en i8den. ^ijne weduwe verlaat het huis. Zijne we-

duwe, verlaat het huis.' „Zij wordt niettemin den iifcu daaraanvolgende

ziek , doch' herftelt oqder de zorg van hare moeder. Deze echter be-

komt op den ?6ften Octqber deeelfde ziekte en fterft. Tegelijk was op

den aaften Octo.ber de knecht van een gebuur van kantke , welke ge-

zegd wordt, met hem, flaande zijne ziekte , in verkeering geweest te

zijn, door de Chq^era aangetast, en reeds den asften dood. T\vee

menfchen, ,^jpn 'l)i€jn.ji hebben, jqpgepast, een man en eeoe vrouw, met

nanje itRÖBER eq wendrich, bekomen den asften den Aziatifchen braak-

-loop en worden daardoor ten grave gefleept. De oudfte dochter van

vrouw wendrich, vyaarvan .<leil .28ften en 300*" October twee kinde-

-ren.fnRl, ondpr bedenfelijk©, töqvallen", zijn komen te . overlijden , krijgt

df!}).;
,2<iep lsiQveinb€ï"i

:
ide zi§kt«/ en herltelt. Hare jongere zuster; komt

op den 7den November in, een gelijk geval van ziekte en genezing

^

dotjh zekeren krall , een man- van zes en zestig jaren, welke op den-

,»elfden d^g, in ,.hetzelfde ..:vertrek, als de jongere dochter van vrouw

:WENDRiGa ^a«, ziek(( gaan liggen , werd reeds denSften November door

rjiea dood wBggBfubft. >h gwO tmBBb jk- iH .iu-u ai'. -jJj.y

.[fiÊliqp,or '''^i .. i/.i " j iAmi
al 3
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Aan gelijke waarnemingen ontbreekt Ikï nergens, .waar.,de Aziatifche

Cholera geheerschi heeft, en nien naauwkeurig haren;g^ng. gevolgd is.

Dr. BIDDER in Curland verzekeft , van drieiluizend Chplera-lijders ^en

getal van twee duizend te kunnen aanduiden, w^ar hij zek«r is van -de

befmetting des eenen op den anderen; en met w^lke naauwgezetheid de,

Majoor blesson : den gang der ziekte.jn Berlijn: v^n ftraat tot flraat,

van huis, tot huis, heeft aangeteekend , is blijkbaar uit zijn fraai be-

werkt ftuk: Ueber die Verbreitung der Cholera in. der Strasfen und

Haufern Berlins ,' te vinden in opvolgende uitgaven .der Rerliner Cho-

lerO'Zeitung , aanvangende met N». 30. . j^iorfnittsbsotljd iD'jvatir.

Dat men niet te veel betrouwen moet op die verzekering der niet be-

fmettelijkheid van lijken, welke zoo ruimfchoots in fommige gefchrif-

ten wordt verkondigd , is almede aan de Eerfte Klasfe uit geloofwaar»

dige berigten gebleken. Zoo lang het lijk. nog inwendige warmte heeft,

fchijnt het gevaar van befmetting althans niet te zijn
,
geweken, i, , .

; 1,

:Te Ulamow, in Gallicië, was den. 29^6" Mei van het vorige jaar

een Israëlitifche bedelaar uit Polen aangekomen en in de Synagoge door

de Cholera Afiatica overvallen. Men bragt hem eerst in een particu-,

lier huis, en van daar in het Hospitaal, waar hij den 3iften Mei over-

leed. Twee zijner gcloofsgenooten reinigden het lijk -drie uren na den,

dood. Eenige dagen later werd een hunner ziek en ftiert aan Cholera

Afiatica; op den dag des overlijdens van den eerst ziek geworden lijk-

bezorger bekomt de tweede den Aziatifchen braakloop, en fterft almede.

Welke beide fterfgevallen , na het reinigen van eenen dooden , die aan

gelijke ziekte was omgekomen , voorzeker weinig gefchikc zijn , om het

vertrouwen op de niet befmettelijkheid der lijken van Cholera-lijders on-

voorwaardelijk te doen vastftaan.

'•-'Zelfs fchijnen levenlooze voorwerpen de fmetftof der Cholera te kun-

jien^annemen. Eene vrouw, met name röisel bluer, werd eenige

)i C 2 uren

,
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uren , nadat zij het lijnwaad van eenen Cholera-lijder gevvasfchen had

,

ziek iaan Aziatifclien braal<loop. Een foldaat, die zich den ftrop van

zijn' kameraad, die aan Cholera overleden was, tegen de waarfchu-

wing aan, had verkozen om te doen, bekwam kort daarop dezelfde

ziekte, waaraan hij fiierf. r:

Dé Eerde Klasfe zoude deze voorbeelden ligtelijk met anderen kun-

nen vermeerderen; doch zij wil zich gaarne bekorten. Nog één geval

mag zij echter voor Zijne Majefleit niet onvermeld laten, Het dient

niet alleen ter onderfteuning van haar gevoelen , maar toont te gelijk

,

hoeveel behoedzaamheid er noodig is, om het ontflaan eener ziekte

grondig te beoordeelen. Het is ontleend uit N". 7 der Breslauer ChO'

lera-Zeitung en aldaar opgegeven door Dr. reymann.

In het dorp Kommernick , gelegen in Oberglogau , komt een man te

derven aan de Aziatifche Cholera, nadat hij van eene nabijgelegene

plaats goederen had gehaald uit een huis, waarin eene lijderes aan die-

zelfde ziekte was overledeu. Twee zijner kinderen bekwamen dezelfde

kwaal. Korten tijd daarna vertoont zich ook in het aangrenzende dorp

Lobkowitz de Cholera Afiatica bij een kind , dat hieraan ten grave

daalt; gelijke ziekte doet deszelfs moeder aan met gelijk gevolg; een

tweede- kind van diezelfde vrouw wordt almede krank.

Hier zouden de lage ligging van het dorp en de aldaar kort te voren

plaats gehad hebbende overftrooming , bij het achterwege laten van

naauwkeurig onderzoek, zeer ligt als oorzaken dier moorddadige ziekte

kunnen zijn befchouwd gewordeu. Zulk een onderzoek ondertusfcheu

leerde, dat de overledene vrouw de zuster was van den bovenbedoel-

den man te Kommernick, en dat, even als hij zich de ziekte had op

den hals gehaald , door zich de goederen van eene aanverwante vrouw

töè-te eigenen, welke aan Cholera Afiatica was overleden, ook zij des

nachts had weten in te fluipen in het huis van wijle haren broeder te

Kom-
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Kommernick en van daar eenige kleederen had medegenomen ter dekking

van haar nooddriiftig kroost. Welke onvoorzigtige handeling toch haar

en hare kinderen zeer duur te (laan kwam. i-i-;

De laatfte grond ' voor het geopenbaarde gevoelen der Eerfte Klasfe7

dat de Cholera Afiatica van eenen befmettelijken aard is, heeft zij ver-

kregen door de ftellige berigten van de mogelijkheid liarer affluiting.

Reeds in het jaar 1822 bewezen het Fort Oranje, het Chineefche

Kamp van Soerabaya en de binnenlandfciie plaatfen in de verfchillende

refidentiën , alstoen vrij blijvende van de Cholera Afiatica , terwijl zij

van rondsom met de fchrikbarendfte woede Iieerschte, dat mea zicb

door afzondering voor dezelve kan vrijwaren. 'l\ 'J t'

De Infpecteur vaU Financiën voor de Oostelijke afdeeling op Java ,

de Heer van haak , heeft dit in eene uitgebreide Memorie aan Zijne

Excellentie den Gouverneur-Generaal zeer duidelijk uiteengezet. Wel-

ke Memorie door den Geneesheer blume , in zijn werk over de Azia-

tifche Cholera , een ftuk van zoo veel gewigt genoemd wordt , dat hij

niet konde aarzelen, het aldaar eene plaats in te ruimen.

Op welk eene andere wijze weerde de Stadhouder van Ispahan de

moorddadige ziekte uit zijne refidentie, dan door de karavane, die uit

het befmette Abufchir kwam , den toegang tot dezelve te weigeren , en

haar den ouden weg over Jesd aan te wijzen ? Welke plaats dan ook

met de karavane de ziekte zag binnenrukken en met geweld uitbreiden.

Toen Karamala in het Orenburgfche door de Cholera Afiatica werd

aangetast , fneed eene kolonie van Rusfifche boeren , die flechts twee-

honderd tachtig Engelfche voeten van daar wonen , oogenblikkelijk alle

gemeenfchap met dié plaats af en bleef vrij van de ziekte.
'

De Hernhutter kolonie Sarepta ftelde zich op gelijke wijze vrij ; zoo

ook Windau in het Gouvernement Curland. In het dorp Horodnice,

in Gallicië , heerschte de Cholera ; de Heelmeester klein wist het zoo

C 3 te
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te befchikken , dat alle gemeenfchap met Strzylie en Potoczyska werd

afgelheden , met dien gelukkigen uitflag , dat beide deze dorpen van de

ziekte verfchoond bleven , terwijl de andere omliggende plaatfen , waar

men ; die voorzorg niet gebruikt had , door den Aziatifchen braakloop

deerlijk werden aangetast.

Het Ichijnt uit meer dan een berigt aan geenen twijfel onderhevig,

dat meer dan zestig zeer talrijke huisgezinnen , welke , even als bij het

heerfchen der pest , zich , ftaande het woeden der Cholera Afiatica te

Alexandrië, in hunne woningen... verkozen af te zonderen , geheel zija

vrijgebleven van de ziekte , niettegenflaande dezelve om en nabij hen

met groot geweld doorfloeg.
, r; va.-.

Men behoeft echter de bewijzen voor de mogelijkheid eener affluiting

tegen de Aziatifche Cholera niet zoo ver te gaan zoeken. Het Ko-

ningrijk Pruisfen gaf hiervan meer dan één voorbeeld. De Klasfe zal

er flechts twee vermelden.

j^
In het Regerings diftrikt Marienwerder gelukte het aan het beftuur,

in vier en dertig gehuchten de verfpreiding der ziekte te voorkomen

,

door telken reize den eerflen , die zich aldaar als zieken opdeed , be-

hoorlijk buiten gemeenfchap van anderen te ftellen.

Even als in Alexandrië, te midden der heerfchende ziekte, zich een

groot, aantal menfchen vrijftelde voor hare woede , zoo gelukte het den

Verzorgeren van het Wadzecks-Inftituut te Berlijn, honderd kinderen,

nevens negentien beambten en bedienden , veiligheid te verfchaflen te-

gen eene ziekte, die rondom het gedicht in volle werking was. De

Medicinaal-Raad casper geeft in een naauwkeurig Verflag al de midde-

len , zoo van afzondering als van leefregel op , welke deze gelukkige

uitkomften ten gevolge hadden, en ten voorbeelde kunnen dienen, hoe

net 3 zelfs, te midden dezer ziekte, den mensch vergund is, zich voor

hare mededeeling te hoeden.

De
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De Eerfte Klasfe bij den aanvang van dit Verflag verklaard hebben-

de, vóór Zijne Majefteic den Koning alleen de gronden te zullen open-

leggen , die zij voor den befmettelijken aard der Aziatifche Cholera uit

de ervaring ontleend heeft, meent zich te mogen vleijen , den haar op»

gedragen last als nu volbragt te hebben. jn/i

Mogt zij, voldoende aan Hoogstdeszelfs geëerbiedigd verlangen, te-

vens iets hebben bijgedragen, om de meening, die nog hier en daar

over het niet befmettelijke dezer ziekte blijft heerfchen , eenc gunltige

wending te geven , zij zoude oordeelen een hoogstnuttig vi^erk verrigt

te hebben.
'

Welken indruk de verantwoording van haar gedrag en het openleg-

gen van hare gronden voor de befmettelijkheid der Aziatifche Cholera

bij Zijne Majedeit den Koning gemaakt heeft, is der Klasfe tot heden

niet gebleken.

ab '^•.jiriJ--.-{^,/i ; i ' 10..

- Door 'het' Departement voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën

aan den IConing een voorltel zijnde gedaan tot herziening en wijziging

van Zijner 'Majefteits Befluiten van 6 iVIei 18*4 en^ip September 1829,

omtrent de veiligheids-maatregelén bij het aanwenden van ftoomwerkfui-

gen, heeft dit onderwerp , van wege Zijne iSlajefteit, een punt van m-^

der onderzoek uitgemaakt bij' den Raa'fl van State. r:'"-c't

.
'-Deze Raad , het voordel in overweging genomen hebbende , diende

den .Koning van eenige aanmerkingen , waarop bovengemeld Departe-

ment geantwoord heeft op eene wij^e, welke ook aan het Ministerie

van Binnenlandfchc Zaken voldoende voorkwam. Zijne Majefteit intus'-

fchen te rade gaande met Artikel 13 des aangehaalden Béfluits Van 6
Mei 1824, verlangde, dat over den inhoud van' een btitwerp-befluit

,

hetwelk voortaan de bedoelde t\^ee befluiten zoude vervangen, nog al-

vorens de gedachten van het Nederlandfche Intlïtuut zouden worden in-

gewonnen. De
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De Eerfte Klasfe ontving dien ten gevolge cjit ontwerp , nevens de

daartoe betrekkelijke Rapporten , met verzoek , om zich met de beoor-

deeling van hetzelve te willen onledig houden, en den Heer Staats-

raad , belast ad interim met de Directie van het Departement voor de

Nationale Nijverheid en de Koloniën, met den meestmogelijken fpoed

daarop te dienen van confideratiën en advies.

Om hieraan te beantwoorden , oordeelde de Eerfte Klasfe voeg-

zaamst, de Heeren alewijn en buijs , nevens den Sekretaris, te be-

lasten met het onderzoek dezer (tukken, en daarnaar het oordeel der

Klasfe te regelen. Deze Gekommitteerden dienden al ras van eenige

bedenkingen , welke de Klasfe noodig vond , alvorens tot een bepaal-

den raadflag te komen , aan gezegd Ministerie te onderwerpen.

Zij meenden namelijk wel in. het algemeen met het beginfel , waaruit

dit ontwerp-beduit fchijnt voortgevloeid , te kunnen inftemmen , in zoo

verre als het fchijnt ten doel te hebben , om aan de Nijverheid de

meeste vrijheid te laten in de toepasfing van alle middelen, welke op

eenigerhande wijze ftrekken kunnen , ten voordeele der inrigtingen

,

waarbij ftoom , hetzij als kracht , of tot eenig ander einde gebezigd

wordt, alleen onder bepaling van gepaste voorfchriften tot eene doel-

matige en voorzigtige aanwending van zoodanige middelen , als de ge-

vorderde ftaat der wetenfchappen aan de hand geeft , om fchade en on-

heilen voor te komen. Zoo doende toch kan men niet wel anders,

dan bevorderlijk zijn aan de meer algemeene uitbreiding dier inrigtin-

gen , in 't bijzonder door het mistrouwen en de vrees voor gevaar te

verminderen , welke minkundigen foms affchrikken , om van ftoora-

vverktuigen en daarmede verbondene inrigtingen gebruik te maken.

Doch hoezeer met de nuttige ftrekking van dit ontwerp-befluit inge-

nomen , konden zij echter niet zoo volledig inftemmen roet de bepalin-

gen wegens de veiligheids-maatre^elen , daarbij voorgefchreven als voor-

,,'i waar^
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waarden tot het verkrijgen eener akte van vergunning. Zij verklaarden

vooral , de redenen niet te bevroeden , welke aanleiding gegeven heb-

ben , om de veiligheids-maatregelen bij dit concept-befluit in vele op-

?jgten tot een' minderen graad . van zekerheid te bepalen , dan die in

het Befluit van 6 Mei 1824 waren voorgefchreven.

in aanmerking echter nemende, dat deze alzoo gewijzigde maatrege-

len zekerlijk berusten op Ipeciale bevindingen of ontwijfelbare berigten,

vonden Gekommitteerden het raadzaam , alvorens hun oordeel te vesti-

gen , kennis te nemen van de motiven , welke ten grondQag hebben

verftrekt tot de nu voorgedragene veiligheids-maatregelen.

Daar bovendien de zekerheid, welke uit het aanbrengen van veilig-

heids-toeftellen en uit de beproeving der ketels moet voortvloeijen , in

vele opzigten afhankelijk is van de wijze, waarop het onderzoek en de

beproeving worden in het werk gefteld, meenden Gekommitteerden

mede te moeten verzoeken , het bekomen van kennis aan de wijze van

onderzoek en beproeving , in Artikel 1 1 van het Concept-befluit voor-

gefchreven.

Gekommitteerden Daagden intusfchen niet in het verkrijgen dezer

verlangde inlichtingen.

De Klasfe ontving , op hare aanvrage , van welgemelden Heer Staats-

raad eene JVüsfive , waarin niet de proeven en gronden ontwikkeld

worden , die voor het aangeboden Concept-befluit verftrekt hebben

,

maar eene verdediging voorgedragen , waarom de graad van beproeving

voor de ftoomketels nu zoo veel lager gefield is , dan in het Befluit

van 6 Mei 1824.

De Eer^e Klasfe en hare Gekommitteerden werden daardoor in eenen

moeijelijken Itand tegen over het Ministerie gebragt. Zij verborgen

zulks in eene latere Memorie niet. Zij poogden echter, door nader

aangebragte redenen , bij welgemelden Heer Staatsraad de overtuiging te

il D ver-
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verwekken , dat het aangeboden Concept-befluk . eenige verandering

zoude behooren te ondergaan , dat het vooral wenfchehjk zoude zijn -,

in het Koninklijk Befluit omtrent het kunstmatige van de werktuigen

geene bepalingen op te nemen , welke als voorwaarden zouden moeten

dienen , om vergunning te verkrijgen tot derzelver oprigting. Door

zulke bepalingen toch zou het Beduur zicli in zekeren zin verantwoor-

delijk (lellen voor de doelmatigheid en zekerheid dezer toeftellen.

Zulke bepalingen alleen zijn noodzakelijk, welke betrekking hebben

op de verpligting der fabrijkanten en gebruikers , om , alvorens zij eenig

werktuig van dien aard in Werking brengen , hetzel\^e aan eeii onder-

zoek en keuring te onderwerpen van deskundigen , door het Befluur te

benoemen^':'!'
c '

De wijze van onderzoek en der beproevingen , en den tijd , waarop

dezelve zouden behooren herhaald te worden , konden dan door eene

Inflructie geregeld worden. In het algemeen echter zou dezelve meer

aan de kunde en het oordeel van daartoe bevoegden behooren te wor-

den overgelaten , en in fommige opzigten zelfs aan de keus van fabrij-

kant of eigenaar , onder verband nogtans , dat in alle gevallen , doch in

het bijzonder, wanneer de fabrijkant of eigenaar mogt weigeren, het

werktuig aan eene beproeving te onderwerpen, bij eene openlijke akte

hiervaïï zoude moeten blijken, 'welke akte te allen tijd in de werkplaats

of in het (loom-vaartuig fchouwbaar zoude behooren re zijn.

Wat de algemeene veiligheid aangaat , vermeent de Klasfe , dat de-

zelve' ' door zoodanige maatregelen genoegzaam befchermd kan geacht

worden. Eensdeels toch is het hoogstwaarfchijnlijk , dat eigenaars , bij

voorbeeld of ondernemers van floomvaartuigen , tot vervoer van reizigers

heftemd, in het belang hunner onderneming als van zelf zullen gedron-

gen ivörden ,flechts zulke werktuigen te bezigen, als waarvan zij de

gunftigrte getuigenisfen aan het publiek kunnen voorhouden.

•! Ter
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;; Ter voorkoming van ongerief of gevaar voor het algemeen en meer

bepaaldelijk voor belendenden der inrigtingen , waar Itoomwerktuigen

gebruikt worden, beftaat bovendien reeds liet Befluit van 31 Januarij

1824, waarbij eene voorafgaande toeftemming van Gedeputeerde Staten

der Provincie wordt vereisclit tot het oprigten van foortgelijke werktui-

gen. Bij dit Befluit zijn te gelijk zoodanige bepalingen gemaakt , dat

een ongunfiig getuigenis van bevoegde beoordeelaars genoegzaam zoude

zijn, om eene weigering of althans eene flechts voorwaardelijke toe-

ftemming ten gevolge te hebben.

Ook deze Memorie der Eerde Klasfe werd door den Heer Staatsraad

vereerd met een antwoord. Zijne Excellentie brengt in twee afzonder-

lijke nota's de bedenkingen ter toetfe , welke de Eerfte Klasfe , na be-

komene voorlichting van hare Gekomraitteerden, als nog meende te

hebben tegen enkele Artikels van het onderhavige Concept-befluit , en

tracht, door eenige wijziging, het geheel ontwerp nu zoo in te rigten,

dat het ook den bijval der Klasfe verkrijge.

Het zijn deze nota's , welke een nieuw onderwerp van befchouwing

voor Gekomraitteerden hebben uitgemaakt, met geen ander gevolg even-

wel, dan dat zij, de zaak ten derdemale overwegende en gaarne hulde

bewijzende aan het licht , hetwelk daaruit voor hen is opgegaan , der

Klasle meenden te moeten voorftellen , om aan Zijne Excellentie , den

Heer Staatsraad , belast met de Directie van het Departement van de

Nationale Nijverheid , eerbiedig te kennen te geven , dat , hoezeer het

der Klasfe aangenaam is geweest , te ondervinden , dat Hoogdezelve op

de aanmerkingen , die zij in hare Misfive van ai Mei 1. 1. heeft inge-

zonden, wel eenig regüard heeft Willen flaan , 2lj ' echter , öa aandach-

tige overweging der confideratiën , aan haar door Zijne Excellentie me-

degedeeld , daarin niet heeft opgelost gevonden de bedenkingen , die zij

heeft in het midden gebragt omtrent het min raadzame , om voorfchrif-

D 2 ' ten
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ten van dien aard , als in het onderhavig , hoezeer dan ook gewijzigd

ontwerp , vervat zijn , in een Koninklijk Befluit op te nemen ; en dat

de Klasfe uit dien hoofde bij haar vroeger voorgedaan gevoelen ver-

meent te moeten volharden.

De Klasfe , zich niet dit voordel vereenigende , heeft dien overeen

komftig gehandeld, en de Memorie van hare Gekomniitteerden , waaruit

hetzelve ontleend was , tevens aangenomen , om als grond voor haar

blijvend gevoelen ter kennis van welgemelden Heer Staatsraad gebragt

te worden.

Het behaagde Zijner Excellentie, den Minister van Binnenlandfche

Zaken, aan de Eerde Klasfe des Koninklijk-Nederlandfchen Indituuts te

doen toekomen een adres van den Berlijnfchen Hoogleeraar Dr. hein-

RiCH BERGHAUs , ten gelelde dienende aan de Eerde Aflevering van

een werk , betiteld : Grosfer Atlas der ausfer Europdifchen Erdtheile^

benevens drie kaarten , daartoe behoorende , en een berigt van inteeke-

ning op hetzelve.
'

Zijne Excellentie het berigt, de confideratiën en het advies der Eer-

de Klasfe op dit werk verlangende te vernemen , vooral met betrekking

tot het verkieslijke voor Zijne Majedeit , om door inteekening deszelfs

uitgave te bevorderen, heeft de Klasfe zich beijverd, om aan dat ver-

langen zoo fpoedig mogelijk te voldoen; zij vond zich, daartoe voor-

gelicht door haar geacht Medelid , den Heer alew^jn , genoopt , het

volgende te antwoordeneibnivie! >

- „ Het . is der Klasfe gebleken , dat het aangeboden werk van den

„Hoogleeraar hêinrich BEkGHAüs in de eerde plaats zal beftaan oiit

„ eene reeks van kaarten , betreffende Azië , terwijl , indien dit gedeelte

„ bijval vindt , de Schrijver voornemens is , ook Atlasfen van Afrika

n en Amerika te leveren. Van Azië zullen uitgegeven worden twaalf

[.

.
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„ Land- en zes Zeekaarten, ieder toegêïïcTit door eene daartoe berrèk-

„ kelijke Memorie , waarin de geographifcbe data , die tot het dntwer-

„ pen derzelven gediend hebben' , bediscutieerd , bovendien berekeningen

V,' 'Omtrent' de gróótte', eri topógraphifche berigtttt oöitrèht de opper*

^ vlakkige gedaante der landen medegedeeld , en in het bijzonder ook

,i
de Hydrograpliie der wateren van die gewesten zoo uitvoerig raoge-

„ lijk behandeld zullen worden , ten einde deze kaarten tot zeemans-

„ wegwijzer te doen ftrekken. -^ t

,; Deze Memoriën hebben den algemeenen • titel : ^fia , Samrfiiung

„ von Denkfchriften in Bcziehung auf die Geo- und Hydrographie

„ diefes Erdiheils. -^'- ''--
,' '

„ De eerfte aflevering beltaat in drie kaarten , voorftellende H'^ ^^^ <«

' '„ het Eerde Blad , Achter-lndië o'f Indië over den Ganges ;

„bet Tweede Blad, den Perzifchen Meerboezem ; '-', -'^ -yiii Ja.'i „

„ het DCTde Blad, de Ph'ilippinen en Sula-eilaridéri;'' ?-f^ bTirrfsaiiv ..

„ De toelichtende Memoriën , deze kaarten vergezellende', bevatten

^'över ieder dezer gewesten, na eene inleiding oveir de 'iiggirigv'g©-

„ daante, verfchillende benamingen , omvang en dergelijke, eene opgave

„ en critisch overzigt van de bronnen , waaruit bij het zamenftellen

jj; -geput is, of der zoogenaamde kartographifche materialen j voorts, in

'i,' verfchillende afdeelingen, uitvoerige geographifcbe ki hydrbgraphifche

„ befchrijving van ieder land , ftad, dol-p , gehucht, gebergte, rivier,

„ zee , enz. , benevens eene ethnographifche ftatistiek of opgaaf der

^ -volksHammen en hunne woonplaatfen , der Staten , hunne grootte

,

^,' bevolking , enz., alles met aanhaling der reisbefchrijvingen , reisjour-

^^Dttleia'^' verliandelingen , fpeciale opmetingen , kaarten of plans , die

^'' bij alle Natiën en in alle talen verfchenen en bjj deze befchrijving ge-

„ volgd zijn.

„ De kaarten zelve zijn , naar aanleiding dezer onderzoekingen op'

D 3 de
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„ de fchaal van een voor yier, millioen ontworpen en eeqvoudig; doch

„ zeer zuiver gegraveerd. Buiten de algemeene voorfteliing der befchre-

„ vene landen en zeeën , bevatten zy op grootere ichalen Tommige fpe-

„ ciale gedeelten , als< r van Baaijen , Reeden , Havens , Kustgezigten ,

„ benevens enkele Steden met hare omftreken , en op de zeekaart in 't

„ bijzonder zijn de diepten , rigting der ftroomep §p dergelijke , voor

„ ^e zeevarenden vjiejangrijke zaken aangegqveu. /,..

y, Dit is in 't kort de inhoud van het veejomvattend Werk des Ber-

„ lynfchen Hoogleeraars. Wanneer men bedenkt, dat op deze kaarten

„ als 't ware geen punt gezet is, zonder dat over deszelfs plaatfing de

„ oorfpronkelijke bronnen zijn aangewezen en onderzocht , terwijl het-

„ geen op die wijze niet heeft kunnen bepaald worden, alles met.ge-

„ (tippelde lijnen, ten blijke vaii onzekerlieid, is aangewezen, dan kan

„ het niet anders , of men moet het taai geduld bewonderen , hetwelk

,

„ vereenigd met uitgebreide belezenheid en kennis , vereischt is gewor-

„ den, om deze kaarten zamen te ftellen; en reene zoodanige oordeel-

„ kundige behandeling van het onderwerp moet op zich zelf reeds eene

„ gunftige vooringenomenheid en vertrouwen inboezemen, i^-jv a.;<i;5sb

„ De Eerfte Klasfe meent alzoo Uwer Excellentie, na deze befchou-

„ wing van het Werk des Heeren berghaus, te mogen in confideratie

„ geven , Zijner Majefteit te adviferen , dat het Hoogstdeszelfs aandacht

„ ,en, deelneming allezins waardig is."

Door eenige ondernemers van Diligences werden onlangs bij het Mi-

nisterie van Binnenlandfche Zaken klagten ingeleverd over de verfchil-

lende wijze, waarop de openbare uurwerken en klokken worden gere-

geld, en over het ongerief, hetwelk daaruit voor hen ondernemers

voortfpruit. De ftukken, welke daarover tusfchen hooge en lagere Be-

fturen zijn gewisfeld , en de vraag , hoe aan deze billijke klagten te

ge-
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gemoet te komen, makön, op verlangen van wetgemeld Ministerie, een

onderwerp uit van beraadflaging bij de Eerde Klasfe des InlHtuuts.;

üJVipJ)o§ :.,H. 3(1 ^

1^1 Nög- een andere voor- jhetx R.ijl< zelf gewigtig onderwerp werd haar

ten"' -onderzoek en bcoordealing door hetzelfde Ministerie opgedragen,

de vraag namelijk over de mogelijkheid , om bij het bezigtigen én

keuren van conftructie-hout de zekerheid te erlangen , of hetzelve

al, dan'. niet buiten deii wintertijd is geveld. Welke vraag haren oor-

fprorig verfchuldigd is aan de plaats 'geiiad hebbende fpoedige vervuring

van Zijner Majefteits öorlogskórvetdë Le^'e , als zijnde voor vvaar-

fchijnlijke reden daarvan opgegeven het gebruik maken van hout, dat

buiten den wintertijd zoude geveld zijn. •;

-•De Eei'fte Klasfe' houdt zich met dit onderzoek bezig. Een volgend

Vfirflag moge de uitkomften van een en ander voor Uwe aandacht bloot

leggen. .. .:tó.- ' :-. -=,.^ - /^^^

:i3in aiii)i-i9fi!q' !.Ki«AH WAV -wsH aU

.[:'-' Na die werkzaamheden vermeld te hebben, welke deiEerfïe Klasfe

op last van het Gouvernement heeft ondernomen , of met wier onder-

zoek zij als nog belast blijft , zal ik nu moeten gewagen van eene

-foort van arbeid , die in den kring van hare gewone bijeenkoraften

grootendeels zoude befloten blijven, zoo: het jaarlijkfche Verflag aan

dezelven geene uitgebreidere mededeeling verleende.

Het-'js i een bekend verfchijnfrf in de Melocactus pyramidalis^ Jtkt

i2i^ ,'3i«otf:ed{eren' Wasdom gekomen zijnde , uit het hart der plant eene

katoenaatdige ftoF opftuwt , die haren kruin levenslang bedekt. Minda:

bekend -is het, dat na den dood van • deze Gura^aufche Rotsplant die

wollige bedekking niet alleen blijft beftaafi , maar zigtbaar fchijnt te

vermeerderen, zoodat zelfs nog vtle jaren daarna uit het gedroogd

'-
. over-
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overfchot van het gewas eene menigte wol, doorvlochten met ftekels

,

te voorfdüjn treedt.

De Heer van marum datzelfde voortbrengfel in eene lang geftorven

plant uit zijne verzameling opmerkende, heeft ook de aandacht der

Klasfe bij dit zonderling verfchijnfel bepaald, en hetzelve als voorbeeld

doen dienen, hoe behoedzaam men in het afleiden van gevolgen behoort

te werk te gaan. Het fcheen hem immers , na dit verfchijnfel in alle

bijzonderheden te hebben nagegaan, dat in zulk een doode plant geen

eigenlijk/ voortbrengen van wol en ftekels plaats heeft; maar dat, bij

het droogen en inkrimpen Van derzelver weeffel, het telkens op nieuw

te voorfchijn treden van dezelve afhangt van het losworden van enkele

gedeelten der in de plant zamengedrongen en opeengepakten wollige

(tof, die, door eigene veerkracht zich tot bollen van meer of mindere

grootte uitbreidende, van hare vroegere vereeniging losraakt en onder

den fchijn van nieuwe vormfels voortreedt.

De Heer van marum heeft beloofd , deze zijne opmerking meer

ontwikkeld in gefchrift te brengen en aan de Klasfe mede te deelen.

Hetwelk door haar met verlangen wordt te gemoet gezien.

'De Heer van marum deelde in November des jaars 183 1 aan eeöe

Vergadering der Klasfe een mondeling verhaal mede van zijne pogingen

,

om een gefchikt dampbad te verkrijgen , ter behandeling van Cholera-

lijders. Uit vele fchriften, in Duitschland, te Petersburg en elders in

het hcht gegeven , gezien hebbende , dat men veel nut verwachtte en

meende ondervonden te hebben, wanneer de lijders in den aanvang dier

ziekte fpoedig in een dampbad gefield worden, trachtte hij kenni3.,Jfe

verkrijgen van de dampbaden , tot dien tijd in gebruik, en zag onder

anderen te Leyden een' Engelfchen toeftel, die hem het meest doelmatig

voorkwam, om zeer gereedelijk een dampbad van genoegzame warmte

-liv.' te
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te verkrijgen ; doch deze toeftel zeer kostbaar zijnde , deed hij , voor

zijne rekening , eerst vervaardigen een eenvoudig zamengefteld zeshoekig

dampkastje , gefchikt om zeer fpoedig tot het oogmerk gereed te zijn

en hetgeen tot zeer matigen prijs verkrijgbaar is. Hetzelve is , volgens

de daarvan vertoonde teekening , zoodanig ingerigt , dat het hoofd van

den daarin zittende lijder daar buiten kome , opdat de ademhaling door

den dampkring niet kan worde gehinderd. — Dan de aanmerking van

deskundige vrienden vernomen hebbende , dat het beter zoude zijn , den

Cholera-lijder in een dampbad te doen liggen, vermits dezelve bij he^

vige krampen moeijelijk zittende zoude kunnen gehouden worden, gaf

hij tevens in dezelfde Vergadering de fchets eener teekening van een

dampbad, waarin de lijder, liggende, zeer fpoedig aan damp van ver-

eischte warmte kan worden blootgefteld , en waarbij , het hoofd des lij-

ders daar buiten komende, de ademhaling vrij bltjve. — De befchrijving

en afbeelding hiervan heeft ons medelid kort daarna in het licht ge-

geven.

De Heer van breda bragt in eene Vergadering der Klasfe het bo-

venfchild van een fchildpad, dat nabij de ftad Gent gevonden is in het

veen, hetwelk aldaar onmiddellijk ligt op het zand der tertiaire for-

matie , tot het zoogenaamde calcaire grossier behoorende.

Het was, bij deszelfs befchouwing, ons geacht Medelid al aanflonds

gebleken ,, dat het dier , waartoe dit fchild behoord had , noch tot de

Zee-fchildpadden , noch tot de Chelydes , noch tot de Trionyces moest

gebragt worden. Bij de Zee-fchildpadden toch ftrekt zich het breede

gedeelte der ribben , dat , door naden zamengevoegd , het grootfte deel

van het fchild vormt, niet zonder eenige tusfchenruimte uit tot den

beenigen rand , die het fchild omgeeft , zoo als dit bij het fosfile fchild

inderdaad plaats heeft ; terwijl de overgeblevene indrukken der hoornige

• e; fchub-
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fchubben , die het fosfile fchild voorheen bedekten , en de gladheid van

de bovenlte oppervlakte van hetzelve fchild , zoowel de Chelydes als

de Trionyces uitfluiten. :-

,. .Tusfchen de Land-fcbildpadden en de Etnydes bleef dus alken eeni-

ge twijfel over. Deze zijn echter van elkander ligt te onderfcheiden

door de gedaante der ribben zelve, die in de Land-fchildpadden beur-

telings, de eene bij de rugwervelen , de andere bij het borstbeen, bree-

der zijn , terwijl de ribben bij de Emydes over hare geheele lengte van

dezelfde breedte gevonden worden , zoodat derzelver naden evenwijdig

aan elkander zich uitftrekken. - agjv

Daar het laatfte in het fosfile bovenfchild plaats had , werden liier-

door ook de Land-fchildpadden (Testudines) uitgefloten.

Overtuigd , dat het bedoelde fchild tot eene Emyde behoorde , ver-

geleek Prof. VAN BREDA hctzelvc met de Emyde-geraamten , die in het

Koninklijk Mufeum te Leyden voorhanden zijn , en bevond , dat er eene

,

tot in de niinfl:e kleinigheden toe , volkomene overeenftemming plaats

had tusfchen het onderhavige fchild en dat van de Emys Ëuropaea.

Voor zoo veel hem bekend js , )$ dit het eerfte voorbeeld, dat er

overblijffelen van de Emys Ëuropaea in eene veenbedding gevonden

werden.

In dezelfde veenbedding komen, ook beenen voor van den Bos prim-

genius , van eene; vari^eit van de Sus Scropha , van den Castor Fi-

bcr, dieren , , welke ook in andere gelijkfoortige veenbeddingen , zoo in

ons Vaderland, als elders voorkomen.

Bij deze gelegenheid merkte hij aan, dat het hem geenszins uitge-

maakt voorkwam, dat de veenbeddingen, waarin. deze beenen gevonden

worden, tot het diluvium behooren, en dat de bewijsgronden, waar-

door onze geachte Medeleden , de Heeren de fremery en rein-

^ARöT, dit gevoelen hebben trachten aannemelijk te maken in hunne

-d:: •;; uit-
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uitmuntende Verhandelingen , te vinden in de Werken der Eerflè

Klasfe , hem nog niet tot hetzelve hebben kunnen overhalen ; im-

mers de aanwezigheid van beenen van den Bos primigenius zou-

(Jei'. alleen bewijzen , dat ook nog igedurende den historifchen tQd

,

gedurende het vormen van alluviaal-beddingen , dierfoorten uirgefl-orven

zijn, hetgeen van den colosfalen Eland, die menigvuldig in de veenen

van Ierland en elders voorkomt , bewezen is , en hetgeen in ons Va-

derlahd met den Bever bijna het geval is. 'jvo iillv^fb iviiïmy-^iits

Een veel meer afdoend , ja een bijna onwederlegbaar bewijs voör

den diluvialen oorfprortg, zoude er, volgens Prof. van breda, beitaan

,

indien ook beenen van den Ëlephas primigenius , van den Khinoceros

Tichorhinus en dergelijke , het diliivium duidelijk kenmerkende , over-

blijffelen in de veenbeddingen aangetroffen w'erden. — Dat dit zoo zrjn

zoude , komt hem voor , niet bewezen te zijn door het enkele geval

van den Olifants-kop , die zich in het Mufeum van de HoUandfche

Maatfchappij te Haarlem bevindt , en die door den Heer de fremery

nog vol met derry op de plaats, waar hij gevonden is, gezien werd;

Het is toch genoegzaam bekend, dat bij dijkbreuken, zoo als bij die
i^

waarbij deze Olifants-kop werd opgedolven , niet alleen veengronden

,

maar ook die beddingen , waarop deze rusten , en waaronder er buiten

twijfel- zijn , die tot de diluviale behooren , uitgewoeld en opgebragt

worden } zoodat het zeer mogelijk is, dat de bedoelde Olifants-kop

eerst, nadat hij door de doorbraak uit de diluviaal-gronden was opge-

woeld, in de tevens opgeworpene, voorheen hooger gelegene, veen- of

derry-gronden geworpen is , en dat eenige van zijne holligheden met

veen-aarde gevuld zijn geworden. In allen gevalle kwam het den Heer

VAN BREDA niet voor , dat men uit dergelijke gevallen eenig gegrond

befluit kan opmaken, zoodat hij eindelijk van gevoelen bleef, dat het

nog in geenen deele uitgemaakt is , dat die veengronden , waarin de

. E a Bos
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Bos primigenius , de Sus Scropha , de Casior Fiber enz. gevonden

worden , een deel van het diluviutn uitmaken ; terwijl zoo wel het veel-

vuldig voorkomen van juist deze nog levende dierfoorten, als de plaat-

fing van fommige veenen op beddingen , die tot de alluviale behooren

,

hem meer zouden doen overhellen, om aan deze veenen eenen lateren

oorfprong toe te fchrijven, dan aan het diluvium; een gevoelen, waarin

hij verfterkt werd door het vinden van een tot nog toe in het veen niet

aangetroffen dierlijk overblijffel van de in Europa nog levende Emys
Europaea.

De Heer van den ende vertoonde twee vreemde foorten van aard-

appelen , beide bij hem in den afgeloopen zomer met goed gevolg ge-

kweekt. De eene foort, aangevoerd van de goudkust , verfchilt in ge-

daante en uiterlijk voorkomen bijkans niet van onzen gewonen aardap-

pel , doch is in- en uitwendig donker violet van kleur , en fchijnt tot

een grof, welligt voor dieren alleen bruikbaar, voedfel te behooren.

De andere fooit , waarfchijnlijk van Aruba medegebragt door den Ge-

neraal KRAijENHOFF, Is van eeue kegelvormige uitgerekte gedaante, zeer

groot en vast , overigens zamengefteld als uit opeenvolgende knoppen

of botten, fijn van weeffel en gedekt met eene zeer dunne geelachtige

opperhuid. Welk een en ander doet verwachten , dat het invoeren van

dezelve voor de land-huishoudkunde van veel belang zal kunnen wor-

den.

De Klasfe , het belang inziende van deze dubbele vermeerdering eener

voedfelfoort , zeide haar geacht Medelid dank voor de ontvangen mede-

deeling , en verzocht hem zijne proeven op hare voortkweeking te ver-

volgen.

De Heer van den ende liet het bij deze mededeeling niet berusten.

Hij lag in eene volgende Vergadering vele fpecimina voor van een pro-

duct
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duet uit het DelfftofFen-Rijk , hetwelk de zoogenaamde Potjesberg , bij

Son , in de voormalige Meijerij van 's Hertogenbosch , oplevert , en

maakte , na eene befchrijving van dezelve gegeven te hebben , haar op-

lettend op de zeldzame en uiteenloopende gedaante dezer voorwerpen.

Kennelijk zamengelleld uit fijne zand- of quarts-korrels , welke voor-

namelijk door ijzeroker verbonden en geel of vuilrood gekleurd zijn

,

zijn het de uiterlijke vormen , onder welke dit Ilydras ferri , of meer

bepaald, deze ijzer-zanderts aldaar voorkomt , die denzelven «opmer-

kenswaardig maken.

Behalve in kleine lagen, van een' Nederlandfchen duim of mindere

dikten , welke zich met eene zeer ongelijke oppervlakte , ter diepte van

weinige palmen, tot eene vrij aanmerkelijke grootte uitltrekken , komt

deze erts voor in de gedaante van buisjes , fchaaltjes , potjes , kroesjes

of dergelijke.

Meerdere buis- en kroesvormige voorwerpen hebben dit gemeen, dat

zij van ter zijde , de laatflen ook wel van onderen , kleine openingen

dragen en den aanvang van buisjes of pijpjes vertoonen , die al dunner

en dunner uitloopen , en hierdoor , bij de uitgraving , verftuiving of

anderzins afbreken.

De uiteinden der onderfcheidene voorwerpen verliezen zich in den

oergrond , of in de takken en aderen van denzelven , welke tusfchen den

veelal opeengepakten witten , fijneren , of meer blaauwachtigen groveren

zandgrond heenloopen. Met eene dier zandfoorten, of wel met fijn oker-

zand, zijn de voorwerpen bij hunne uitgraving gevuld en met de eene

of andere omgeven. In de laagte , waar de bodem (leeds vochtig is

,

zijn zij brozer, doch tegen het onderde der helling van den zandheu-

vel aan , waar zij ook nog , en vooral de buisvormige
, gevonden wor-

den, meer ftevig en handelbaarder. '

'

Het lijdt geen twijfel, dat de omfchreven voorwerpen bij voortdu-

E 3 ring
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ring zich vormen , maar de naaste oorzaak van derzelver zoo vreemde

en zoo verfcliillende gedaantevorming fcliqiit voor ons geaqht,; Medelid

bezwaarlijk nog uit te maken. 13 ^^ ,«:'

,
De.Jjerg, zelfligj.^n d.e „w^estzijde va» den weg;,van het dqrp.Son,

naar St. Oedcnrode,. een klein kwartier uur van hetzelve dorp, .en, be-

hoort tot eene lange reeks van zandheuvels, welke zich aldaar , eenig-

•^ins in een halven cirkel , van het .Noorden, naar het Zuiden uittrekt,

hpedanige ook in de aangrenzende landttreken geenszins zeldzaam zijn.

Dan voor zoo verre tot nu toe bekend is, zijn in de heuvels -ibij . Son

,

en wel uitfluitend ter plaatfe, die den naam v&n Potjesberg draagt ^ de

omfclireven voortbrengfelen alleen aangetroffen , en wel voornamelijk

,

7-90. niet uitfluitend, aan den voet der Zuidwest-zijde. Deze heeft, ojok

dit;- eigenaardige , dat hij doorgaans uit een zeer fijn, geelachtig drijf-

zand beflaat , terwijl de omliggende uit een grover , wit zand zijn za-

ujengefteld.. ,, .
. • ,. .' . "'. ^ -

r;-,Pffchoon de naam yan Potjesberg , in de omflireken federt onheuglijke

jijden bekend , en dezelve om zijne voortbrengfelen door velen bezocht

è, komt daarvan, zooveel men weet, bij geenen onzer Schrijvers over

de Natuurlijke Gefchiedenis dezer Landen eenige melding voor. Het

eerst,,werd er Jn druk gewag van gemaakt door den ongenoemden be-

ichrijver, zijner Reize door de Majory van 's- Hertogenbosch in 1798.,

te Amn:erdam , bij a. b. saakes , in 1799 in het licht verfchenen.

De Eerfte Klasfe heeft daarom van deze ontwikkelde voordragt met

dank kennis genomen , wenfchende , dat de overige leden , welke de

geologie en geognofie als wetenfchap beoefenen, zich deze zaak mede

laten aangelegen zijn.

De Heer kops , in den kruidtuin van de Univerfiteit te Utrecht een

monfterachtigen vorm ontdekt hebbende aan het Lilium bulbif&rum ,

(Oran-
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(Oranje Lelie) eenigzins overeenkomende met dien, welige vroeger aan

Witte Leliën is opgemerkt en in de Verhandelingen der Eerde Klasfe

befchreven , onthaalde de Vergadering op eene aanfchouwing van déze

zonderlinge' vbrmefiigviildiging---'dÉt • bloembladen' ;• zïélli vau 'dïe irt-^aè

Witte Leliën daardoor onderfcheidendej'dw 111» öiet alle dèelen dëf

vrnchtzetting zijn uitgefloten , maar fleclits' éehl^ziris in veranderde ge-

daante voorkomen, terwijl in de Witte Leliën geai enkel fpijor van' diie

werktuigen was overgebleven^? qo smtasb ïroil bfairf ^^(m laaH 'M

Eene. tweede misvorming deed zich voor bij eene der bloemen van

de Erythrina cafra, als ware het eene poging 'tot dübbelwording

,

welk verfchijnfel, in vlinderbloemen hoogstzeldzaaui zijnde, de aandacht

bijzonder tot zich trok. n'i}y^:vfi; ''V^r 'liri v'< vjf-'b^ "fir'-j ! '«v •'^"^ jCt

Ons geacht Medelid ontving voor een en ander dezer voorbeelden van

monflerachtigen vorm den dank der Vergadering.'' Jgtiüioov astib .\j\.m

Zoo de Electro-magnetifche proeven , welke ons geacht Medelid , de

Heer moll , in het midden des jaars 183* ,: vodi* eeiie Vérgadwing

der Eerfte Klasfe in herwerk (lelde , reeds de heetlijkfte uitkomllèn ój^

leverden, zijn dezelve gewis door lateren , zoo van hemzeïven, als vtó

anderen, nog verre overtroffen. ' '''
. '' "'

'

"^De Amerikaanfche Natuuronderzoeker hare dacht eenén zdmengeftel-

den toette! Uit-i,- dien -hij met den naam Vöil DeflagratorhQilévaptMQ.

Twee leden 'der Klasfe , de Meeren stratingh en moï,l , beijverden

zich, om zich zulk een toeftel aan te fchaffen en de belangrijke proèfl

nemingen met denzelven te herhalen en door anderen te vei'meerdereni

Het geacht Medelid stratingh wijzigde dien Deflagratorns.^fz^RG

inzigten en zond aan de Eerfte Klasfe , ter vervulling zijner fpreek-

beurt, deszelfs befchrijving en die eener gtootë '' reeks vaW-proeVen ,

waarvan de eene in belangrijkheid de andere fcheen te 'boven te gaart.
'

-mm . De
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De Heer Voorzitter befleedde twee van hare bijeenkomflen , om een

algemeen overzigt van de belangrijkheid dezes werks te geven. Eene

dezer zittingen werd bijgewoond door iiet geacht Medelid, den Heer

MOLL, en nu kon de wensch der Vergadering niet verholen blijven,

om de meest fchitterende proeven met den Deflagrator te zien nemen.

Zij openbaarde denzelven aan haren medebroeder, en had het geluk

hem daartoe over te halen.

De Heer moll hield kort daarna op eene allezins verpligtende wij-

ze haar daarmede bezig ; hij vermeerderde de reeds bekende proeven

met een aantal nieuwe , en toonde vele te voren niet geziene verfchijn-

felen.

De wijze van behandeling en nieuwe inzigten , welke daaruit voort-

vloeiden , deden bij de Vergadering het aanzoek ontftaan , dat de Heer

MOLL deze voordragt voor de vergetelheid , door eene openlijke uitgave

,

mogt bewaren , hetgeen zij nu tot haar genoegen kan melden , dat wer-

kelijk het geval zijn zal.

De Eerste Klasfe op den belangrijken inhoud van des Heeren stra-

TiNGHs Verhandeling terugkomende , heeft geoordeeld , haar geacht

Medelid welmeenend dank te moeten zeggen voor de medegedeelde Be-

fchrijving en keurig uiteengezette proeven , tot welker uitgave in een

of ander wetenfchappelijk tijdfchrift zij den geleerden Schrijver te geree-

der durfde noodigen , daar over dit onderwerp zulk eene uitgewerkte en

naauwkeurige zamenftelling bij onze Landgenooten niet wel anders , dan

hoogst welkom zijn kan.

Zij heeft later de verzekering bekomen, dat aan <üt haar verlangen

gevolg ftond gegeven te worden. ', !;t?.
'•"-)''? •

Op Zondag den 3*°° Junij trof het zoo , dat ons geacht Medelid , de

He§r MOLL , te Soest , in de Provincie Utrecht , te twee ure des na-

„(I mid-
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middags een zwaar onweder uit het Oosten zag op!?onien. De bui trok

raeer Zuidwaarts , er viel weinig regen , docli grootere droppels dan

hem heugde ooit gezien te hebben ; er was geen hagel onder. Van tijd

tot tijd vielen er zware blikfemflagen op eenigen afftand. Hij zag er

een, die hem voorkwam te moeten getroffen hebben. Het fchijnt in

zulk een geval, of een lichtende kogel den blikfemUraal vooruitfnelt

;

de (lag heeft ook een fterken eigenaardigen knal. Tegens vier uren

vernam hij te Soestdijk, dat welligt een uur te voren een rund in de

weide door den blikfem was gedood; hij ging dadelijk naar de plaats

des ongevals ; het was een weiland aan de Zuidzijde van de Pijnen-

burger grift, omtrent half weg tusfchen de Eem en de Baarnfche Laan,

die van Baarn naar Soest gaat.

Het dier had zeker met den kop van den wind en den ftaart naar het

Oosten , dat is naar de Eem , geftaan. De flag fcheen in den neus

getroffen te hebben , waaruit matig veel flijm vloeide ; doch uiterlijke

verwonding was er niet aan te zien. Het voorhoofd was ligt gezengd,

doch het voorhoofdsbeen niet gebroken j voorts was de geiieele rugge-

graad en de ftaart ligt gezengd, zoodat de haren niet bruin gebrand

waren. Het eind van den ftaart of de kwast was zwaarder gezengd en

bruin , ook eenigzins de onderbuik langs den navel naar den uijer. De

uijer was rood en fcheen ontftoken j het ligchaam fterk gezwollen en

gefpannen.

De prenters der voeten waren duidelijk in den grond zigtbaar ; men

kon dus ligt de plaats vinden , waar boven de ftaart gehangen had ;

juist hier waren er twee gaten in den grond geflagen , bij een van

welken eene zode was opgeligt. Deze gaten waren niet dieper , dan

vier of vijf oude duimen. Aan de poten kon men geene teekenen van

eenige fchade hoegenaamd zien , ook niet onder aan de voeten. De
electrifche .ontlading is dus geheel door den ruggegraad en ftaart ge-

gaan , en heeft daar, waar de geleiding het beenig gedeelte verloor,

: \:;v ;i. F j^/jw - fter-
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iterker geatengd , en is van hier in den grond geOagen. Het dier droeg

alle blijken van plotfeling gedood te zijn.

Hetgeen bijzondere opmerking verdient, is de nabijheid van het

§pestdijkQr Bosch , van eene laan met hooge boomen , van het monu-
ment ter eere van den Held van VVaterloo, zich als eene zuil hoog ver-

heffende , alle ten bewijze dienende , hoe verkeerdelijk men als leerftel-

ling blijft voordragen, dat hooger verheven voorwerpen de lagere be-

veiligen voor het gevaar , van door het onweder te worden getroffen.

Ons geacht Medelid merkt te regt aan , dat het treffen van boomen

zelfs zeldzaam zijn moet , daar men , aangezien het groot aantal , Hechts

nu en dan van dit verfchijnfel vindt gewag gemaakt.

Als belangrijk berigt ontving de Eerfle Klasfe nog van hetzelfde Me-
delid zijne bevindingen van de rondgaande beweging der fappen tusfchen

de knoopen der Chara vulgaris en Chara flexilis , welke door den

Franfchen kruidkundige dutrochet en anderen was in twijfel getrok-

ken. H(j verklaart , daartoe geene fterke vergrooting noodig te zijn : het

achromatisch Mikroskoop van van deijl is voldoende; doch allerbest

ziet men dit fraai verfchijnfel in het Microscopical doublet van wol-

LASTON, met eene vergrooting van driehonderdmaal.

De Heer van hall , in het bezit geraakt zijnde der belangrijke brief-

wisfeling , welke joannes en nicolaus laurentius burman , Vader

en Zoon , met de vermaardde kruidkundigen gedurende eene reeks van

jaren onderhouden hebben, kwam daardoor tot de kennis van vele bij-

zonderheden , die niet algemeen geweten worden , en die het leven van

deze uitftekende mannen , vooral van den Vader , ten fieraad verftrekken.

ntflij zag daarom, met leedwezen, dat van geen van beiden eene lè-

yensbefchrijving was in het licht gekomen , waaruit men hunne ver-

dienflen naar waarde kon fchatten , en nam het befluit , in deze we-

zenlijke behoefte te voorzien , waartoe hem de voornaamfle bronnen

,

door hunne nagelaten werken , als van zelve werden geleverd.
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-"Het is op het levensberigt en de waardering der groote verdienften

van joANNES BüRMAN , als kruidkundige , dat het geacht Medelid de

Eerfte Klasfe onthaald heeft, met belofte, van gelijkerwijs eene voor-

lezing te zullen houden over deszelfs Zoon nicolaus laurenïius.

Deze belofte werd reeds in eene naastvolgende bijeenkomst vervuld.

Hoewel in vele opzigten moetende achterftaan aan de verdienften van

zijnen beroemden Vader, blijkt echter uit de levensgefcHiedenis ook van

nicolaas laurens , dat , ware hij niet door eene te uitgebreide geneeskun-

dige praktijk in zijnen ijver belemmerd, uit zijne pen vele belangrijke

bijdragen voor de kruidkunde zouden te wachten geweest zijn , die hem

tot geenen minderen luister hadden kunnen verftrekken , dan zijn Speci-

men botanicum de Geraniis , waarbij hij de doctorale waardigheid ver-

kreeg , en zijne later uitgegeven Flora Indica , met bijgevoegde Pro-

dromus Florae Capetisis. inmVi slfbiltiv 9;öb jil&v/rjti ,

Zijne zucht ter bevordering van zich ontwikkelende talenten was

blijkbaar vooral in het onderfteunen van den Zweedfchen kruidkenner

THUNBERG, dien hij met geld en aanbeveling te gemoet kwam in zijn

ontwerp , om de Kaap de Goede Hoop wetenfchappelijk te gaan onder-

zoeken , welke onderneming, gelijk algemeen bekend is, met uitftekend

gevolg is bekroond geworden. Ook was hij den later beroemden pal-

las van vele dienst, waardoor hij middellijk en onmiddellijk krachtdadig

heeft medegewerkt, ter uitbreiding van den roem der Hollandfche kruid-

kundigen. .TJtni'Jlü! Di: ;

De Heer voute, door den koophandel geraadpleegd over den aard

en eigenfchappen van zeker zout , dat federt twee i drie jaren onder

den naam van Amerikaanfchen Salpeter uit Peru werd aangevoerd

heeft zich niet alleen met de ontleding van dit zout bezig gehouden

,

maar tevens de moeite getroost, om gefchiedkundig na te fporen, waar

ea wanneer hetzelve het eerst is ontdekt ea vermeld geworden. Hij

Fa Ie-
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leverde daarom een beknopt Verflag en deed grondig opmerken , van hoe

veel gewigt deze nieuwe tak van handel voor ons land worden kan.

Hetgeen hij te dezer gelegenheid aan de Klasfe voordroeg, is later in

de Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenfchappen volledig overgenomen.

Wat volgt er, vroeg eens de fchrandere Natuuronderzoeker wollas-

TON aan den Heer van breda , wat volgt er uit de daadzaak , dat de

fchijnbare beweging van alle vallende tierren naar den Horizon gerigt

is , en men ze nimmer van den Horizon naar het Zenith ziet oprijzen ?

In deze oordeelkundige vraag het antwoord als zijnde opgefloten , dat

deze ligtende Meteoren juist uit hare ftandvastige beweging naar den

aardbol , en uit de bepaalde rigting , die zij volgen , het bewijs mede

brengen , dat zij tot den aardbol zelven behooren , fcheen het dit antwoord

te zijn , hetwelk deze verlichte Natuurkundige van den Heer van breda

te gemoet zag. Naderhand is dit geacht Medelid in de gelegenheid ge-

weest , een verfchijnfel waar te nemen , dat hem de gegrondheid van dit

gevoelen nader deed inzien , en hetgeen hij der mededeeling aan de

Eerfte Klasfe niet onwaardig achtte. -"-Kiru.

In de maand September van het jaar 1829 bevond hij zich te Bergen

in Henegouwen , en bewoonde aldaar in het hoogde der Stad een ver-

trek, dat, op eene hooge verdieping gelegen, hem een vrij uitzigt over

een groot gedeelte van den Sterrenhemel vergunde. Gedurende den

nacht zag hij daar , eene zeer groote menigte vallende Sterren het zwerk

doorkruifen; de Hemel was buitengemeen helder, en ook de menig-

vuldige vallende Sterren fchitterden , ftaande hare korte verfchijning

,

met een ongemeen fterk licht.

Hetgeen hem daarbij bijzonder in het oog viel , was het verfchijn-

fel , dat , na de verdwijning van bijkans iedere vallende fier , op de

plaats van hare verdwijning, gedurende eenige weinige oogenblikken

,

eene menigte vonken overbleef, en dat deze, bij het verdwijnen der

val-
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vallende fter geboren wordende , vonken volftrekt niet deelden in de zoo

fnelle beweging van de vallende ilcr zelve, maar tot hare verdwijning

.toe fleeds op dezelfde plaats aan den hemel zigtbaar bleven.

Dit verfcliijnfel , hetgeen de Heer van breda naderhand meermalen,

doch 'nimmer zoo duidelijk zag, fchijnt hem volkomen het gevoelen

VAN woLLASTON te bcvestigen. Immers de vonken maakten een deel

uit van de vallende fter; zij deelden in de fnelheid, waarmede deze

werd voort bewogen , en door dat zij van haar werden afgefcheiden

,

werd de beweging van hare masfa in geenen deele verhinderd ; zij kon-

den zich bij eene uiteenberftirig der vallende fter in een grooter ruim ,

dan deze belloeg , uitbreiden ; zij konden op deze wijze eene lichtende

piek aan den hemel vormen, doch deze liclitende plek moest met de-

zelfde fnelheid voortbewogen worden en in dezelfde rigting , als.de

moeder-fter, tenzij in het bepaald geval, dat cenig wederftand bie»

dend middel de beweging der vonken verhinderde , vertraagde , of wel

bijna geheel vernietigde.

Zulk een weêrftand biedend ligchaam levert het ledig ruim buiten

den dampkring niet op ; zoodat zulk eene vermindering van fnelheid in

dit ledig ruim zich niet verklaren, ja zelfs niet denken laatj en de

vonken , gas , damp of wat het zij , dat zich uit óc vallende fter ont-

wikkelt , met dezelfde fnelheid , als deze zelve zbudea moeten bewogen

worden. uiovur.fi ynHlaiiiistiii^ sröo •Aji'f.': iir vyh. i'

Wanneer men daarentegen aanneemt , dat het ontftaan der vonken in

den dampkring gefchiedt , en wanneer men tevens opmerkt, dat bg

hetzelve het volumen van het ligchaam der vallende fter verbazend wordt

vergroot , dan heeft het verfchijnfel van het ftilftaan der vonken niets

onverklaarbaars. Met het volumen vermeerdert de tegenftand, dien de

dampkringslucht aan het bewogen ligchaam tegenftelt, en met den ver-

meerderden tegenftand vermindert de beweging. Er is niets tegen , om te

F 3 ftel-
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Üellen', . dat het volumen der vonken-masfa , waarin de vallende fter

zich oplost, zoo groot is ten opzigte van het ligchaatn der fter zelve,

dat de fnelfte beweging in eenen fchijnbaren ftilftand veranderd worde- .,i

ne verklai-ing van dit verfchijnfel , 'gelijk zij door den Heer van

BREDA , naar wollaston , wordt gegeven , draagt de kenmerken van

nieuwheid. In de Beitrage der Witterungskunde van den Hoogleeraaj?^

H. w. BRANDEs , laatftclijk in het licht verfchenen , wordt zij ten rainCte

niet gevonden. )./

. Di^elijkfche waarnemingen van den Barometer op bepaalde tijden en

plaatfeii mogen Yoornamelijk daarom van belang gerekend worden , dat

zij, met behootlijke zorg verrigt, het verfchil van hoogte dier plaatfen

boven de oppervlakte der zee met genoegzame naauwkeurigheid kunnen

aaiiwijzen. J)aartoe wordt echter vereischt, dat de gebezigde werk-

toigen. ) vooraf met elkander zijn vergeleken, en dat dezelve, indien zij

vervoerd moeten worden, op zoodanige wijze vervaardigd zijn,, dat alle

indringing van lucht daarbij als onmogelijk te befehouwen is. Dit (voor-

deel nu misfen inzonderheid de bakbaroraeters , • die men intusfchen veet,

tljda, tot i dat einde gewoon is ^e gebruiken. Ook bij de Hevelbarome-

ters van GAY-LussAC , naar zijne \rajze vervaardigd , kan dit gebrek zich

ligtelijk vertoonen. Het is daarom , dat de bekwame Parijfche kunst-

werker BUNTEN eene zamenftelling daarvoor heeft uitgedacht ,, waarbij

hfitifplve ten eenenmale wordt voorgekomen. Zij beftaat daarin , dat de

^angC; buis,. opoOngey«^r f, vaa hare lengte vógr de ombuiging j ver-

naauwd en afgefijeden , in de omgebogene korte buis ter lengte van

gmtrent eenen duim ingaat en daaraan gefoldeerd wordt. Dringt er alsr

^^ eeni^e lucht door de korte buis in, zoo kan die onmogelijk ver-

der., d4p tot aan het punt van ouderlingen, zamenhang komen; 'Vsn

waar. dezelve, gemakkelijk, ;id09;!.i: omkeering van het werktuig j w§der



wordt verdreven , of , bleef die daar ook hangen , even zoo vele daling

in de lange, als- tijzing ia dé korte buis zoude veroorzaken , ea^dus

den invloed dier; fout .op de aanwijzing des barometers van zelve •trer-''

nietigen. .iaiMuxuv- .-.. . ,!üv ^fli. - ) r.iui

De Heer van utenhove had in Januarij 1829 zulk eenen barometer

van Parijs mede gebragt , en vervolgens daarmede die reekfen van waar^

nemingen gedaan , welke hij op het laatst van 1830 aan de Eerfte Klasfe

inzond en vroeger vermeld zijn. Hij had echter het ongeluk , dit werk-

tuig in de maand October van het jongstverloopen jaar te breken , en vond

zich daardoor in groote verlegenheid. Het mogt echter den Amfterj

damfchen kunstw^erker butti te beurt vallen , den Heer van utenhove

uit deze verlegenheid te redden door het vervaardigen van twee baro-

meters naar de conftructie van bunten, waarvan hij, reeds den ny^'"

Februarij 1.1. , éénen geheel gereed vertoonde aan de Eerfte Klasse , eri

de andere bij gemeldcn kunflenaar verkrijgbaar gefield blijft. *'

Het is met den eerstgemelden , dat ons geacht Medelid zijne weer-'

kundige waarnemingen denkt voort te zetten, waarvan hij nu wederoifri'

dje in de jaren 1831 en 1832 te Jutphaas door hem gedaan zijn','-^

naauwkeurig bewerkte tafelen aan de Klasfe heeft medegedeeld. Waaf-'

omtrent alleen nog te vermelden valt , dat in eene afeonderlijke kolom

daarbij gevoegd zijn dagelijkfche waarnemingen fiiet eenen beproefden

Thermometer, door den Ingenieur chevalier te Parijs vervaardigd,'

hangende in de opene lucht tegen over het noorden, ingedeeld naar' dë
fchaal van fahrenheit; terwijl eindelijk nog eene kolom tot aanmer-

kingen voor eenige weerkundige bijzonderheden is dienende , waarbij fe-'

dert Augustus 183a ook de windftreken gevoegd zijn*/ ' ''4?^?"

: Deze waarnemingen werden met welgevallen ontvangen en geplaatsFfe^

de Archiven der Eerfte Klasfe , ten einde er te sMea tijde gepasf ^-'

bruik van te kunnen maken,. :.' "i i: '
- 1- i''

^-ïi"
'.

-'
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jV, OOS > .^flSVi.

Het geacht Medelid, de Heer buys, koos, ter verviilltng. zijner fpreek-

beurt, de befchouwing des Thermometers, als aanwijzende de tempera-

tuur of warmte-graad der ligchamen, volgens de waarnemingen van be-

roemde Meteorologen j voegde hier en daar eenige eigene bevindingen

by die van andercrt; verklaarde de gemiddelde temperatuur, en toonde

de wijze aan , om haar te vinden door het gebruik der thermometers van

six en RUTHERFORT, die den hoogden en laagften (land blijven aanwij-

zen buiten tegenwoordigheid des Waarnemers, gemeenlijk bekend (taande

onder den naam van Thermometers è maxima et minima, welke Ther-

mometers tevens door hem werden aangewezen en verklaard.

De Heer buys , deze voordragt niet verlangende te zien opgenomen

onder de aangebodene Verhandelingen , ontving den dank der Vergadering

voor het te dezen medegedeelde.

In eene vroegere Vergadering gaf hetzelfde geacht Medelid eene be-

fchouwing van den Barometer als weêrglas , dat , hoewel de (tand van

het kwik in de buis meermalen misleiding verwekt , echter door verge-

lijking met windftreken en luchtsge(tel , als zoodanig zijnen rang hand-

haaft.

Het viaagftuk over het aanwezen van zoutzuur in den dampkring

reeds meermalen de Eerfte Klasfe hebbende bezig gehouden , verzocht de

Sekretaris aan de Vergadering van 9 Februarij 1.1., op nieuw iiare aan-

dacht te willen leenen aan dit onderwerp en bepaaldelijk in overweging

te nemen hetgeen voorkomt in de Revue Britannique^ Mars 1832, en

daaruit is overgenomen in N". 759 van frorieps Notizen, De

Schrijver , aldaar fprekende van de groote afitanden , waarop zeewater

bij aanlandige (tormen kan worden medegevoerd, laat hierop volgen,

dat bij aflandigen wind er in den dampkring naauwlijks eenig blijk van

r)H "^-
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zeezoutzuur te ontdekken is ; dat hij het echter met den geleerden dob-

BELL beftendig gevonden heeft in den regen , die in groote fteden neder-

valt , terwijl liet op het Land er niet in te ontdekken is , fchrijvende hij

dit inmengfel van zeezoutzuur in den regen toe aan de opheffing van

ammoniaczout uit de menigvuldige vuren der woonhuizen.

Wijle het geacht Medelid driessen , datzelfde verfchijnfel van zout-

zuur in den dampkring van plaatfen , nabij aan zee of zoutziederijen ge-

legen , na lange droogte in den zomer meenènde ontdekt te hebben

,

fchreef hetzelve toe aan eene opheffing van dit zuur uit het zeewater.

Ter opfporing van welk vermeend verfchijnfel reeds vóór ettelijke jaren

eene Kommisfie bij de Eerfle Klasfe benoemd is, die eerst door de

natte zomers van de jaren 1829 en 1830 en later door het afflerven

van de Heeren thijssen en van der boon mesch in het volbrengen

van haren last is verhinderd.
1,

Door de zoo even aangehaalde daarvan afwijkende meening uit de

Kevue, Britannique , deze zaak een nieuw gewigt bekomende , oordeelde

de Vergadering, de Heeren voute en Buys te moeten verzoeken, zich

met het overgebleven Lid der vorige Kommisfie te vereenigen , ten einde

dit verfchilpunt te maken tot een onderwerp van nader onderzoek. —
Het gevolg daarvan wordt met verlangen te gemoet gezien.

De Heer w. vrolik hield in eene daarop volgende bijeenkomst zijne

Medeleden bezig met de aanwijzing van eene afwijking, waarbij het

Elleboogsuitwas aan den regterarm van eene jonge , tengere vrouw ge-

fcheiden voorkomt van de Ellepijp ; vergeleek dezelve met het oorfpron-

kelijk gefcheiden zijn van de uiteinden der lange beenen en middenftuk-

ken in den eerden leeftijd, doch wel voornamelijk met het natuurlijk

gemis van zamengroeijing van dit uitwas met het middenftuk door alle

leeftijden heen bij den kikvorsch en kameleon , en helderde het een en

ander op door de herinneringen aan hetgeen wijle de groote camper

G over
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ovftr de breuk van de kniefchijf en het elleboogsuitwas heeft aan het

licht gebragt.

Eene vroeger in het licht verfchenen aankondiging der Electro-magne-

tifche proeven van den Heer moll , ter kennisfe gekomen zijnde van

den Heer quetelet te Brusfel , had deze hieruit de aanmerking ont-

leend en in de Annalcs de Physique et de Chimie, Tom. 50 , pag. 324,

medegedeeld , dat het te wenichen ware geweest , dat de Heer moll ,

bij het vermelden derzelven, tevens had aangewezen, hoeveel men de

oppervlakte van den Galvanifchen toeftel wel zoude kunnen verkleinen

,

zonder de verkregene uitkomften merkelijk te verminderen. Het ge-

acht Medelid , door gezegde aanmerking opgewekt , om op zijne

betrekkelijk dien eisch reeds vroeger gedane proeven terug te ko-

men , en zoo mogelijk nog verder te gaan , leverde in een kort verhaal

de uitkomften dier pogingen. Zij zijn te merkwaardig , dan dat de Klasfe

van eene enkele geene melding maken zoude.

De Heer moll' gebruikte hetzelfde hoefijzer, hetwelk reeds bij

vele vroegere proeven gediend had , en meer dan eens in openlijke fchrif-

ten is vermeld geworden.

Een koperen bakje , waarin een zinken plaatje van f duim , deed het

hoefijzer twaalf oude ponden dragen. Hetzelfde bakje deed eenige da-

gen later het hoefijzer negen en dertig oude ponden dragen , nog later

acht en veertig ponden trooisch.

Een zilveren plaatje van grootte, gewigt en allooi, als de {lukken van

as cent , en een zinken plaatje van gelijke grootte , doen het hoefijzer dra-

gen; 13 fg 3* oneen trooisch. In eene volgende proef draagt ditzelfde

jplaatjè 15 ^ en 4 ohceii.

In een geel koperen bakje is eene zinken plaat gedoken van loj D
Engelfche duim. Met dezen toeftel draagt de tijdelijke magneet het ver-

bazend gewigt van 124 pond oud gewigt.

De
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De Eerlle Klasfe vond de geheele reeks van proeven , waarvan hier

enkele zijne opgegeven , zoo merkwaardig , dat zij den* Heer moll drin-

gend uitnoodigde , dezelve in het toen eerstvolgend Nommer van den

Algemeenen Kunst- en Letterbode te doen opnemen. Aan welke uitnoo-

diging door het geacht Medelid gereedelijk voldaan is.

De Heer alewijn kennis hebbende genomen van de Ilistorifche und

Praktifche Abhandlung über Fortbewegting ohne Thierkraft ^ mitteht

Dampfwagen auf gewohnliche Landstrassen von alexander. cordon ,

ontleende daaruit eenige bedenkingen over de mogelijkheid , om derge-

lijke toeftellen ook in ons Vaderland langs de gladde ftraatwegen in

werking te brengen , en met voordeel in de plaats te ftellen van de tot

nu toe gebruikelijke wijze van vervoer door middel van paarden. Hij

betoogde zulks vooral door de ondervinding , die men reeds in Enge-

land gemaakt heeft, dat tot het gepast bewegen van Stoomwagens ijze-

ren fpoor- of rigchelwegen niet volftrekt noodzakelijk zijn , maar derzel-

ver gang ook op de ftraatwegen zeer wel voldoet, hoewel de fnelheid

aan die op ijzeren fpoorwegen niet gelijk is.

Eene calculative vergelijking van de kosten der wagens en paarden

met ftoomwerktuigen , ten vervoer op den weg tusfchen Amfterdam en

Haarlem, toonde genoegzaam, dat dïlar althans, indien de gunftige re-

fultaten , in het voormelde werk opgegeven , zich verder bevestigen , de

proef met uitzigt op voordeel zoude te nemen zijn.

^
jDe Vergadering deze voordragt met genoegen hebben aangehoord

,

verzocht haar geacht Medelid , dit onderwerp niet te willen uit het oog

verliezen.

'!n de Jnnuaire pour l'an 1833, die te Parijs wordt uitgegeven,

eene zeer gebrekkige opgave voorkomende van ons muntftelfel , bepaalde

Hé Heer alewijn de aandacht der Eerfte Klasfe op dit onderwerp , efl

' .Ga gaf
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gaf te gelijk in overweging , of het niet voor de waarlieid der zaalc en

voor de eer van ons Land belangrijlc zij te acliten , deze misflagen , en

welligt nog anderen , die in dezelfde Anntiaire betrekkelijlc de Neder-

landen voorkomen , aan te wijzen , en in eene volgende uitgave van dat

jaarboekje te doen verbeteren. jiï.

Waarmede zich de Klasfe gaarne heeft vereenigd , en dien ten gevolge

haar geacht Medelid verzocht, daaraan het noodige te verrigten.

De Heer strating zond ter vervulling zijner fpreekbeurt een Eerfie

en Tweede Verflag van onderzoek of Es/ai van het zilver op den

natten weg.

De aanleiding tot dit onderzoek is ontflaan door de bevinding, dal

de gewone wijze van Esfaijeren van het zilver, namelijk de cupellatie

,

niet altijd gelijke en juiste , maar fomtijds aanmerkelijk uiteenloopende

uitkomften oplevert , en doorgaans een te gering gehalte aan fijn of zui-

ver zilver aanwijst.

Het Gouvernement in Frankrijk, door de Muntmeesters daarop op-

merkzaam gemaakt, heeft het onderzoek van dat onderwerp aan eene

fpeciale Kommisfie opgedragen , waartoe , benevens anderen , ook de

beroemde Scheikundigen chaptal , thenard , vauquelin (en na des-

zelfs overlijden dulong) en gay-lussac benoemd waren.

Deze Kommisfie heeft daarop bij haar Verflag voorgefteld , om , in

plaats van de gewone cupellatie, eene andere wijze van beproeving van

het zilver in te voeren , namelijk die op den natten weg ; gelijk zulks

dan ook gedeeltelijk, met eenige nadere bepalingen bij Koninklijke Or-

donnantie van 6 Junij 1830, gefchied is.

Bij de Scheikundigen was zulk eene wijze van onderzoek en affchei-

ding van het zilver uit verbindingen met andere metalen federt lang

voor de eenig veilige erkend en in gebruik. Doch, ten einde zg nu

ook
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ook door de Esfaijeurs en andere in de Scheikunde minder ervarenen

zoude kunnen worden in hetjwèrk gefield^ is gay-lussac bedacht ge-

weest, eene daartoe meest gefchikte behandeling.. uit te vinden, gelijk hij

dan ook zoodanig eene 'heeft- opgegeven , die even zoo eenvoudig en

voldoende is , als zij door een ieder met de noodige oplettendheid. ^ge-

makkelijk kan uitgevoerd worden. \.^'-\ ^'ï

-iFiDeze manier van Esfaijeren beftaat hierin, dat men eene oplosfing

van eene bepaalde hoeveelheid volkomen zuiver zilver , b. v. van twee

wigtjes , in falpeterzuur vervaardige , en voorts met water verdunne.

Vervolgens make men eene oplosfing van gezuiverd keukenzout , welke

juist zoo veel zoutdeelen moet bevatten, als men proefondervindelijk

weet noodig te zijn, om de zilver-oplosfing geheel te ontleden. Beide

oplosfingen moeten zoo ver met gedestilleerd water verdund zijn, dat

ze eene ruimte van loo wigtjes water beflaan, en bij honderfte en dui-

zendfte deelen in gegradueerde maatjes en buizen C/f/"'^^".') kunnen wor-

den afgemeten.

Wil men nu een metaalmengfel op het gehalte aan zilver beproeven

,

dan voegt men bij de verdunde oplosfing van twee wigtjes van hetzelve

zoolang van de zoutoplosfing , tot dat het vocht daarvan niet meer troe-

bel wordt , en er geene nederploffing van Chloorzilver meer plaats heeft.

De gebruikte hoeveelheid van zoutoplosfing geeft dan het geiialte aan

fijn zilver in honderlle en duizendfl:e deelen van het metaalmengfel .-ie

kennen. :

Het geacht Medelid, de Heer stratingh , geeft in zijn tweeledig Ver-

flag eene naauwkeurige opgave van die wijze van onderzoek, en eene

volledige , bevattelijke handleiding tot het uitoefenen van dezelve. Even-

wel heeft hij zich voorbehouden , om , voor en aleer over deze nieuwe

wijze van Esfaijeren fl:ellige uitfpraak te doen , zijnen arbeid betrekke-

lijk dezelve nog verder te vervolgen , en geeft ons daarbij de hoop , da?

hij
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hij -wp dit 'eerde- 'en 'twèeae Verdag , waarbij-hij' no'g maar alleen of

hoofdzalcelijk de aanwijzing eener goede en bepaalde manier van behair-

deling ten doel had ,. een derde zal doen volgen, waarin hij eene nadere

vergelijking en waardering der oude en'iiieuwe manieiK'vau zilv«r-esfai

denkt te leveren, i^ui (^.;u .iL ;ii;; r.Lji riüv -lo.:;) jis Aè , i-i obiieioijiuv

De Eerde Klasfe, deze bijdragen met 'genoegen ontvaEngen'hibbehïé',

betuigde daarvoor haren dank aan het geacht Medelid , hem tevens uit-

noodigende, om het derde Verflag Tpoedig te doen volgen , en zoo .Ib

te rigten., dat het met de vorige vereenigd, of met dezelve tot één ge-

heel bewerkt, gefchikt worde ter openlijke uitgave. ':^>? •.>•..,, •?

,
Waartoe de Hepr sTRATijjfGit zich niet ongenegen V£rklaard teefö^iul

3bi-j.' '.no 31 f99fl?g p«fl8o[qo,n5'jlia . Ie c;j tH o<in :3W/

JilHet geacht Medelid, de Heer van beek, onthaalde de Klasfe öp
zeer belangrijke proeven, waarbij de zonderlinge verfchijnfelen van

aantrekking venoond werden , die zich 'Opdoen bij de üitftróoming van

zamengeperste veerkrachtige vloeiftofFen , welke het eerst door clement
en THENARD aan de fmeltovens van fourchambault, Fransch Depar-

tement du Nievre , naauwkeurig zijn waargenomen.

De lucht werd door middel van een dubbelen blaasbalg zamengeperst

in eene houten kast, in wier wand en bodem kleine ronde openingen , ter

grootte ongeveer van een cent, geboord waren. Deze openingen kon-

den door eene fchuif naauwkeurig gefloten worden. Aan de zamenge-

perste lucht werd vervolgens door het openen van eene der fchuiven

uitgang verleend. Stelde men nu eenig ligt ligchaam op eenigen af-

ftand aan de werking van dien luchtftroom , welke door den blaasbalg

werd aan den gang gehouden , bloot , zag men het
, gelijk te verwach-

ten was, met kracht afftooten en voortdrijven. Doch wanneer men

met datzelfde ligte voorwerp , de gedaante hebbende van een rond pa-

pieren fchrijfje , iets grooter , dan de opening , langzaam naderde , als-

of
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of men def afftooting' van den luchtitroom wilde trotferen, zoo zag

men, in de nabijheid der uitdroomings-opening gekomen zijnde, die af-

Ilooting eerst verminderen , dan ophouden en eindelijk , naar het fcheen,

in...aantrekking overgaan , zoodat het papier met kracht tegen 'de uic-

ftroomings-opening als werd aangekleefd. — Dit had niet alken met

ligte papieren fchijfjes, maar ook met metalen plaatjes op dezelfde

wijze plaats. De uitftrooming der zamengeperste lucht werd echter

daardoor niet belet, maar gefchiedde nit in uitgebreide verdeeling tus-

fchen de plaatjes en de buitenvlakte van den bak , uit welken zij ont-

jffeek.'
'

' ';: '] rr.r .
^i-j'>>'

Deze proeven leerden te gelijk , dat de ligchamen.;mbt des ite meer

kracht werden aangetrokken , naarmate de fnelheid der uitftroomende

lucht grooter was, en ook naarmate het aanklevend plaatje het vlak der

uitflroomings-opening in grootte overtrof. 'uo. -niï.'isv

. Bij het ontfnappen der lucht tusfchen de aangekleefde plaatjes 'm, tien

buitenwand van den bak hoort men zekere trilling. De Franfche Na-

tuurkundige SAVART , zich dit verfchijnfel ten nutte makende , was ge-

daagd , om daardoor zuivere muzikale toonen voort te brengen , en

had , bij onderzoek der Chladnifche geluidsfiguren , welke zich daarbij

op die plaatjes vormden, bevonden, dat zij , bij de meest welluidende

toonen doorgaans uit ééne cirkelvormige knoopUjn,' maar nimmer uit dia»-

metrale knooplijnen beftaan , zoo als deze zich vormen op plaatjes , -welke

men vasthoudt, of ergens op bevestigt, om dezelve te doen vibreren. **-

De oorzaak daarvan ligt in de geheel eenige en bijzondere wijze, waac-

op de plaatjes bij deze proenemingen in itrilling gebragt worden, zijnde

daarbij over derzelver geheele oppervlakte vrij. Die omftandigheid zet

een bijzonder belang bij aan deze geluidsproeven;' '' '-'' i'd n'jio' oj •.[..

De Heer VAN BEEK deed vervolgens door middel van een' kleïn

ftoomwerktuig zien , dat ftoom van hooge drukking dezelfde verfchijnfe-

len
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len oplevert, en dat een metalen plaatje tegen de opening in een vlak-

ken wand, waaruit ^ich ftoom van hooge drukking ontlast, met geweld

wordt aangedrukt , waardoor de ontlasting van den ftoom fchijnt ver-

hinderd, en niet dan door zijdelingfche uitwijking tusfchen den vlak-

ken wand en het fchljfje gefchieden kan. De aankleving houdt op en

het plaatje valt neder, zoodra de tenfie van den ftoom aanmerkelijk

verminderd is.

Hij wilde deze waarneming niet ongebruikt laten, om haar van toe-

pasfing te maken op de zamenftelling van veiligheidskleppen bij ftoom-

ketels , en gaf zijne meening te kennen , dat die veiligheids-toeftellen de

voorkeur verdienen , waarbij ruime openingen in de ftoomketels door

een metaal worden digc gemaakt , welks graad van fmeltbaarheid flechts

weinig de temperatuur van den ftoom bij de tenfie , welke men verlangt

,

overtreft. Zulke veiligheids-toeftellen immers rusten op onwankelbare

natuurwetten , op welke de onachtzaamheid of onkunde der w£rklieden

geen invloed hebben kan.

Ten bewijze, dat de oorzaak dezer zonderlinge verfchijnfelen van

aankleving niet , zoo als men eerst meende , in de veerkrachtigheid der

vloeiftofFen moet gezocht worden , deed hij zien , dat zij op gelijke

wijze bij drupvormige vloeiftoffen worden waargenomen. Eene water-

kolom' van twee meters en zeven palmen drukte op den bodem van

een vat, waarin eene cirkelvormige opening, ter grootte ongeveer van

een cent, was aangebragt. De hierdoor nederftortende waterftroom had

eene geweldige kracht en fnelheid ; een metalen plaatje, digt bij de

uitftroomings-opening gehouden , werd echter fterk daartegen als aange-

trokken en vastgekleefd , zoodat het water nu genoodzaakt werd , even

als te voren by de lucht en ftoom had plaats gehad , zich tusfchen den

bodem van het vat eii het daartegen aanzittend plaatje een uitgang te

-zoeken.

j'A Ver-
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Verfchillende proefnemingen liebben geleerd , dat deze fchijnbare aan-

trekking der plaatjes tegen de wanden der vaten , waarin de uitftroo-

raings-openingen der -vloei llofFen zijn aangebragt , veroorzaakt worden

door eene fterke aanperfing der buitenlucht , en-^ wel , gelgk clement

het eerst heeft opgemerkt , door denzelfden druk der lucht , die men

heeft waargenomen tegen de wanden eener conifche uitflroomings-buis

,

zonder er evenwel reden van te kunnen geven. Bij de befchrevene

proefnemingen vormt de lucht, welke door de opening blijft uitftroo-

men en zich tusfchen het plaatje en den wand der opening gedurig

meer en meer uitbreidt, om zich rondom het plaatje uit te ftorten,

in de daad zulke verwijdende , doch platgedrukte luchtkegels , waarvan

de toppunten in het midden der opening vereenigd en de grondvlakten

zich aan den omtrek van het aanklevend plaatje bevinden. Hetzelfde

heeft op gelijke wijze plaats bij de waterproef. ip,.

De Heer van beek , liet ook het bedoelde zonderling verfchijnfel

van drukking der buitenlucht , tegen de wanden eener conifche uit-

ftroomingsbuis opmerken , bij de opzuiging van het kwikzilver in een

open glazen buisje , hetwelk van onderen in eene vertikale rigting aan

eene zoodanige verwijdende conifche uitftroomingsbuis bevestigd was.

De Vergadering herinnerde zich met genoegen , deze laatfte proeven

vóór ettelijke jaren ook door haar geacht Medelid, den Heer van den

ENDE te hebben zien in het werk ftellen , tijdens zijne oordeelkundige

befchouwing van den waterram of botshevel.

De Heer van beek bewees nu , dat hetzelfde verfchijnfel insgelijks

bij luchtvormige vloeiftoffen wordt waargenomen ; door een papieren

verwijdenden kegel, met zijn punt aan het einde van den blaasbalg be-

vestigd, fterk blazende, zag men dit kegelvormig papier door den

druk der buitenlucht zich zamenfronfelen en zelfs geheel toeflaan.

Eindelijk deed hij nog verfchillende zonderlinge bewegingen van de

'1^' H vlam
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vlam eener kaars zien, wanneer men meteene blaaspijp fchuins langs de-

eelvét'öf' tegen een vasten wand blaast, welke verfchijnfelen hem vroe-

ger door den Heer upkens , korrespondent der Klasfe, waren medege-

deeld , en hoogstwaarfcliijiiiijk door foortgelrjke aanperfing van zijden

lingfche luchtftroomen veroorzaakt worden ; waarbij ons geaciit Mede-

lid', de Heer alewijn, nog eenige bijzonderheden voegde, door hem,

bij het openen van fluisdeuren waargenomen , die ongetwijfeld al mede

dezelfde oorzaak ten grondflag hebben.

T-en flotte opperde de Heer van beek de vraag , of het zonderling

vei'lchijnfeï , hetwelk men foms bij het fpringen van kriüdmagazijnen en

ösaWë'/foortgelijke ontploffingen heeft waargenomen, dat namelijk de

detfi^i'en venfters van het gebouw, waarin de uitbarsting plaats had,

nfet van binnen naar buiten, maar juist omgekeerd van buiten naar bin-

nen werden uitgeflagen , niet even zoo onder dezelfde rubriek behoort

gerangfchikt te worden? '.

•^ ©aar alles , wat betrekking heeft tot de Hydrodynamica , vooral voor

ötts Vaderland belangrijk te achten is, en juist dit deel tot het minst

bekende en tevens minst bearbeide der geheele Natuurkunde behoort , was

het'/' der Eerde Klasfe bijzonder aangenaam , uit deze belangrijke proe-

yeJl en oordeelkundige opmerkingen van den Heer van beek aanleiding

tÈ' kunnen nemen , om hem beleefdelijk aan te fporen , dezelve zoodanig te

bewerken, dat zij onder de aangebodene Verhandelingen kunnen worden

opgenomen. Waartoe dit geacht Medelid zich niet ongenegen verklaard heeft.

a>Irjl3?,Rn( fshitiff'jhsv sMlasiarf Jcb //dó »a:. lasH ifj

'Dit' is hetgeen dö'Eetfte Klasfe te vermelden had van de bijdragen,

welke zij 'van hare leden ontving, hetzij om eene fpreekbeurt te ver-

vullen , hetzij om hare zamenkomden door wetenfchappelijk onderhoud

te verlevendigen en het belang derizelven te verhoogen. ' jjiiiid isb iur

siiTOPhÉt'iflieer' 'bepaald doel, om een deel uit te maken' van die Ver-

njfifv t) han-
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handelingen , welke ter openlijke uitgave beftemd worden , ontving ?ij

van haar geacht Medelid, den Heer numan, Waarnemingen over ;dc

liorzelmaskers , welke in de maflg van het paard huisvesten. f

fij'Zich feden tien jaren onledig gehouden hebbende met liet nafporen

van al hetgeen betrekking heeft tot de jHorzelmaslcers , welke voorna-

melijk in de maag der edelfte huisdieren gevonden worden, geeft hij nu

den uitflag van zijne daaromtrent met den grootften. ijver ,ea naauwri

keurigheid gedane waarnemingen. ,:;;[ '.!;r>; j'l'

Alvorens echter daartoe over te gaan, levert hij in eene Inleiding eene

korte opgave van hetgeen de oude Griekfche Vee-Artfenijkundigen om-

trent de Horzelmaskers fchijnen geweten te hebben , en toont vervol-

gens aan , dat men eerst in het laatst van de zeventiende en in het be-

gin der achttiende Eeuw, met meer oplettendheid deze infekten in het

algemeen heeft gadegrtlagen en derzelver veranderingen opgemerkt. De
geachte Schrijver geeft een kort vetilag van .hetgeen federt.diea tijd de

Natuuronderzoekers daaromtrent hebben medegedeeld; vervolgens een

overzigt van de fatnilie-verdeeling dezer infekten , volgens clark en

MEIGEN , en toont aan , dat de grondflagen bij beiden zeer verfchillen

,

daar de eerstgenoemde dezelven verdeelt naar. .de plaatfen , waar de

Horzelmaskers voornamelijk huisvesten en zich ontwikkelen; terwijl de

-tweede meer bepaaldelijk de familieiVjdfir-Horzelaardige vliegaü totgroDd-

llag genomen heeft. . .sb 'nr i^ojfVrr" br: roi^w . :)S

.-, ;ï\Ja deze inleiding gaat hij, over tot het mededeelen van zijne waame-
juingen, welke in zes Hoofdltukken vervat zijn. 'iio;.! ;;.!.ii:;il-;j

In het eerfte Hoofdftuk handelt hij over de verfchillende' maskers-;

welke door hem in de magen der paarden gevonden zijn ,- met aanwij-

zing der plaatfen , welke zij in dit deel innemen. Hij geeft niet alleen

ééne befchrijving van de zitplaats der groottle foort op de haide vritte

biimeofle rok, de linker helft der maag bekleedende, maar heldert deze
:''' Ha be-
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befchrijving , en die van de gewone of groote paardenliorzel , welke uit

deze maskers zich naderhand ontwikkelt , met keurige afbeeldingen op.

"De tweede Ibort van maag-larven, door den Schrijver roode maag-

maskers genoemd , waarvan de Endeldarm-Horzel komt , wordt even

naauwkeurig befchreven en afgebeeld , als ook aangetoond , dat deze

aan de geheele binnenfte oppervlakte der maag, ja fomtijds in den flok-

darm gevonden wordt , en bij den uitgang zich aan den aars vasthecht.

De derde foort van maskers , welke bij uitduiting zich in de nabij-

heid van den pylorus vasthecht , in kleur en haakkranfen geheel van de

vorige onderfcheiden , brengt twee foorten van vliegen voort, door

CLARK genoemd de Oestrus salutifcrus en Oestrus veterinus ; welke

laatfte echter zeer zelden voorkomt , en van welke het geacht Medelid

nog geene zekere afbeelding heeft kunnen geven.

Van deze drie foorten is de eerfte het menigvifldigst.

De Heer riuMAN heeft niet kunnen bemerken , dat bij verfchillende paar-

den-Rasfen , of in derzelver verfchillenden ouderdom meer deze of gene

maag-maskers gevonden worden. Ook bevinden zij zich niet minder in

wel gevoede
, gezonde , dan in magere en ziekelijke voorwerpen , in-

dien zij flechts in weiden gegraasd hebben. Bij den Ezel zijn zij

doorgaans in kleiner hoeveelheid voorhanden.

In het tweede Hoofdfluk befchrijft hij de geheel eigenaardige wij-

ze , waarop de horzel-maskers in de maag van het paard worden

overgebragt en daarin huisvesten. Hij teekent de gedaante der onder-

fcheidene foorten van eijeren op, en toont aan, dat de paarden-

horzel niet , zoo als greve zegt , bij voorkeur op de voorhand zijne

eijeren legt, maar dat deze over het geheele ligchaam gevonden worden.

Dan geeft hij het algemeen gevoelen op, volgens hetwelk de mas-

kers binnen de maag zouden komen , en bewijst , dat niet de eijeren

zelve aldaar worden overgebragt, maar dat zij aan de haren vastge-

hecht
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hecht zijnde , het masker uit het ei vrij wordt en nu , hetzij door lekking

in den mond van het paard komt , of wel door eigene beweging in des-

zelfs bek voortkruipt en van daar met het voedfel wordt ingeflikt, en

dus binnen de maag aanlandt. Deze wijze, waarop zij zich te dezer

plaatfe vasthechten , wordt allernaauwkcurigst en duidelijk befchreven.

Tegen den tijd van hunne volkomeue ontwikkeling, laten zij zich als

van zelve los.

Hij befluit dit Hoofdftuk met de befchrijving de ontwikkeling van

deze larven , nadat zij in de maag gekomen zijn , totdat zij dezelve

wederom verlaten.

In het derde Hoofdftuk wordt aangewezen, welke veranderingen de

Horzel-maskers nu verder ondergaan, en hoe eindelijk de vliegen uit de

poppen voortkomen.

De Horzel-masker», uit de maag verhuizende, gaan met de drek-

(loiFen af; alleen de roode maskers hechten zich nog bij den uitgang aan

den Endeldarm , en blijven aldaar eenige uren , ja zelfs tot twee dagen

hangen , waar zij niet zelden het dier geweldig prikkelen en groote on»
.

gerustheid aanbrengen.

Naauwkeurig en met duidelijke afbeeldingen opgehelderd is de be-

fchrijving der ontwikkeling van de vlieg en derzelver geboorte uit

de pop.

Dit Hoofdftuk wordt befloten met natuurkundige aanmerkingen om-

trent de voortteeling dezer infekten , en de wijze , waarop door den

Schepper gezorgd is, dat een diertje,' welks ontwikkeling van zoo vele

bijzonderheden afhangt , niet verloren ga.

In het vierde Hoofdftuk , handelende over de uitwerking, welke de

maskers , als Entozoën , op de gezondheid des paards uitoefenen , ftelt

de Schrijver de belangrijke vragen voor: daar het zeker fchijnt, dat de

maskers dezer infekten de maag der éénhoevige dieren voor hunne ont-

H 3 wik.
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wikkeling noodig Iiebben , en niet buiten dezelve kunnen gedijeu , „ of

„ de maag des paards flechts ter woonplaats en voeding van dit infekt

y, dient, — of beftaat hier eene noodzakelijke phyfiologifclie betrekking

„ tot het paard , zoodat de maskers eenen voordeeligen invloed op des-

„ zelfs bewerktuiging en gezondheid uitoefenen — of zijn dezelve veel-

„ eer tot nadeel van hetzelve ?

"

Na gezegd te hebben, dat hieromtrent de gevoelens der natuurkun-

digen even verdeeld zijn , als omtrent de uitwerking der Entozoën of

Emhelminten op de dierlijke huishouding in het algemeen , merkt de

Schrijver te regt aan , dat hier geen verfchil van meening over den oor-

fprong dezer maskers kan plaats hebben , overmits alleen vereischt

wordt j dat een paard gedurende den tijd , dat de Horzels aanwezig

zijn , flechts in de opene lucht verkeere , om eenige maskers in de maag

te bekomen ; zij onderfcheiden zich ook van andere ingewands-worraen

,

doordien zij , rijp geworden zijnde , het ligchaam verlaten , terwijl de

anderen daar binnen een onbepaald verblijf houden , ten zij door afdrij-

vende middelen hun dit verblijf worde betwist of onmogelijk gemaakt.

Uit welk een en ander de Heer numan befluit , dat deze maskers

bij het paai'd meer tot deszelfs natuurlijken , dan ziekelijken (laat be-

hooren.

In het vijfde Hoofdfl:uk , handelende over de middelen , welke be-

proefd zyn , om de Horzel-maskers in de maag des paards te dooden

en uit het ligchaam te drijven , toont de Schrijver de redenen aan

,

waarom zelfs de fl:erk(te middelen onvermogend zijn , het masker te

dooden en uit te drijven.

Hij deelt vervolgens, na de vermelding van proeven door anderen

genomen-, zijne eigene mede op gezonde levendige maskers, uit de maag

van opzettelijk gedoode paarden, met brandige hoorn-olie van chabert ,

I9g|, okum Terebinthinac , rottekruid , /Isa foetida , Extr. nucis vo-

,'v mi-
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micae alcholicum, Narcotine , Sulphas morphil, Strychtiina , Sul-

phas cupri , Aqua calcis , Mercurius stiblimatus corrosivus , Chloor'

gas, Infusio herbae Aconiti , Herbae Hyóscyami , Conti maculati

,

Datiirae Stramonii , Belladotiiiae , Acidum borussicum , Ammonia
Uquida

, eene waterachtige ontbinditig van Chlorium en eindelijk met

alcohol, ,;v i.;,:; .[nio Jiü-i :: •0;I

Ten bewijze intusfclien- , - hoe weinig al deze opgenoemde middelen

op de maskers ten nadeele gewerkt hebben , ftrekke , dat het grootfte

gedeelte derzelven 112 uren, of weinig minder dan vijf dagen nog leef-

den, nadat zij uit de vochten , die ter beproeving gediend hadden ^

waren genomen , terwijl diezelfde vochten , aan het paard ingegeven ,

zeer zeker hoogst fchadelijke uitwerking op deszelfs -gezondheid en le-

ven hebben zouden.

Uit dit alles blijkt derhalve , hoe nutteloos men het kan rekenen ,". ter

uitdrijving van deze maskers eenig middel aan te wenden: dat het ech^

ter welligt van nut zou kunnen zijn , ter leeniging van derzelver al te

groote prikkeling , eenig verzachtend en flijmachtig voedfel te laten ge-

bruiken , terwijl men ze geheel kan weeren , door de paarden- op 'ftal

te houden en dagelijks geregeld te laten rosfen;ivo ?iuriüIjjii;fi'ioV -aaaa

In het zesde of laatlte Hoofdftuk handelt: de SchrijVer over de' uit-

werking van verfchillende gas-foorten op het leven van deze Horzel-

maskers, en geeft verflag van het fcheikundig onderzoek der verande-

ringen, welke ',deze gas-foorten door het verblijf in dezelve ondergaan

hebben. . ;.\r.'A;; \^MWW-i '!,.: '.'•;., s.i;

De Eerde Klasfe rekent zich van eèhe verSere ontwikkeling dèke^fbiB»

langrijke Verhandeling te mogen onthouden, daar waarfchijnlijk nog

in den loop van dit jaar dezelve zal in' het licht verfchünen , en dlzoo

aan een ieder''gelegenheid gegeven worden, om in volkomen zamen-
^

-.X-, ..!•;•; V,, ^

, . hang
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hang te keren kennen, lietgeeh nu flechts ineengedrongen en niet dan

onvolledig zoude kunnen voorgedragen worden.

Alleen mag zij bij deze gelegenheid niet onvermeld laten , dat

zij door deze Verhandeling zijnde te weten gekomen, dat hare

korrespondent , Profesfor schröder van der kolR zich onledig

houdt met ontleedkundige onderzoekingen van het maakfel dezer infek-

ten , gemeend heeft , dien geleerden te moeten uitnoodlgen , om zijne

bevindingen aan haar mede te deelen, ten einde te kunnen gevoegd

worden bij de waarnemingen van haar geacht Medelid. Het mogt haar

echter niét te beurt vallen , daarin voor als nog te Hagen , behoudens

echter het uitzigt , van hare hoop te dezen niet geheel te moeten

opgeven.

Als ftukken , waarop het oordeel van gekommitteerden nog wordt

verwacht , noem ik in de eerfle plaats

:

De befchrijving van het werktuig tot vorming van het geluid bij de

Simia Seniculus L. , door den Heer sandifort.

In de tweede plaats

:

Eene Verhandeling over de verdienden van antonius leeuwenhoek

in de plantkunde door den Heer h. c. van hall.

Slechts van eenen Korrespondent is de Klasfe met Bijdragen vereerd

geworden. De heer c. j. glavimans zond haar een Verllag wegens de

aanwending van humphr5 DAvg's wijze van beveiliging der koperen

dubbeling van het fregat Rotterdam. Waarover Heeren gekommitteerden

zich volgender wijze verklaarden.

Daar" de wel bewezene daadzaak van onderlinge beveiliging der meta-

len voor oxydatie, door galvanifche electriciteit , in derzelver toepas-

fing op de koperen dubbeling der fchepen , door Sir humphry davy

voor-
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voorgefteld , hoeveel dezelvb ook in den beginne fcheen te beloven ^

onverwachte zwarigheden heeft ontmoet en van vele zijden hevig werd

beftreden , was het vooral voor ons Nederlanders van belang, dit, voor

elk zeevarend en handeldrijvend volk, gewigtig onderwerp naauwkeurig

en onpartijdig te onderzoeken.

fi 'Het was gekommitteerden uit dien hoofde bijzonder aangenaam, uit

het genoemd Verflag van den' Heer glavxmans te vernemen,. dat men

zich bij onze Marine daarmede werkelijk heeft onledig. gehouden.

Zij mfienen derhalve , dat de Klasfe zeer veel aan den Heer glavi-

MANS is verpligt door het aan haar ingeleverd Verflag , daar hetzelve

alis eene belangrijke bijdrage tot deze twijfelachtige zaak kan befchouwd

worden , die alleen door dergelijke goede waarnemingen kan opgehelderd

worden. -:. : .:u'..;;. :
:',( f : .. ,_. .:: . i-r. •'

^ ij-u ,.;!:-..:;..

'De ondervinding fliet'=liét Fregat Rotterdam fchijnt in" der' daad éene

voorname tegenwerping , tvelke de algeheele toepasfing van davy's be-

veiligingswijze in Engeland ontmoet heeft, te bevestigen, dat namelijk

de aangroeijing der fchepen , door de beveiliging van het koper zoude

bevorderd en alzoo derzelver gang vertraagd en belet worden.

. Dewijl echter, naar het oordeel van gekommitteerden , de ware, oor*

zaak:dér meerdere of mindere aangroeijing van. de dubbeling der fchepen ,

nog zeer in het duistere ligt, zoude het van veel belang zijn, hierom-

trent nadere proeven in het: werk te ftellen , vooral ook met fchepen

,

die niet , gelijk dit het geval was met het Fregat Rotterdam , beftendig

mthet dok blijven liggeil , maar gedurig in het vaarwater zijn, waarbij

deraangroeijing door dtn gangi tan het fchip , en de daardoor veroor-

zaakte fdboring, welligt gedeeltelijk zal worden verhinderd. : . tj: ri. .

Dat fchelpdieren en zeeplanten niet altijd jdooc.het,kopec-oxijde,' als

door een vergif, worden afgehouden, gelijk de Heer glavimans meent,

bewijst een ftukJiDper,.afliomftig van het khip Pianter, Kapitein

"^^ I WILD-
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WILDSCHUT van Surinamen , Reeders , de Heeren faesch & Cm te Am-

fterdam. '

: : i , / ;, : i
- ,!o

De koperen dubbeling van dit fchip , hoezeer niet beveiligd , werd'i

nadat het reeds verfcheidene jaren, gediend had , geheel begroeid met

Cirripoden , welke aangroeijing het eerst vóór Amfterdam plaats had

;

in zee komende wilde het fchip niet fturen, noch zeilen, zoodat men

genoodzaakt was , hetzelve met bezems fchoon te vegen. In Surinamen

werd de aangroeijing nog flerker, het fchip liep in Engeland metfcliade

binnen, alwaar het koper gedeeltelijk is vernieuwd; dit nieiiwe kop^r is

niet aangegroeid, maar wel het oude, rr;.; .... -iooL Jsiiqiov ai VAhu
Wanneet het koper van dit fchip door ijzer ware beveiligd 'geweest,

zoude men het in Engeland ongetwijfeld als een bewijs tegen de aan-

wending der beveiligingswijze van davy hebben aangevoerd.

: De misdegedeelde waarneining des Heeren glavimans aangaande het

patent koper van mushet, is eene belangrijke daadzaak, waardoor het

fchijnt te blijken, dat dit geallieerd koper tot dubbeling van fchepertgeea

den minften voorrang boven het gewone koper verdient. --r h

Gekommitteerden meenden genoeg gezegd te hebben , om de. belang-

rqkheld der medegedeelde fi:ukken te doen uitkomen, en ftellen voor

,

haren verdienftelijken Kórrespondent, onder dankbetuiging voor de inge-

zondene waarnemingen , beleefdelijk uit te noodigen , deze zijne onderzoe-

kingen voort te zetten , en zijne bevindingen verder aan de Klasfe te

willen mededeelen.

Zij fielden te gelijk voor, eenige vragen onder de aandacht des Hee-

ren GLAVIMANS. tc brengen betrekkelijk de oxydatie, die het beveili-

gingsijzer ondergaan had en betrekkelijk de plantaardige en dierlijke aan-

groeijingen van het beveiligd koper, j tmas^'.^ iLqbdpl Jcü

De Klasfe aan een en ander het verlangd gevolg gegeven hebbende,

ontving van haren geachten Kórrespondent zoodanige inlichtingen, als

on-
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onder deszelfs bereik flonden, met vriendelijke, toezegging , van deze

zaak tot een doorgaand onderwerp van naauwgezet onderzoek te makeü.;

De Heer reuvens, lid van de Derde Klasfé des Inftituuts, de vroe-

gere gefteldheid van ons Land bijzonder ter harte nemende, zond aan

de Eerfte Klasfe een ftuk harde, brokkelige fpecie, welke hij, gist tot

een ouden weg te behooren van den Wieringerwaard , niet beleefde aan-

vrage om onderzoek , of deze fpecie een natuurlijk of wel kunstmatig

produkt- zjj. • Hij ontwikkelt -in aene- uitgebreide. Memorie- de gronden,

voor aijne gisfing betrekkelijk den ouden weg, waartoe die ftoffe zoude

behoord hebben , en oordeelt , dat de Klasfe waarfchijnlijk thans in de

gelegenheid zoude zijn , om over dit onderwerp een onderzoek van.Gour

vernementswege uit te lokken. .'-f.ii^L- .. -
f vrTj'Fjrij;*!'!'?: .::

De Eerfte Klasfe het geacht Medelid des Inftituuts gaarne ten dienfte

willende zijn, heeft deszelfs Memorie en bijgevoegd Steenftuk ten on-

derzoek gefteld in handen van de Heeren reinwardt én van breda,

met . uitnoodiging , om zoo fpoedig mogelijk Jiieraan te voldoen , en te-

vens i^un gevoelen te melden, of het van belang voor de oude geftdd»-

heid' van ons Land te achten zij, de medewerking van het Gouverne-

ment op dit punt inc te roepen, irtii/:.! .i'-..,\iJ,yfIO 3li. tb.' :.i,..j ,U
Aan deze uitnoodiging is door-hen oovecwyld;.voldaan geWPtdfiH tWj

het volgend Verflag. :! ;! ••!) .•o,;> ;!'iE ;''j •'
f .• f'-nf'/?'. <

i'.Hèt Stuk, zoo luide hetzelve, ons ten onderzoek; geworden;, is een

klomp verharde of zamengebakken aarde, onzuiver wit of ligt bruin

van klenr, op enkele plaatfen zwart gevlakt, niet zeer hard, zoodat zij

zich met de handen la4t verbreken en brokkelen. Zö is ongelijk van

zamenhang, niet doorgaande digt , of vast, maar vol van vele ongelijk

veüfpreide holligheden en cellen , wier gedaante en ;&wartachtigei omtrek

te: kennen geven , dat daarin te voren; riet , wortelvezels of andere plant-

ri-'v I 2 . ,.,;,dee-



( 68 )

deelen .zijn befloten geweest, die er in vergaan zijn. De vlakte op de

afgebroken ftukken is ruw , oneffen en beftaat uit zeer kleine korreltjes,

die flechts gedeeltelijk onderling aaneengebakken of zamengeloopen zijn

,

zoodat het vlak zich , bij eene matige vergrooting , celachtig vertoont.

De beftanddeelen dezer zelffiandigheden zijn voor het grootfle gedeel-

te koolzure kalk, voorts een weinig kleiaarde en ijzer-oxijde , en laatfte-

lijk een weinig veenaarde of foortgelijke plantenkooiachtige zwarte zelf-

ftandigheid. Het grootfle gedeelte wordt fpoedig, onder flerke opbrui-

fing of affcheiding van koolzuur .in .vierdimd zoutzuur opgelost. De

oplosfmg bevat al de kalk, het meeste ijzer-oxijde en een gedeelte der

klei- of aluinaarde , terwijl het geringe in dit zuur onoplosbaar gedeelte

uit de overige, klei en de veenaarde beflaat. Zand is naauwelijks met

deze zelfftandigheid vereenigd.

Het blijkt uit dit alles, dat deze fpecie eene zoogenaamde kalkflof

is, zoo als dezelve veelvuldig op onderfcheidene plaatfen, in alluviale

gronden , uit kalkhoudende wateren wordt afgefcheiden , en waarvan , on»

der anderen, ook hier te Lande het meertje van Rokanje bij den Briel

een voorbeeld oplevert ; eene floffe , die ook wel , wanneer zij op plant-

deelen is afgezet en dezelve ómkorst heeft, beenbreuk genaamd wordt.

De uitflag van dit onderzoek bevestigt dus geenszii.s het - vermoeden

van den Heer reuvens , dat deze fpecie, van eenen ouden aangelegden

of gevloerden weg afkomitig, door kunst zoude zamengefleld zijn. Zij

is voorzeker niet door kunst gewrocht , maar buiten allen twijfel alleen

door de Natuur voortgebragt. f

'

Hetgeen de Heer reuvens verder gewaagt, vernomen te hebben aan-

gaande eenen va:s'ten rotsgi-ond , welke in de Zuiderzee zoude beflaan

,

zoo moet men dit, zoo lang daarvan geene ftelhge bewijzen gegeven

zijn, in twijfel trekken, te meer, daar een der gekommitteerden zulks

door z^tv daaromtrent -opzettelijk gedaan onderzoek niet heeft bevestigd

gevonden. '--. i Even-
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Evenwel oordeelt men het voor de natuurlijke gefchiedenis van den

Vaderlandfchen grond niet onbelangrijk , dat bij de , door den Heer

REUVENS genoemde gelegenheid , aan de Officieren , die met het opma-

ken eener nieuwe kaart van de Zuiderzee belast zijn , tevens worde aanbe-

volen , om op den aard der te peilen gronden opmerkzaam te zijn en

daarvan naauwkeurige aanteekening te houden.

r De Eerfte Klasfe heeft gemeend , op de voegzaamfte wijze aan het

verlangen des Heeren reuvens te zullen voldoen , door hem een af-

fchrift van dit Verflag te zenden , en daarbij gevoegd eene uitnoodiging

,

om aan haar een nader gemotiveerd voorftel te doen, waarmede zij lia»

ren aandrang bij het Gouvernement te dezen zoude kunnen onderfteunen.

Nadat de Eerfte Klasfe op gezegde wijze aan het verlangen des Hee-

ren reuvens had trachten te voldoen , heeft zij van denzelven eene

tweede Misfive ontvangen , waarin hij eenige bij hem beftaande beden-

kingen en twijfelingen opgeeft tegen de ftelling , dat de bedoelde zelf-

ftandigheid een natuurlijke, door natuurlijke plaatfelijke oorzaken van

zelf voortgebragte ftoiFe, eene verharde kalk of zoogenaamde kalktuf,

doch geenszins eene door kunst voortgebragte of door menfchenhanden

bewerkte en veranderde zelfftandigheid is. -ü;;

De Klasfe heeft ook die bedenkingen en twijfelingen , trachten O^ te

losfen.

De Heer reuvens merkt in de eerfte plaats aan , dat het door de

Klasfe gefielde aangaande den aard dier ftolFe hem niet zoo zeer geble-

ken is , en dat bij hem als nog de vraag overblijft , waarom de gemelde

zelfftandigheid geen menfchenwerk kan wezen ?

'Op deze vraag moest geantwoord worden , dat de uitfpraak der Klasfe

omtrent den aard der meergemelde ftofFe berust op het naauwkeurig

ööderzoek van dezelve; wijders op de ondervinding, dat zulk eene zelf-

""'
I 3 ftan-
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flandigliekl door kunst niet kan worden voortgebragt , gelijk dan ook

voorzeker geen voorbeeld van zulk eene door kunst vervaardigde

ttofi»' beftaat oE, bekend. is i terwijl dg voorbeelden van zulk eene na-

tuurlijke zelfflandigheid geenszins zeldzaam zijn , maar bijna in alle

kalkgronden, of op plaatfen , waar kalkhoudende wateren aanwezig

zijn, gevonden worden.

Alsieen fprekend voorbeeld van zulk eene tufwording hier te lande,

is reeds in het vorig verflag het meertje van Kokanje, op het eiland

Voórfie, aangehaald.

Op de vraag van den Heer reuvens , of er eene phyfieke onmoge-

lijkheid in gelegen is , dat enkele kalk , zonder zand , een vast ligchaam

oplevere, is geantwoord uit de ondervinding, dat enkel gebrande kalk

geefnszins in die mate hard wordt, dat zij een gefchikt bindmiddel

voor metfelwerk zoude kunnen zijn ; maar dat de oorzaak van het hard

worden en het bindend vermogen eener goede metfelfpecie gelegen is in

de; innige, onder medewerking van water plaats hebbende vereeniging

van kalk , water en zand of tras en andere cementltoffen.

Al verder kan op grond van ondervinding veilig neen geantwoord

worden op de vraag , of kalk met veen niet een hard wordend meng-

fel kan opleveren. m „, .

Het gevoelen van den Heer reuvens , dat de bedoelde brokkelige

fpecie kan gediend hebben tot eene drooge vaste ondervloer, wordt ge-

noegzaam wederlegd door den geringen ,^nJenhaIlg,^caJ difp.jbro.^fp

,

ijlen ftaat van dezelve. r v
-,i :;r- . r '/ r vD'-^' '>;'pr'i

Dat echter ongebluschte kalk alleen ook in gebruik is, zoo als, het

geacht Medelid zegt in Italië plaats te hebben , en zoo als aan Romeinfcl^e

gebouwen kennelijk is , bijvoorbeeld tot het opvullen van fpouwmuren

,

wil de Klasfe niet tegenfpreken ; doch zij ziet niet in , dat zulks ftrij-

dig is met hetgeen zij heeft opgegeven betrekkelijk den aard der |iaar

.f, f I
aan-
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aangebodene fpecie, eene fpecie, die van oude ongébluschté kalk téh

eenemale onderfcheiden is;. . n-u. /.;;;•..(, 3 j;;!j ai ,.:-.i j}; y.i .m laj.-'

; Daar alzoo de bedenkingeri van derf Hbèr kËuvE^iis'hét' ^voöéi üèt

Klasfe over den aard van meergemelde zelfftandiglieid niet hebben -doen

wankelen , oordeelde zij het overbodig , uit te wijden over den verde»

ren inhoud zijner Misfive, als' berustende op twijfelingen, die de

Klasfe vertrouwt door het oplosfen der eerfte vragen te hebben beant-

woord.

Zij wil echter , hij het openleggen van deze hare gevoelens , niet

voor uwe aandacht verbergen, dat bij een harer leden de bedenking

ontftaan is , of welligt de bedoelde brokkelige fpecie een gedeelte hebbe

uitgemaakt van eene laag asch van een of ander plantaardig ligchaam

,

die , en door den tijd , en door de drukking , tot eene meer of minder

vaste masfa zoude zijn zamengeperst. j

Datzelfde lid verklaarde wijders, dat, hoezeer uit afwezigheid van

zand of kiefelaarde in deze doffe het bewezen is, dat zij geen cement-

ftof is , het hem echter mogelijk voorkomt , dat uit gewone kalk alleen

eene vaste (leenlaag zoude kunnen gevormd worden , en dat zij , ook

zonder cementftof te zijn , tot het maken van eenen weg op de eene

of andere wijze zoude kunnen gediend hebben.

Hij meende wijders niet genoeg bij de Klasfe te kunnen aandringen

,

dat zij pogingen aanwende, om deze belangrijke zaak in loco onder-

zocht te krijgen. Waarop de Klasfe zich heeft voorbehouden nader te-

rug te komen , zoodra zij ook andere leden , die de Geologie tot een

bepaalden tak van ftudie maken, deswege zal kunnen gehoord hebben.

Van lieden, buiten het Koninklijk-Nederlandfche Infliituut, in het

afgeloopen jaar bij de Eerfte Klasfe geene bijdragen ontvangen zijnde
,

zou zij hiermede haar verflag befluiten , zoo zij niet had te herinneren

?1.!>1'^ aan
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aan het eerde en tweede ftuk van het vierde Deel der nieuwe Verhan-

delingen , welke zij in dat tijdsgewricht heeft in het licht gegeven en

aan het derde ftuk dierzelfde Verhandelingen, hetwelk ten flotte van

dat vierde Deel binnen kort verfchijnen zal.

r^ •.r-,J...

nvJ JOT'jiaok
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PRIJSUITSGHRIJVING
UEK

EERSTE KLASSE
VAN HET

KONINKLIJK-NEDERLANDSCHE INSTITUUT VAN
WETENSCHAPPEN, LETTERKUNDE EN

SCHOONE KUNSTENj

voor den Jare 1833.

D,'e Eerfte Klasfe van het Koninklijk-Nederlandfche Inftituut van We-

tenfchappen , Letterkunde en Schoone Kunden , brengt ter kennisfe van

het algemeen, dat op de prijsvraag, door haar bij het Programma van

1831 uitgefchreven , luidende:

De duurzaamheid en het behoud van het koper , dat ter beveiliging

van Schepen wordt aangewend , tot dus verre gezocht zijnde in het ge^

bruik van eenige vermenging van dit metaal (^alliage) , in plaats van

zuiver koper , of in de befchermende banden van den beroemden davy ,

en de ondervinding fchijnende te leeren , dat er dadelijk een aanmerkelijk

verfchil in de duurzaamheid beftaat , zoodat bij fommige de koperhuid

veel langer behouden blijft , dan bij andere , hoezeer aan dezelfde wer-

king van zee blootgelteld

;

wordt gevraagd

:

K «Of
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„ Of dit.laatfte wprkelijH het geval is?, >en,zo(>ja, \n hOf verre de

„ aarè of de bereiding Mét koperen platen hïertoè aafilèiding kan geven;

„ welke de beste hoedanigheid van koper en de beste bewerking fchijnt

„ te zijn voor platen voor fchepen bellemd , en waaraan de foorten , het

„ meest aan het oogmerk beantwoordende , ortderfcheiden en erkend kun-

„ nen wpideo?" , /. J )\ ^ ^j; . ;..

geen antwoord zijnde ingekomen , zij befloten heeft , dezelve in te trekken

;

dat op de vraag, bij hetzelfde Programma uitgefchreven , en luidende:

Blijkt het,
^'''

' --^ ^"^^-•^';--,— -•'^•-t^-^^- '
'

- I. uit Eudiometrifché proefnemingen , dat het ftikftofgas en het zuur-

ftofgas , die , te zamen gemengd , de voornaarafte beftanddeelen van den

dampkring uitmaken ^ in derzelver onderlinge evenredigheid geene verande-

ring ondergaan gedurende het verloop der tijden ; of wel , is het nog te

kort geleden , dat naeö naauwkeurige Eudiometers bezit en met dezelve

naauwkeurige proeven gedaan heeft , om hieromtrent met zekerheid iets

te kunnen beflisfen?.

2. Welke is de verandering , die dezelve ondergaat in plaatfen , die

met flechts weinige openingen voorzien zijn , en waarin zich vele men-

ichen te zamen bevinden? Is deze verandering dezelfde, wanneer het

zonnelicht gemakkelijk tot deze plaatfen doordringt, en wanneer in de-

zelve een volkomen duister plaats heeft?

3. Waarmede, eindelijk., (taan de afwisfelingen in de hoeveelheid van

het met de dampkringslucht gemengde koolftofzure gas in verband V

mede geen antwoord zijnde ingekomen , zij befloten heeft , dezelve op

nieuw voor te ftellen, otn beantwoord te worden vóór den laatfl:en Fe-

bruarij van het jaar 1835.

Zij fielt wijders als nieuwe vragen voor , om beantwoord te worden

vóór den laatften Februarij van her jaar 1835. y«£iV3ï



( 75 )

l. Daar men onlangs in Engeland eene gelukkige toepaSfmg gemaakt

heeft van het door den Luitenant drummond aangewend licht voor zijne

Trigonometrifche metingen (veroorzaakt door eenen ftroom van ontvlamde

water- en zuurfloflucht op een (tuk levendige kalk aan te brengen , welk

licht rook door denzelven is voorgefteld geworden , om daarmede fterk

lichtende vuurtorens daar te dellen") , om , namelijk , daarmede buitenge-

wone vergrootingen van voorwerpen duidelijk voor te Hellen , en daar-

door als het ware een zoogenaamd oxygen-hydrogen microscoop is tot

ftand gebragt, waarbij dit ilerker licht, op gefchikte glazen aangebragt,

eene 10,000 malige tot eene 500,000 malige vergrooting zoude toelaten

;

zoo wordt eene nadere befchrijving van dit microscoop verlangd , met

opgave van eenige eigene proeven met zoodanige inrigting in het werk

gefteld , en het nut , hetgeen de VVetenfchappen , en meer bepaaldelijk

de phyfiologifche kennis van plant en dier daaruit zouden kunnen trek-

kfitu: ; Bovendien zoude men verlangen, voorgedragen te zien, hetgeen

andere fterke kunstmatige lichtsontwikkelingen , als van verbranding van

Phosphorus in enkele zamengeperste zuurftoflucht of in zuurflof hou-

dende zouten, als mede van het fterker licht bij de gloeijing vanhouts-

koolfpitfen, aan den Galvanifchen Deflagrator blootgefield , en dergelijke,

ook J:e. dien . opzigte zouden vermogen. ..;>;;;..: .iunw^ ...s^jiJA

II. Welke ziekten, zoo uitwendige als inwendige^ kbffien bndèi- '^ê-"

zelfde of gelijkfoortige gedaanten bij den mensch en de grootere huisdie-

ren voor ? In hoe ver is men in ftaat , derzelver verfchil , volgens ana-

tomi/che, phyftologifcbe en pathologifche grondbeginfelen , te verkla-

ren ? welke algemeene regelen zijn uit deze befchouwing , opzigtelijk de

behandeling der ziekten van den mensch en der dieren, af te leiden?

welke voordeden heeft de vergelijkende Ziektekunde aan de Geneeskunde

toegebragt ? En hoedanig zou de vereenigde ftudie van deze ën der'

vee*artfenijkunde behooren te worden ingerigt, ten einde daarvan voor

, rv - K 2 de
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de eerstbedoelde een foortgelijk nut worde getrokken, als de vergelij-

kende ontleedkunde en natuurkunde voor de kennis van het menfchelijk

ligchaam in den gezonden ftaat opleveren ?

Voor de beantwoording van elke dezer vragen , looft de Eerde

Klasfe van het KoninklijkNederlandfche Inftituut van Wetenfchappen ,

Letterkunde en Schoone Kunden uit eene gouden Medaille, gefchroefd

op den ftempel des Indituuts , ter innerlijke waarde van vijfhonderd

Gulden.

De dukken, welke naar eenen prijs dingen, zullen in de Nederduiti'

fche , Franfche , Latijnfclie , Engelfche of Hoogduitfche Taal , maar met

de algemeene Italiaanfche Letter gefclireven moeten zijn , en aan den vas-

ten Sekretaris der Eerde I{.lasfe vrachtvrij bezorgd worden.
i

Tot deze uitgeloofde prijzen worden alle Geleerden, zonder onderfcheidy

uitgenoodigd , met uitzondering alleen van de Leden der KlasCe , als welke

van alle mededinging worden uitgefloten : onder welke benaming , echter^'

noch de Buitenlandfche Geasfocieerden , noch de Korrespondenten begre-

pen zyn. ;.;

De in te zenden dukken moeten met eene andere hand, dan die van deir-

Auteur, gefchreven zijn , zonder naam ; maar de kwaliteit en woonplaats des

Auteurs zullen gedeld moeten zijn in een afzonderlijk verzegeld papier, tot

opfchrift dragende dezelfde fpreuk , of hetzelfde kennelijk teeken, waardoor

de Verhandeling , waartoe het behoort, onderfcheiden is.

De uitwijzing der prijzen zal plegtig aangekondigd worden in eene Open-

bare Vergadering. Zij zal voorts algemeen gemaakt worden in de Binnen-

en Buitenlandfche Tijdfchriften , waarin deze Uitfchrijving geplaatst of

vermeld wordt.

De bekroonde Verhandelingen blijven het eigendom der Eerde Klasfe

van het Koninklijk-Nederlandfche Indituut van Wetenfchappen, Letter-

kunde en Schoone Kunden, Het zal den Schrijver of Schrijvers niet

vrq-



C 77 )

vrijftaau, hiervan op eenigerhande wijze door den druk gebruik te ma»

ken , ten zij de Klasfe daartoe liare toeftemming geve-

De niet bekroonde ftukken zullen , op begeerte der inzenderen , tevens

met de befloten naarabriefjes aan zoodanig perfoon of adres terug gezon-

den worden , als zij zullen verkiezen , mits dit , zonder eenige kosten

der Klasfe , binnen een jaar na de uitwijzing verlangd en dit adres op-

gegeven worde ; doch zal het verzoek om teruggave moeten verzeld gaan

van behoorlijk bewijs van regt op het ftuk.

Ingevalle geene teruggave van / een niet bekroond ftuk verlangd mogt

worden , of de evengemelde vereischten daar niet bij waren in acht ge-

nomen , zal men de befloten naarabriefjes ongeopend verbranden , en de

ftukken zelve bewaren , om te dienen , als bevonden zal worden te be-

hooren.

In naam der Eerfte Klasfe voornd.

den aden November , G. V R O L I K

,

1833. Sekretaris,
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VAN DE

TIENDE OPENBARE VERGADERING
DER

EERSTE KLASSE
VAN

HET KONINKLIJK-NEDERLANDSGHE INSTITUUT

VAN WETENSCHAPPEN, LETTERKUNDE
EN SCHOONE KUNSTEN,

GEHOUDEN DEN l^ten SEPTEMBER 1835.

Gedrukt voor

DE LEDEN DES INSTITUUTS.
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VERSLAG
VAN DE

TIENDE OPENBARE VERGADERING
DER

EERSTE KLASSE
VAN

HET KONINKLIJK-NEDEOLANDSCHE INSTITUUT

VAN WETENSCHAPPEN, LETTERKUNDE
EN SCHOONE KUNSTEN,

Qehcruden den Isten September 188&.

Foorzitter, C. ALEWIJN,
Sekretaris , <G. Y&.OLIK,

N.adat de Voorzitter de Vergadering geopend had, werd door den

Seicretaris de Naamlijst der Leden opgelezen , waaruit bleeic , dat uit

deze Klasfe aanwezig waren:

Aa De
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De Leden

C. ALEWIJN , C. G. C. REINWARDT ,

'> / i&.<5.VR0LIK

,

V^ r^
J, M. C. VAN UTENHOVE ,

J. BLANKEN', JANSZ.',^-*- ^ '^

J. F. L. SCHRÖDER ,

J. KOPS, A. VAN BEEK en

J. F. SERRURIER, G. J, MULDER.

Hierop' deed de Voorzitter de volgende Aanfpraak :

Naar aanleiding der voorfchriften van het Reglement harer Inftel-

ling is de Eerfte Klasfe van iiet Koninklijk-Nederlandfche Inftituut op

., nieuw bereid, in het openbaar, verflag te doen van de werkzaamheden

,

waarmede zij zich federt de twee laatfte jaren heeft bezig gehouden

;

als ook de uitflag te doen kennen , der jongfle prijsuitfchrijving door de

Klasfe gedaan , en kennis te geven van het Programma , waarbij nieuwe

prijsvragen worden opgegeven.

Ontvangt , Aanwezigen van allen rang en ftand ! die ons heden met

Uwe tegenwoordigheid wilt vereeren, deze mededeelingen met welwil-

lendheid. — Mogen de onderwerpen, die in het genoemde tijdvak bij

deze Klasfe behandeld zijn , misfchien Uwe aandacht op eene minder

aangename wijze onderhouden , dan voortbrengfelen uit het gebied van

Letteren en Schoone Kunften, die onze zusterklasfen U aanbieden; —
bedenkt , dat de werkkring aan deze Klasfe voorgefchreven , haar niet

veroorlooft buiten het grondgebied van ilrenge wetenfcliappelijke he-

fchouwing te treden , en dat zij zich nimmer mag laten wegflepen door

hetgeen alleen aan de fraaak of het gevoel kan bevallig zijn , of hetgeen

de verbeelding alleen zou kunnen ftreelen.

En mogten niet alle behandelde onderwerpen U van evenveel belang

voor-

Mll'
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voorkomen, zoo vertrouwen wij toch , dat derzelver verfcheidenheid

Uwe aandacht en belangdelling zal opwekken, en bij U de overtuiging

zal doen geboren worden, dat de Klasfe er zich bij voortduring aan

laat gelegen liggen tot volmaking van de Wetenfchappen , in derzelver

geheelen omvang , en hierdoor , voor zoo veel de aard harer Inftelling

gedoogt , tot bevordering van het maatfchappelijk heil zoowel in den

hoogden als minderen zin, mede te werken.

Ons geacht medelid, de Heer schröder zal de taak vervolgens wel

op zich willen nemen , om door het vervullen eener Ipreekbeurt tot den

luister en tot veraangenaming dezer zitting bij te dragen. .V .

Wegens de uitgebreidheid der voor te lezen (lukken , de korte tijd

,

die tot het houden dezer bijeenkomst beftemd is , en vooral , hetgeen

ik in de eerde plaats had behooren te noemen , wegens mijne onbe-

kwaamheid om voor eene zoo aanzienlijke vergadering te fpreken, en

hare aandacht op eene waardige wijze bezig te houden , zoude ik mij

gaarne bij deze eenvoudige opgave der te behandelen onderwerpen be-

palen ; indien ik niet verpligt ware, nog kortelijk gewag te maken van

de verliezen , welke de Klasfe gedurende de laatstverloopen twee jaren

onder hare medewerkers heeft geleden. — Gelukkig mogen wij ons

noemen , dat het aantal dergenen , die in dat tijdsverloop door den dood

aan onzen kring ontrukt wierden, naar evenredigheid niet groot is.

De Klasfe verloor , namelijk , flechts één harer Leden , den Heer

ULRICH HUGüENiN , op den 7 Novembcr 1833, en eenen harer Kor-

respondenten , den Heer jan ernst wildeman , op den 30 December

van hetzelfde jaar; beide mannen, die in den krijgsdand door ver-

dienden van den minsten tot hooge rangen waren opgeklommen , en

die door hunne kunde en bekwaamheid , ijver en trouw , ieder in zyne

betrekking , belangrijke dienden aan het Vaderland hebben bewezen

;

terwijl zij beiden toonden , dat wetenfchappelijke kennis , niet , zoo zal

A 3 als
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als foraraige wel fcbynen te meencn , voor dm ferijgsman overtclHge

last is, maar een natyg wapen , in oorlog zöowd als in vrede even

dienftigi. • 'h t9

Van 'den Heer huöcenin , die door verrdieidene uitgegeven fchriften

van zuiver Wiskundigen aard , zoo als ook in bet bijzonder door zijne

Verhandeling over het Nederlandfche IJzer, — over de Gefchutgieterij

te Luik — en meer anderen, zich als grondig en onvermoeid beoefe-

^naar der VVetenfchappen heeft doen kennen, bezit de Klasfe eenc Ver-

handeling in hare Gedenkfchriften , Over de ontwikkeling van eenige

Trigonometrifche reekfen betreffende de Cirkelverdeeling.

De Heer wildeman bood der Klasfe in het jaar 1820, een Verflag

aan van Eene Proeve omtrent het vervaardigen en gebruik van zwa-

re Tigchelfteenen tot dekking der Glooijingen van Difken ; >^m. Ver-

Uag , liet welk de Klasfe allezins waardig keurde , om onder hare werken

aangenomen te worden , en het welk zij bovendien wegens de belangrijk-

heid van het onderwerp en deszelfs hoogst nuttige ftrekking , door

«ene «afzonderlijke uitgave algemeen verkrijgbaar fielde!

De omilandigheden der tijden gaven aanleiding, dat aan deze eertte

proeve onlangs op nieuw gevoJg wierd gegeven. — Jin zoo bleek we-

derom , dat het geen door het vernuft waars ai nuttigs wordt uitgedacht

,

al is het dan ook niet dadelijk van toepasfing , daarom niet vergeefs is^

maar bewaard Mijvende in de Gedenkfchriften der Wetenfchap , ook

zijnen tijd vindt van aanwending tot welzijn der maatfchappij ; «n

tevens , dat wij , Hollanders , de ilofFen , die de aard der wording van

onzen bodem en grond ons onttrokken heeft, misfchien meer dan eénig

ander volk , is het nood, door voortbrcngfelem van kunst wfiten.tedoën

vervangea.

Eere zij hem , wiens pogingen daarheen ftrekten , en die hieitöfe hei

zijne aanbragt

!

De
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De plaaatfen , door het verlies dezer verdienflelijke mannen bij de Klas-

ÏQ opengevallen , zijn tot dusverre niet vervuld.

En thans , geëerde Toehoorders , wilt uwe aandaclit verkenen aan het

beknopt overzigt van de verrigtingen der Klasfe
,

gedurende de twee

voorgaande jaren , hetwelk ik den Heer Sekretaris verzoek , U wel te

wili«n voordragen.

ZEER GEËERDE TOEHOORDERS VAN ALLERLEI RANG
EN STAAT

!

Van Gouvemements wege heeft de Eerde Klasfe van hat Koninklijk-

Nederlandfche Inflituut , in het jaar 1833 het zeer gewigtig vraagftuk ter

behandeling gekregen , om , bij het bezigtigen en keuren van het con-

ilmctiehout der Marine, met zekerheid te bepalen, of hetzelve, al dan

niet, buiten den wintertijd geveld is. Welke vraag haren oorfprong ver-

fchuldigd is aan de plaats gehad hebbende fpoedige vervuring van Zij-

ner Majefteits Oorlogskorvet de Letfe , als zijnde voor waarfcliijnlijke

reden daarvan opgegeven het gebruik maken van hout, dat buiten den

wintertijd zoude gekapt zijn. Dit vaartuig , hetwelk in 1827 is te wa-

ter gelonpen, in den jare 1833 ter vertimmering op de fcheepshelling

van 's Rijks werf te Vlisfingen gekomen zijnde , werd bij nader onder-

Boek bevonden , in het kort tijdsverloop van zes jaren , zoodanig ver-

wuurd te zijn , dat hetzelve moest afgekeurd en gefloopt worden. Als

waarfchijnlijke oorzaak dezer fpoedige vernietiging werd door een der

Conftructeurs de mogelijkheid opgegeven , dat het kromhout , waarvan

de gemelde bodem , in der tijd is zamengefteld , welligt niet in den

wintertijd geveld en alzoo met groeifappen bezet gebleven is. De opga-

ve van dit gevoelen moest natuurlijk bij het Departement, bij hetwelk

hetzelve geopperd was , aanleiding geven tot de vraag , of de kenmer-

ken
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ken van zoodanig hout, buiten den wintertijd geveld, bij de^keuring en

bezigtiging van liet conftructiehout nog kenbaar zijn , en zoo ja , waar-

aan het dan is toe te fchrijven , dat zulks niet werd opgemerkt bij het

Iceuren van het kromhout , voor de korvet de Ltije. Deze vraag is

dan ook , eerst aan den Conflructeur , die daartoe aanleiding had gege-

ven , voorts aan de beide andere Condructeurs der eerde klasfe ieder

afzonderlijk voorgedeld , welke allen , in derzelver daarop ingediende

rapporten , eenftemmig verklaren , dat in het aangevoerde conftructie-

hout geene kenmerken kunnen worden aangewezen , waarop met zeker-

heid kan beflist worden , of hetzelve in den winter , dan wel in den

zomer is geveld. Bij het berigt daarvan aan Zijne Majesteit, den Ko-
ning , door den Heer Directeur-Generaal voor de JMarine , is , op des-

zelfs voordel, door Zijne Majesteit verlangd, dat het onderzoek en de

beoordeeling van het voornoemde vraagpunt aan de Klasfe worde onder-

worpen , ten gevolge waarvan , haar door zijne Excellentie , den Minis-

ter van Binnenlandfche zaken, alle daartoe betrekkelijke dukken gezon-

den zijn. De Klasfe nu , deze hoogst gewigtige zaak in handen van

hare Medeleden reinwardt , van der borch van verwoloe en

ALEWijN gedeld hebbende , heeft , op voordel van deze hare Gekom-
mitteerden , den Minister met het volgende antwoord gediend.

Klaarblijkelijk wordt bij het veronderdellen der mogelijkheid , dat het

hout van de Leije buiten den wintertijd geveld is , als grondflag en als

uitgemaakt aangenomen , vooreerst : dat het hout , in den winter afge-

hakt , ook dan nog , wanneer het hier te Lande is aangebragt , be-

waard , en voor den fcheepsbouw toebereid , duurzamer en minder aan

bederf onderhevig is , dan het hout in andere faizoenen geveld ; en ten

tweede , dat het hout , in den winter afgeflagen
, geene groeifappen

bevat.

Een
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Een der ConRructeurs deelt geenszins zoo onbepaald in dat gevoe-

len. Deze haalt in zijn rapport aan , dat in Engeland omtrent den tijd

der velling van het hout volkomen vrijheid bedaat , en dat men daar

niet zoo zeer hecht aan de veronderdelling , dat het zomerhout minder

deugdzaam voor het gebruik zoude zijn , dan wel het winterhout , en

dat ook de Sekretaris van de Navy Board , john knovvler , in zijne

Verhandeling over de behoedraiddelen tegen het vuur in het Eikenhout,

aanmerkt , dat voor de aloude Gouvernements voorfchriften , om het

hout niet dan in den winter te vellen , geene gegronde redenen kunnen

worden opgegeven, en dat die, welke daarvoor is opgegeven , namelijk

,

dat de boomen , in den winter geveld, minder fappen zouden bevatten

,

dan die, welke in andere faizoenen des jaars geveld worden, bevonden

is, valsch te zijn. Hij merkt daarna nog aan, dat het uit de onder-

vinding niet blijkt , dat de (chepen , i.i Frankrijk gebouwd , alwaar de

oude Ordonnantien omtrent het vellen in den winter nog worden ge-

handhaafd , van langer duur zijn, dan de Engelfchenj zoodat men ook

hieruit zoude kunnen afleiden , dat de theoretifche befpiegelingcn , over

den tijd der velling gemaakt , door de praktijk niet worden bevestigd.

De beflisfing dezer uiteenloopende gevoelens hangt, even als de be-

antwoording der voorgeflelde vraag
,
geheel af van het Onderzoek , of

,

en zoo ja , welk verfchil tusfchen de gefteldheid van hetzelfde houtge-

was , het nog groeijende en op ftam ftaande zoowel , als het pas gevel-

de in den winter en in andere faizoenen beflaat : voorts of zoodanig

verfchil al dan niet blijft beftaan en nog blijkbaar is , lang nadat het

hout geveld , bewerkt , en voorbereid is , tot op het tijdflip , waarop

hetzelve tot den fcheepsbouw gebezigd wordt.

Alle verfcheidenheid van het gezonde hout van eenen en denzelfden

boomftam, in onderfcheidene faizoenen, kan alleen gelegen zijn in de

verfchillende verhouding en betrekking tusfchen deszelfs beide beftand-

deelen , de vaste en de vloeibare. Het kan verder evenmin twijfelach-

B tig
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tig zijn , dat , indien door den invloed van de verfchillende gefteldheid

der faizoenen in de gefteldheid van het iiout zelve eenige verandering

wordt te weeg gebragt , deze toch , hoe groot ze ook zijn moge , niet

in eene vermeerdering of vermindering van de hoeveeliieid van het ei-

genlijke vaste gedeelte van het hout beflaan zal , maar dat alleen het

vloeibare gedeelte ten opzigte der quantiteit zal verfchillen.

De vaste zelfftandigheid van het hout zal , nadat ze tot een geheel

gevormd en volmaakt is , hare vastheid en zamenhang behouden j im-

mers zij is van nu af niet verder in de vochten , waarvan ze door-

drongen is , oplosbaar , en evenmin vatbaar voor vermindering , hetzij

door verplaatfing en beweging met de vochten , hetzij door uitdamping

of uitwafeming.

Alle verandering derhalve in de quantitative verhouding tusfchen vast

en vloeibaar zal alleen in eene vermeerdering of vermindering van het

vloeibare gedeelte gelegen zijn , en wij mogen ten opzigte dier betrekke-

lijke hoeveelheid alleen het vaste houtgedeelte als eene beftendige, naau-

welijks veranderlijke eenheid befchouwen.

Het zal Wel geen betoog behoeven , dat het gezonde hout , zelfs het

oudde en digttte gedeelte van hetzelve , in eenen nog groeijenden boom-

ftam ten alle tijde en in alle faizoenen van vochten doordrongen is ; de

ondervinding leert zulks genoegzaam , en het verband tusfchen al de

deelen van den (lam doet ons fpoedig inzien , dat zulks niet anders zijn

kan. En daar alle vochten , die in al de deelen van den (lam aanwe-

zig zijn en dezelve doorOroomen , zulke beflanddeelen bevatten , waar-

door de (lam gevoed wordt en groeit , zoo vervalt daardoor ook het ge-

voelen , waarbij veronderfteld wordt , dat de boomen in den winter niet

met groeifappen bezet zijn. Het is alleen het meerdere of mindere van

dezelve , dat hier voornamelijk in aanmerking kan komen.

.
Reeds eene oppervlakkige befchouwing doet zien , welke aanmerkelijk

ke veranderingen in eenen boom met de veranderingen van faizoen , van

weers-
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weêrs- en luchtsgefteldheid gepaard gaan , en dat het vooral de fappen

zijn, die zulk eene verandering ondergaan. Terwijl in den winter gee-

ne beweging iioegenaamd van fappen zigtbaar is , openbaart zich dezel-

ve met de aaniiomende en toenemende . lentewarmte fpoedig door vele

verfchijnfelen , als uitbotting , loslating of mindere aa?nhechting van de

fchors, zelfs gedeeltelijk door uitvloeijing van het oprijzend fap, het-

welk foratijds van zelve , in overvloed aanwezig zijnde , uitvloeit of

toch bijna altijd, nadat de (lam ingehakt of doorboord is.

Diezelfde verfchijnfelen vcrtoonen zich ook nog , hoewel in eenen

minderen graad , wanneer de boom in den voorafgeganen winter geveld^

en voorts aan zich zelve met behoud van zijne takken is overgelaten

;

hetgeen al verder ten bewijze verllrekt, dat de boom ook in den winter

nog van fappen voorzien was.

Deze verandering in de beweging niet alleen , maar ook in de digt-

heid en verdere geaardheid der fappen , zal niet minder aanmerkelijk

zijn , wanneer met de toenemende warmte de bladen zich zullen hebben

ontwikkeld en de verdamping of uitwafeming der uit den ftam oprijzen-

de en naar de bladen gevoerde fappen op eene zooveel duizendmalen

vermenigvuldigde oppervlakte eenen aanvang heeft genomen en voorts

onophoudelijk , vooral over dag en bij helder weder , aan den gang

wordt gehouden. Neemt men nu hierbij in aanmerking , hetgeen on-

dervinding en proefneming geleerd hebben , hoe hoogst vatbaar de

plantenfappm zijn voor den invloed van lucht en warmte , en welke

veranderingen daardoor in dezen , ten opzigte van digtheid en zamen-

flelling , worden te weeg gebragt , dan volgt hieruit als van zelve , dat

deze fappen in den boomflam , en bijgevolg ook het hout zelve, waar-

van ze een beftanddeel uitmaken , in de verfchillende tijden van het jaar

aanmerkelijk verfchillen zullen.

iDit verfchil is vooral blijkbaar , wanneer men de gefteldheid , die het

.; ,B 2 hout
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hout in den winter heeft , vergelijkt met die , welige daarin in den zo-

mer wordt waargenomen. Zij doet zich vooral kennen in de onder-

fcheidene zwaarte of digtheid, die hetzelfde hout in het eene en andere

faizoen te kennen geeft. Vele en naauwkeurige proefnemingen hebben

hetzelve zonder uitzondering telkens doen kennen.

Knight bevond de verhouding der zwaarte van het winter tot die

van het zomerhout als: 109. 5: loo^o. in eene andere proef als 111,5:

100,0. Het grootfte verfchil, dat duhamel daaromtrent in zijne vele

proefnemingen heeft waargenomen , was , tusfchen hout in Januarij en

in Junij geveld, 114: 100.

De oorzaak van zulk een aanmerkelijk verfchil laat zich ligt inzien ,

wanneer men niet alleen let op de meerdere uitzetting van alles door

de warmte in den zomer, maar vooral ook hierop, dat alsdan door de

gedurige en veelvuldige verdamping der fappen over de geheele opper-

vlakte der bladen geene aanhooping van vochten kan plaats hebben,

terwijl daarentegen reeds in het najaar , terwijl de werking der bladen

verflaauwt en ten laatfle geheel ophoudt , de oprijzing der fappen uit

den grond nog lang voortduurt , hetwelk eene meerdere opvulling van

fappen in den rtam moet ten gevolge hebben ; hierbij komt echter ook

nog verder , dat de boorafappcn tevens luchtvormige vloelüolFen bevat-

ten , waarvan de hoeveelheid over het algmeen i van den geheelen om-

vang of van het volume in het eikenhout bedraagt , doch die in het

voorjaar , tegen den tijd , waarop het lap begint te rijzen en de bladen

ontwikkeld worden , en voorts in den zomer aanmerkelijk meer dan in

den winter bedraagt.

Een en ander is door de fraaije proefnemingen van den Graaf von

RüMFORD ten duidelijkfte aangewezen.

Het lindenhout in Januarij geveld, bevattede 0,30 van zijn volume

aan lucht , doch in September geveld , 0,37 , en het lijdt wel geen twij-

fel , dat een Ibortgelijk verfchil ook bij het eikenhout zal plaats hebben.

Daar
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Daar nu de luchtvormige vloeiftofFen zoovele malen meer dan de vochten

door de warmte aangedaan en uitgezet worden , zoo moet ook hierin eene

voorname oorzaak der mindere zwaarte van het zomerhout gelegen zijn.

Het verfchil in zwaarte tusfchen zomer- en winterhout aldus genoegzaam

aangetoond zijnde , behoort te worden nagegaan , of, en in hoeverre , dit

verfchil blijft beftaan , nadat het hout geveld is, en de onderfcheidene be-

reiding ondergaan heeft j waardoor het tot gebruik wordt gefchikt gemaakt.

Letten wij vooreerst op de uitwerking van het opdroogen van het

hout in de opene lucht. De vergelijkende proeven van duhamel , met

eikenhout genomen , leeren daaromtrent , dat het verfchil , in pas geveld

hout van onderfcheidene faizoenen opgemerkt , door die opdrooging

reeds aanmerkelijk minder wordt , doch altijd nog gedeeltelijk blijft be-

ftaan ; de proeven werden gedaan met hout van drie verfchillende jaarge-

tijden , te weten

:

1. Winterhout, geveld in October. November. December. Januarij.

2. Voorjaarshout, „ „ Februarij. Maart. April. Mei.

3. Zomerhout, „ „ Junij. Julij. Augustus. September.

De verhouding van zwaarte van deze drie houten was onmiddellijk

na de velling:

Winterhout, Voorjaarshout, Zomerhout.

110,00 105,00 100,00

Doch nadat ze drie jaren onder

dak in eene loods gelegen hadden: 104,00 100,00 100,15

Nog minder was het verfchil ,

nadat ze ten laatfte in een oven

geheel uitgedroogd waren , te

weten: 103,30 100,30 ioo,oo

Deze proeven derhalve , terwijl ze het hiervoren gefielde bevestigen

,

B 3 aan-
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aangaande de meerdere hoeveelheid van vochten in het verfche winter-

hout, geven echter tevens nog altijd in het gedroogde hout een over-

wigt van het winterhout boven dat der andere faizoenen te kfinnen.

Dit verfchil nu kan, althans gedeeltelijk, hieruit verklaard worden,

dat het meer digte winterhout, eene grootere hoeveelheid fappen, doch

daarentegen minder lucht bevattende, niet zoo ligt uitdroogt, als het

meer uitgezette en meerder lucht in zich opfluitende zoraerhout, en dat

in dit laatstgenoemde door deze ingeflotene lucht ook h£t indringen van

vocht belet wordt , waarbij voorts nog komt , dat de meer verdikte

fappen in het winterhout bij de uitdrooging eene meerdere hoeveelheid

vaste , niet tot damp overgaande , beftanddcelen terug laten.

Bij de vermelding dezer proeven is het , met opzigt tot de voorgefielde

vraag, van aanbelang, nog aan te merken, dat het aangehaalde blijvende

verfchil tusfchen winter en zomerhout , na de uitdrooging , zeer gering is of

bijna verdwijnt in hout van goede kwaliteit , doch dat daarentegen , uit de

vergelijking tusfchen het goede en het flechte hout , dit verfchil in gewigt

,

gelijk hetzelve altijd beftaat , zoo ook , en in een veel hoogcren graad , na de

uitdrooging, blijft beftaan, al zijn beide op hetzelfde tijdftip geveld, om-

dat het flechte hout losfer , minder digt en minder zamenhangende is , en

derhalve eene mindere hoeveelheid vast hout in eene zelfde ruimte bevat.

Hieruit volgt echter nu ook ontegenzeggelijk , dat de beproeving der

digtheid of betrekkelijke zwaarte bij het keuren van het timmerhout wel

dienfl:ig kan zijn , om den meerderen zamenhang , de meerdere flerkte

,

duurzaamheid en verdere deugdzaamheid van het eene boven het andere

te doen kennen, doch dat zij geenszins dienen kan, om het faizoen,

waarin deze verfchillende beproefde houten geveld zijn , aan te wijzen,,

omdat het verfchil te allen tijde , en derhalve ook , wanneer ze gelyk-

tijdig geveld waren, kan bertaan hebben.

DuHAMEL heeft almede getracht op onderfcheidene wijzen de hecht'

heid
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heid of fterkte en den zamenhang van het eikenhout , dat in verfchil-

lende jaargetijden geveld , en daarna gedroogd was , op te fporen. Doch

de uitkomst zijner proeven heeft genoegzaam doen zien , dat daarom-

trent geen verfchil hoegenaamd beftaat.

Denzelfden uitllag hebben almede de proeven ten aanzien der duur-

zaamheid van het hout , dat in onderfcheidene faizoenen gekapt was , op-

geleverd. Zij hebben genoegzaam doen zien , dat deze houten van ver-

(thillende jaargetijden , wanneer zij voor het overige geen kennelijk ver-

fchil opleverden , alle nagenoeg even duurzaam waren , maar ook alle

onder dezelfde omftandigheden , als vochtigheid , befloten lucht , digt

opeenftapelen enz. gelijktijdig door ontbinding , vermolming , of vervu-

ring worden aangedaan.

Men mag eindelijk ook nog hetzelfde (lellen ten opzigte der eigenfchap-

pen van het hout , om bij het opdroogen te fcheuren en te fplijten.

Doch de ondervinding heeft echter wel geleerd , dat het goede , fterke

en gezonde hout daaraan meer , dan het flechte onderhevig is. De oor-

zaak van dit verfchil laat zich gereedelijk inzien, wanneer men in aan-

merking neemt , dat het gezonde hout den meesten zamenhang , vast-

heid en veerkracht heeft , en naar het beloop der houtvezel flechts in

de lengte van den ftam zal fplijten , om aan de waterdampen doortogt

te geven , maar dat het ook in diezelfde rigting tusfchen de fcheuren

te meer zal inkrimpen en vast worden , terwijl het flechte hout , min-

der zamenhang en weinig veerkracht hebbende
, gemakkelijk en naar al-

le zijden zal medegeven, uitgezet worden, en den doortogt der wa-

terdampen naar alle rigtingen zal bevorderen, doch ook na de uitdroo-

ging wederom zooveel te fpoediger vocht en water in zijne geheele zelf-

(tandigheid ontvangen , en alzoo veel eerder , dan het goede , offchoon

gefcheurd hout , aan bederf onderhevig zijn.

Ten laatfl^e behoort nu ook nog te worden nagegaan , welke verande-

rin-
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ringen het hout ondergaat, wanneer het na de velling, gevlot of lang

onder water bewaard is; wy moeten dit te meer onderzoeken, daar

zulk eene blootflielling van het hout aan het water , op grond van ge-

noegzame ondervinding
, gebezigd wordt , om het hout voor den fcheeps-

bouw voor te bereiden en duurzamer te maken , en, voorts ook , omdat

het gevoelen geopperd is , dat het verfchil tusfchen zomer- en winter-

hout almede na deze inwerking van het water kan blijven beflaan. Op
grond van het te voren betoogde , dat de zuivere vaste zelfflandigheid

van rijp en gezond hout , naauwelijks voor de inwerking der vochten

of fappen , en voorzeker nog minder voor die van zuiver water vat-

baar is , mag de Klasfe ook nu bcfluiten , dat de inwerking van het

water zich voornamelijk tot de houtfappen , en tot hetgeen daaruit

,

behalve de houtvezel , tot den vasten ftaat verdikt en verhard is , be-

palen zal.

Het water vermengt zich fpoedig met deze vochten overal, waar het

met dezelve in aanraking komt , verdunt dezelve , en zal ten laatfle ge-

heel derzelver plaats vervangen , vooral wanneer hetzelve in gedurige

beweging is , zoo als het vlietend of Rivierwater , hetwelk alleen ter

voorbereiding van het hout kan dienftig zijn , terwijl het ftilrtaande wa-

ter , dat tevens minder zuiver is , niet dan eene nadeelige uitwerking

op het hout kan hebben. Doch ook de vaste zelfftandigheden , die uit

de verdikte fappen afgefcheid , verhard , en op en tusfchen de houtve-

zel afgezet zijn , zullen voor een groot gedeelte door het water door-

weekt , opgelost en met hetzelve vervoerd worden , zoodat ten laatfte

bijna alleen de zuivere houtvezel zal overblijven.

Daar het grootfle gedeelte dezer vast gewordene fappen, wel in wa-

ter oplosbaar , doch geenszins vlug is , en dus onder de uitdrooging van

het gevelde , doch niet gewaterde , hout terugblijfc , zoo volgt hieruit

,

dat het blootelijk gedroogde hout van datgene , hetwelk , na de bloot-

ftel-
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ftelling aan het water , gedroogd is , aanmerkelijk verfchillen zal. Het

zal niet alleen in eene zelfde ruimte meer vaste zelfftandigheid bevatten

,

en dus zwaarder zijn, maar ook door drooging eene mindere inkrim-

ping ondergaan. Het doorwateren van liet hout vóór het droogen

,

moet dus nadeelig geacht worden , wanneer met de bereiding van het

hout alleen de meeste vaste zelfftandigheid , zoo als , bij voorbeeld

,

bij brandhout , bedoeld wordt.

De proeven van werneck , vermeld in het Zesde Deel van het Archiev

voor Agricultuur-chemie , uitgegeven door de Heeren HERMBSTaOT en

CROME , hebben zulks ten volle bevestigd. Het blijkt daaruit ten dui-

delijkfte, dat het hout, in droomend rivierwater gevlot zijnde, zoo aan

gewigt als aan ligchamelijken inhoud, eene merkelijke vermindering on-

dergaat , zoo zeer , dat zulks op looo vademen brandhout , meer dan

60 vademen bedraagt.

Geheel anders is het, wanneer door de bereiding van het hout des-

zelfs gebruik tot timmerhout , en bijgevolg de meeste duurzaamheid van

hetzelve beoogd wordt. Het gevlotte en daarna goed gedroogde hout

zal dan verre boven het blootelijk gedroogde , niet gevlotte , hout ver-

kieslijk zijn. Immers de opgedroogde en vastgewordene fappen en der-

zelver bedanddeelen , offchoon geheel van water ontdaan , behouden

echter de eigenfchap , van door het water fpoedig aangedaan te worden

en daarop wederkeerig terug te werken. Het blijven niet alleen ware

Hygrometers , die het water , alsmede de waterdampen uit de lucht

,

fpoedig wederom aantrekken , maar die ook , nu ze wederom van vocht

doordrongen zijn , en vooral bij meerdere warmte , in derzelver zamen-

ftelling en menging eene gedurige verandering ondergaan , ontbonden

•worden , en onder of na die verandering op de eigenlijke houtvezel

zelve , hetgeen het zuivere water niet doet , eene nadeelige inwerking

uitoefenen , dezelve aandoen , derzelver zamenhang verbreken en ze tot

C broei-
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broeijing en ontbinding aanzetten ; en deze ontbinding zal te eerder ge-

beuren , wanneer zoodanig hout niet voor het gebruik zeer gedroogd is

,

en daarna aan eene vochtige ftilftaande lucht blijft blootgefteld of in

eene beflotene ruimte bewaard of opeengeftapeld is.

Daar nu de bloote houtvezel deze hooge aandoenlijkheid en verander-

lijkheid niet bezit , zoo wordt daardoor de doelmatigheid van het onder

water houden van het hout allezins bevestigd.

Na overweging van dit alles , kan de Klasfe nu ook terugkomen op

de vraag , of de kenmerken van onderfcheid tusfchen winter- en zomer-

hout nog in het gevlotte , of door bewaren iu water voorbereide hout

zigtbaar zijn. Daar ,
gelijk zoo even is aangewezen , liet verfchil der

beide foorten van hout , voornamelijk in de onderfcheidene hoeveelheid

en gefleldheid der vochten , doch niet in een verfchil der eigenlijke vas-

te zelfftandigheid of houtvezel gelegen is; en daar dit verfchil reeds

merkelijk minder wordt door opdroogen van het hout , wanneer de Klas-

fe al verder door het aangehaalde betoogd heeft , dat door het lange

liggen in droomend water , in het hout ten laatlte , behalve het water

,

niets dan de zuivere houtvezel overig is , zoo volgt hieruit , dat er in

zoodanig hout geen kennelijk verfchil meer beftaan zal , al ware het

ook , dat hetzelve in de meest tegenovergeflelde faizoenen geveld was.

Laatftelijk wordt ook nog een ander kenmerk , waaraan het hout

van onderfcheidene faizoenen zoude kennelijk zijn, opgegeven, het is

namelijk het meerder of minder vastzitten der fchors op het hout.

Dit onderfclieid beftaat werkelijk in den nog groeijenden boomftam.

Het verband tusfchen fchors en hout , of wel tusfchen bast en fpint

,

wordt gedeeltelijk door nieuw aangezette, hoewel reeds niet meer vloei-

bare, echter nog weeke zachte deelen ,
gedeeltelijk door de meer of

min verdikte fappen, die op deze plaats bovenal in groote menigte

aanwezig zijn, voortgebragt. In het voorjaar, wanneer de bladen van

den
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den boom beginnen uit te flaan , en de meest verdunde fappen op deze

plaats met kracht en in groote menigte oprijzen , wordt dat verband

aannierkelijlc verminderd, en liet is op dit tijdilip en nog eenigen tijd

daarna , dat de bast ligt loslaat , en dat (lam zoowel als takken ge-

makkelijk kunnen gefchild worden , omdat door deze dunnere fappen de

vastere deelen doorweekt en de verdikte fappen verdund en opgelost

worden ; doch deze fappen daarna door de llerke uitdamping in de

bladen al meer verdikt en met nieuwe vaste deelen , door den groei van

den (lam op deze plaats voortgebragt , vermengd zijnde , wordt dat

meerdere verband daarna wederom gedurende den zomer herfleld , en

heeft tegen het najaar den hoogden graad van hechtheid bereikt. De

fchors zal dus nu en gedurende den winter veel moeijelijker van het

daaronder liggend hout worden afgefcheiden. Doch dit verfchil zal

aanmerkelijk verminderen , nadat de boom geveld is en vervolgens ge-

droogd wordt. Want ook van den in het voorjaar gevelden ftam

zullen de meer verdunde fappen tusfchen fchors en hout fpoedig door

opdroegen verdikt, het meerder verband daardoor gedeeltelijk herfleld,

en bijgevolg de fchors vaster aan het l'pint gehecht worden, waarom

dan ook het gedroogde hout niet wel kan gefchild worden. Doch dat

verfchil van verband verdwijnt geheel , wanneer de gevelde flam lang

onder water blijft liggen. Het verband wordt dan , in welken tijd van

het jaar de flam ook moge geveld zijn, door verdunning en wegvoe-

ring der fappen zoowel , als door het doorweeken der jongst aange-

groeide vaste deelen, verbroken, en van den ftam, in den winter ge-

veld , zal de fchors even gemakkelijk als van eenen in het voorjaar of

In eenen zomer gekapten, worden afgefcheiden. En alzoo vervalt ook

dit kenmerk , van het loslaten van den bast ontleend ; waarbij nog

komt, dat het aangevoerde fcheepstimmerhout reeds behakt en van

fchors ontbloot is.

Ca De



( 20 )

De Klasfe dan , de flotfom van al het aangehaalde opmakende , hoe-

wel zij uit haar onderzoek het ftellig befluit niet durft afleiden , dat er

geen onderfcheid hoegenaamd beftaat tusfchen hout in den winter en in

den zomer geveld, nadat hetzelve tot den fclieepsbouw is voorbereid,

en dat het derhalve onverfchillig te achten is , het een of het andere

hout willens en wetens bij den bouw van 's Rijks Schepen toe te la-

ten , vermeent echter dit haar rapport te kunnen belluiten met het vol-

gend antwoord op de voorgeftelde vraag

:

Dat tusfchen het goede eikenhout , hetwelk in den zomer , en datge-

ne, hetwelk in eenig ander faizoen geveld is
, geen kennelijk onderfcheid

meer bellaat , nadat hetzelve tot conftructiehout is voorbereid , en dat het

derhalve ook niet mogelijk is , bij het bezigtigen en keuren van hetzelve

de zekerheid te erlangen, of hetzelve al dan niet in den winter is geveld.

Reeds meermalen was door de Boekhandelaren aanzoek gedaan tot

herziening en verandering van de Wet , waarbij de regten bepaald wor-

den , die in de Nederlanden ten opzigte van het drukken en uitgeven

van Letter- en Kunstwerken kunnen worden uitgeoefend.

Dit onderwerp werd dan ook door de Regering niet uit het oog ver-

loren ; zij was er zelfs reeds op bedacht , een nieuw ontwerp van wet

op het kopLjregt te doen vervaardigen , toen in het jaar 1830 , door den

fchandelijken afval de Zuidelijke Provinciën , de aandacht van het Gou-

vernement aan gewigtiger onderwerpen gebonden werd.

Een aantal Boekhandelaren intusfchen , vóór eenigen tijd , zich op

nieuw te dier zake tot Zijne Majesteit gewend hebbende , is het bedoel-

de ontwerp wedei» opgevat en heeft Hoogstdezelve magtiging verleend,,

om hetzelve mede te declen aan het Koninklijk-Nederlandfche Inftituut

,

ten einde deszelfs gevoelen daarop in te winnen.

Zijne Excellentie , de Minister van Binnenlandfche Zaken , oordeelde

,. aan
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aan deze magtiging op de voegzaamfte wijze gevolg te geven door het

zenden van vier affchriften van het ontwerp , mitsgaders van vier af-

fchriften eener daarbij behoorende Memorie van toelichting , ten einde

te dienen voor elk der vier Klasfen van het Inftituut , met bijgevoegde

uitnoodiging aan hetzelve, om zijne aanmerkingen nopens dit ontwerp

op zoodanige wijze te doen kennen , als in het belang der zaak dienftig

zal worden geoordeeld.

Om aan dit verlangen op eene gepaste wijze te voldoen , zijn door

den Algemeenen Sekretaris des Inftitiiuts aan elk der Klasfen affchriften

gezonden , zoo van de Ministeriele Misfive , als van de reeds genoem-

de (lukken , opdat elk derzelve in (laat zoude geraken , te dezen zooda-

nig te handelen, als zij meest overeenkomflig zoude achten met den

wensch des Beftuurs.

De Eerfle Klasfe vond goed , deze ftukken in handen te ftellen van

de Heeren van utenhove , van den ende en g. vrolik , met ver-

zoek , haar binnen twee maanden in (laat te ftellen , haar gevoelen over

deze Concept-wet aan het Gouvernement mede te deelen , of des noodig

oordeelende , in overeenftemming met de overige Klasfen , een algemeen

antwoord in naam des geheelen Inftituuts te beramen en vast te (lellen
,

om alzoo aan den Heer Minister ^an Binnenlandfche Zaken te worden

ingezonden.

Bij de overige drie Klasfen Heeren Gekommitteerden benoemd zijn-

de, om een gemeenfchappelijk antwoord in overleg te nemen, en, zoo

mogelijk, vast te ftellen , hebben de Heeren van utenhove en vro-

lik , den Heer van den ende door afwezigheid verhinderd zijnde daar-

aan deel te nemen , voegzaam geacht , met Gekommitteerden der overige

Klasfen zich te verftaan ; uit wier gemeenfchappelijken arbeid alzoo bin-

nen kort de verlangde aanmerkingen op de Concept-wet, rakende het

kopijregt , kunnen worden te gemoet gezien.

C 3 Ver-
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Verdere aanvragen van het Gouvernement zijn der Eerfte KlasCe in

liet afgeloopen tweetal jaren niet geworden.

Het Verflag der Werkzaamheden keert zich dan nu tot den vrijen ar-

beid der Leden , die zich
,

gelijk voorheen , wederom bepaald heeft tot

het houden van Voorlezingen over onderwerpen van VVetenfchappelijk

belang , zonder gezet doel , om haar onder de Verhandelingen der Klas-

fe te doen opnemen , en tot dezulke , waarop het oordeel der Klasfe ver-

langd werd, ten einde ze , bij gunstige befchouwing , in de uit te geven

werken te doen plaat fen.

Ik zal met eene opgave der eerstgenoemde aanvangen. — Ter vervul-

ling dan eener fpreekbeurt, onthaalde de Heer h. c. van hall de

Klasfe op een vertoog over antoni van leeuwenhoek en Over zijne

vcrdienflen voor de Plantkunde,

Uit den inhoud van dit zeer naauwkeurig en volledig bewerkt ftuk

bleken duidelijk de onvermoeide arbeid en buitengewone vlijt , daaraan te

kosten gelegd. De verdienden van leeuwenhoek , als Planten-phyfio-

loog, worden daarbij uit echte bronnen opgehaald en in het helderst

daglicht gefteld. De beroemde kieser , hem naast grew en malpighi

plaatfende, en hen zamengenomen het groote driemanfchap in de Phyfio-

logie noemende , had dan ook reeds volle regt aan onzen Langenoot la-

ten wedervaren. Vele bijzonderheden uit 's mans leven waren niet zoo

algemeen bekend. Ook aan deze heeft de Heer van hall zijne zorg

hefteed, en alzoo een gedenkzuil voor dien Delftfchen Natuurvorfcher

opgerigt , welke hij later door openlijke uitgave voor eiken vereerder

van leeuwenhoek's verdienden toegankelijk gemaakt heeft.

De nafporingen op het Amjierdamfche peil hebben der Eerde Klasfe

in vroegere jaren meer dan eene gelegenheid verfcbaft tot het bekomen

van belangrijke bijdragen harer Leden. Wie herinnert zich niet aan

'
' het-
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hetgeen zij , te dezen aanzïen te danken heeft aan de Heeren blanken

en MOLL. De Heer alewun keurde ook dit onderwerp zijner aandacht

niet onwaardig. Hij kreeg daartoe bijzondere aanleiding door een hand-

fchrift , afkomstig van wijle den beroemden Amfterdarafchen Burgemees-

ter HUDDE , en thans toebehoorende aan Jonkheer Mr. p. dedel , Lid

der Staten-Generaal. s

Dit handfchift heeft hoofdzakelijk betrekking op de Amftelfluis , in

1670— 1673 gebouwd , en bevat verfcheidene aanteekeuingen over den

toennialigen Waterftaat der ftad Amfterdam , bij die gelegenheid door

HUDDE bijeenverzameld. Men leert uit hetzelve daaromtrent , en in het

bijzonder omtrent het Amflerdamfche peil, omftandigheden kennen
,

welke aan de geleerden , die zich met dit onderwerp hebben bezig ge-

houden, onbekend fchijnen geweest te zijn.

Daaruit blijkt namelijk

:

I. Dat in en vóór het jaar 1670 het hoogde punt, thans het Am-
fierdamfche peil genaamd , reeds was vastgefteld.

a. Dat te dier tijd, en vroeger, het water in fommige grachten der

ftad werkelijk tot aan dat Peil werd ingelaten.

3. Dat het , na de voltooijing der Amftelfluis , of in 1673 geweest

is , dat het tegenwoordig Lijdelijk peil van een half voet onder het

Amflerdamfche peil voor de geheele ftad is ingevoerd.

Door de aanteekeningen van hudde alzoo voorgelicht omtrent de be-

teekenis van het Amflerdamfche peil , betoogde de Heer alewijn ver-

der uit eene befchouwing der kaart van Amfterdam , door cornelis

ANTHomszooN in 1536 gefchilderd, en in 1544 in houtfnede uitgege-

ven ,
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ven , dat toen geen vast peil van het water in de ftadsgrachten kan be-

ftaan hebben , vermits uit die kaart blijkt , dat de grachten te dier tijd

geenen van den Amftel afgefcheiden polder uitmaakten.

Maar deze ftaat van zaken veranderde met het einde van de i6de en

het begin der 17de eeuw. In 1595 immers werd de oude Haarlemmer-

fluis en in 1602 de nieuwe Haarlemmerfluis , welke beiden vroeger

flechts uitwaterende fluizen waren geweest , in fchutfluizen veranderd

,

en ook toen werd de HeiligewegsQuis gebouwd ; deze laatfte klaarblij-

kelijk , om de ftadsgrachten van den Amftel af te fcheiden, te einde

het water in deze grachten op eene , van de rijzing en daling des Am-
flelwaters onafhankelijke , hoogte te kunnen houden.

Te welken tijd dan ook verfcheidene ordonnantiën gemaakt zijn , be-

trekkelijk die nieuwe fchutfluizen, te vinden in de handvesten van Am-
fterdam , en onder dezelven eene van het jaar 1602 , rakende de nieuwe

Haarlemmerfluis , welke aldaar bepaaldelijk met den naam van Peyljluyse

benoemd werd.

Uit deze en andere in dit manuscript aangevoerde omfl:andigheden

komt het dan allezins waarfchijnlijk voor, dat omtrent het jaar 1602

het hoogtepunt , thans Amflcrdamfche Peil geheten , is vastgedeld en

als ftads Peil aangenomen. Doch tevens volgt daaruit , dat , hoezeer

dit Peil waarfchijnlijk wel tusfchen de gewone vloed- en ebhoogte van

het Y te dier tijd gelegd is , men hetzelve nogtans niet kan houden

voor eene, uit naauwkeurige obfervatiën afgeleide gemiddelde hoogte

van het Y of der Zuiderzee, tijdens de vastftelling van dit Peil ge-

daan; maar dat het flechts een polderpeil is, vastgefteld naar de gele-

genheid van de reeds befliaande kaaijen , kelders , bruggen , diepte der

ftadsgrachten en dergelijke omftandigheden meer.

Weswege men uit vergelijking der hoogte van dit punt met obferva-

tiën der Eb- en Vloedhoogten in onze dagen geene naauwkeurige gevolg-

trek-



( ^5 )

trekkingen kan afleiden , omtrent de betrekkelijke gemiddelde hoogte van

het y , de Ziiider- of Noordzee in vroeger en later tijd.

Het is zeer te wenfchen , dat de Heer alevvijn van den bezitter de-

zes belangrijken manuscripts vrijheid erlange, om het door den druk

algemeen verkrijgbaar te (tellen , opdat het zoo -lang onbeflist gebleven

vraagpunt over den ooriprong van het Amfterdamfche peil eindelijk tot

zekerheid gebragt worde.

De Heer glavimans , vervulde zijne fpreekbeurt met de voorlezing

eener Verhandeling over dt bepaling van het gewigt en de afmetingen

lan Ankers , Kabels en Kettingkabels. Waarvan het genoeg zij , den

titel vermeld te hebben , daar de geachte fchrijver , door eene openlijke

uitgave van zijnen arbeid, deszelfs nadere ontwikkeling alhier noodeloos

gemaakt heeft.

De Heer van den ende maakte de Eerde Klasfe bekend met een

nieuw hydrodynamifch werktuig van de eenvoudigfte zamenftelling , door

hem verkregen als Refultaat zijner , in vroegere jaren aan Haar medege-

deelde proefnemingen met den Belier hydraulique of waterram van mont-

GOLFiER , en ftrekkende, om de, in dezelve werkzame kracht voor te

ftellen en aan te wijzen. Waarom het geacht Medelid dit werktuig

meende te kunnen beflempelen met den naam van eenvoudige» Water-

ram of Belier hydraulique fimple.

Na deszelfs werkmg , onder afwisfelende inrigting, te hebben getoond ,

heeft hij , op verzoek der Klasfe , toegezegd bij eene volgende gelegen-

heid de mededeeling der befchrijving van dit werktuig en van deszelfs

werking en verfchijnfelen , benevens de verklaring , welke hij vermeent

,

dat van deze moet gegeven worden.

D Ook
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Ook de Heer kops wilde zijne fpreeltbeurt niet onvervuld laten. Van

den aanvang af, een zeer werl<zaam deel gehad hebbende aan de oprig-

ting en uitbreiding van 's Ryks Kabinet van landbouwkundige werklui'

gen, vond hij niet ongefchikt, de gelegenheid te gebruiken , dat deze kost-

bare en inftructive verzameling van Amfterdam naar Utrecht is verplaatst

geworden , om de Klasfe te onderhouden over haren oorfprong , inrig-

ting en doeleinden.

Geen oogmerk hebbende , dit (luk te doen opnemen onder de aange-

bodene Verhandelingen , maar het in eenig tijdfchrift door den druk ge-

meen willende maken , is het geacht Medelid dank gezegd voor de ver-

leende mededeeling.

De Klasfe werd in een harer zittingen door den Heer van biieda

onthaald op eene voorlezing van deszelfs bevindingen over tertiaire

formatie in de provincie Gelderland , hoedanige men tot dien tijd toe

gemeend had , dat in Noord-Nederland niet gevonden werd.

if'De vergadering deze belangrijke bijdrage tot de geologifche kennis van

het Vaderland met zeer veel genoegen ontvangende , zou haar gaarne

hebben opgenomen onder de aangebodene flukken; doch het geacht

Medelid verklarende , van dit gefchrijf afzonderlijk gebruik te willen ma-

ken , heeft zij daarin moeten berusten , en tot hare voldoening kort daar-

na gezien , dat het in den Algemeenen Konst en Letterbode geplaatst

was.

De Sekretaris onderhield de Klasfe met de vermelding van een paar

verfchijnfelen , door hem op zijn buitenverblijf waargenomen , geheel af-

wijkende van hetgeen men gewoon is , in het plantenrijk op te merken

Dat de aardappelen , hoezeer onder den grond wasfende , geen voort-

brengfel zijn van den wortel , maar uit het onderaardfch gedeelte van den

( fteng
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fteng ontfpruiten en aan denzelven , hoewel niet onmiddellijk vastzit-

tende , echter door meer of min lange vaatbundels verbonden zijn , is

thans overvloedig bekend. Men houdt daarom ook , naar het tegenwoor-

dig licht der plantenkennis , den aardappel niet meer voor eenen knob-

belwortel , waaronder hij vroeger gerangfchikt werd , maar voor een

vleezigen knop , even als het zaad , de beginfelen eens nieuwen plant-

gewas in zich bevattende , of liever , gelijkftaande aan knoppen , die bij

zekere foort van planten in de okfels van bladen en takken zijn waar te

nemen. i^;-;

TuRPiN heeft zulks reeds vóór ettelijke jaren nader toegelicht door

eene afbeelding van den zonderlingen groei eens aardappels , die als

eene opeenhooping van zamengewasfen knoppen , uit eenen hoofdknop

als middenfteng voortkomende , door hem wordt voorgefteld. :>

Deze verfchijnfelen nogtans , hoe ophelderend zij zijn mogen , werden

flechts waargenomen aan den aaardappel , zoo verre hij onder den grond

zijnen wasdom krijgt ; volkomen bevestigend kon men ze echter niet

noemen , zoolang de fteng eens aardappels in zijne okfels boven de

aarde geene gelijkfoortige deelen te voorfchijn bragt.

Deze nu werden waargenomen aan den aardappelftruik , welke den

Sekretaris aanleiding heeft gegeven tot dit onderhoud. Even als de

knoppen bij de Dentaria bulbifera , krijgen zij uit de okfels der takken

hunnen oorfprong, en zitten digt opeengedrongen. Zij zijn overigens

groen van kleur, het gewoon verfchijnfel van plantdeelen , welke aan

de werking van het licht blootftaan , en pogen door het afgeven van

nieuw loof, zich tot eigen beflaan te verheffen, niet ongelijk aan het-

geen bij de knopjes van het Polygonum yiviparum wordt opgemerkt

,

welke reeds op den bloemfteng blaadjes te voorfchijn brengen , ge-

reed ter verdere ontwikkeling , zoodra zij den grond bereikt hebben

,

welke hun ten zetel dienen moet. De rede nafporende, waarom

Da in
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in dit enkele geval , de aardappelknoppen zich op het gewas boven de

aarde gevormd hadden , meende hij , dezelve gevonden te hebben in het

toevallig gemis van den onderaardfcheu ftengel, zijnde deze , door welke

. oorzaak dan ook , kort onder den grond verloren geraakt en aldaar met

eenig vast lidteeken gefloten. Slechts een enkel horizontale , zes duim

Rijnl.. lange , doch dunne wortel , kwam even boven het lidteeken uit

dien onderaardfchen ftengel voort. Wat alzoo onder den grond ont-

brak , werd, zooveel mogelijk, vergoed, door hetgeen zich boven den-

zelven vertoonde , terwijl dit verfchijnfel tevens ter nadere bevestiging

diende van de eenvormige werking der natuur in het voortbrengen van

plantgewas fen.

Een ander verfchijnfel , door hem waargenomen , heeft betrekking tot

den zonderlingen groei cener takverdeeling van den mastpijn. {Pinus

Abies L.) Hoog aan eenen ouden , doch welig groeijenden denneboom
,

een digt zamengedrongen klomp van ineengewikkeld loof ontdekkende

,

werd hij gedrongen , dit zonderling voortbrengfel van naderbij te be-

fchouwen, en vond nu eene telkens tot zich terugkeerende en dan we-

derom naar buiten uitgroeijende takverfpreiding , bedekt aan de laatst-

gevormde twijgjes met korte digt opeenftaande naaldjes , alle laagsge-

wijze elkander zoodanig dekkende , dat de geheele klomp het aanzien

van een groot vogelnest had, waarvoor het ook in den eerften opflag

was aangezien. Het had eene lengte van lai d™. , eene breedte van

lo d"". , eene hoogte van 74 d™. Rijnl.

Decandolle , in het Derde Deel van zijne Phijfiologic Fégetale
,

pag. 1440 en 1441, van dergelijk verfchijnfel gewagende, ver-

haalt , dat het in de Vosges Frangaises en Allemandes niet ongewoon

is, zijnde aldaar bekend onder den naam van Pdneurs de Sotré^ Balai

des sorciers of rebrousfes , in het Hoogduitsch , onder dien van Hrk-

fenbefen. Deze beroemde plantenkenner meent overigens, dat het Ae-

ei"
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cidium datinum , een parafiet uit de familie der Champignons , op een

der takken van den mastpijn eene verdikking of opzetting , eene foort

van gezwel verwekt, en dat van dit gezwel eene menigte takjes uitgaat,

die zich onderling kronkelen en kruisfen , en zoo doende dien zonder-

lingen vorm te weeg brengen , welke aan het voorgelegde Exemplaar

werd opgemerkt. Of zulks hier werkelijk plaats heeft , durft de Se-

kretaris niet beflisfen ; het bleek echter , dat ook hier , uit een enkel

verdikt gedeelte, die menigvuldige ineengewikkelde takjes voortgekomen

waren , welke aan hetzelve dat vreemd aanzien verleenden.

De Heer stratingh onthaalde de Klasfe op eene befchrijving en

aanwijzing van eenen nieuwelings door hem en den Heer backer te

Groningen uitgedachten magnetifchen toeftel , welke zich in de vol-

gende hoofdpunten van alle overige gelijkfoortige werktuigen onder-

fcheidt.

ie. Is de hoofdmagneet los op den toeftcl aangebragt, en blijft hier-

door voor alle andere proeven befchikbaar.

ae. Is het werktuigelijke van de ronddraaijing van het beweegbare

anker zeer vereenvoudigd en dopr een kamrad en fchroef zonder end

bewerkftelligd.

3e, Is de laatfte conductor zoo ingerigt, dat in een met twee fleu-

ven voorzien geïfoleerd kwikbakje , beftendig de pofitive en negative

ftroom afzonderlijk opgevangen en naar de voorwerpen door geleiders

overgebragt worden.

Na de gronden , waarop een en ander rust , breedvoerig uiteengezet

te hebben , bragt de fpreker , door middel van zijnen zoo vernuftig ait-

gedachten toeftel , eene reeks van verfchijnfelen voort , allen het electro-

D 3 mag-
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magnetisme in het helderst daglicht (lellende. Behalve de electrifche

vonk , de electrifche hier geheel eigenaardig en als het ware afgebroken

fchokken , de ontleding van het water en van de andere üofFen , ver-

dient als een der merkwaardigfte verfchijnfelen opgegeven te worden ,

dat men door den electrifchen ftroora , welke zich uit de magneet ont-

wikkelt, een andere ftaaf week ijzer, in de gedaante van eenen hoef,

magnetisch zag worden.

De vergadering der Eerfte Klasfe deze voordragt met hooge belang-

ftelling volgende , flemde gaarne met haar geacht Medelid in , dat dit

werktuig door deszelfs beknoptheid , eenvoudigheid en beftendige kracht

boven alle andere electrifche toeftsllen de voorkeur verdient.

Het is aan iederen houder van eene kudde fchapen bekend , dat deze

dieren , des winters in de fliallen gevoerd wordende , zeer op elkander

dringen , ten einde aan de ruiven eene plaats te bekomen , en dat als-

dan de zwakkere, voor de fterkeren moetende wijken, flechcs weinig

voedfel befcharen kunnen.

Dit bragt den Heer wttewaall op de gedachte , om eene ruif te

laten maken , die weinig of geene meerdere ruimte , dan de gewone rui-

ven zouden beflaan, en bij welke voornamelijk het dringen en verdrin-

gen , vooral voor de lamdragende ooijen zoo nadeelig , zou worden voor-

gekomen.

De gedaante van deze ruif is, in ftede van langwerpig te zijn, rond,

waardoor de fchapen met de koppen digt bij elkander komen, doch aan

het overige gedeelte van het ligchaam ver van elkander verwijderd ftaan,

terwijl bij de gewone fchapenruiven juist het tegenovergellelde plaats

heeft.

Offchoon de Heer wttewaall zich niet kan herinneren, ooit eene

dergelijke ruif, zelfs niet in plaat , gezien of eene befchrijving daarvan

ge-
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vonden te hebben, wil hij haar echter niet als geheel van zijne vinding

opgeven. Het eerfte denkbeeld daarvan is bij hem ontftaan , door er-

gens opgeteelcend gevonden te hebben , dat een Landbouwer in Frank-

rijk ronde ruiven voor zijne fchapen had laten vervaardigen.

Men zou intusfchen met reden eene bedenlting tegen deze foort van

ruiven kunnen maken ten aanzien van de meerdere kosten. Dan dit

verfchil zal zeer gering behoeven te zijn , daar de Timmerman die zulk

eene ronde ruif voor den Heer wttewaall vervaardigd heeft , waar-

aan twee fchapen meer , dan aan de gewone langwerpige dubbele ruif

bunnen gevoederd worden, verklaard heeft, dat het geheele verfchil

flechts een enkele gulden bedraagt , komende de ronde te ftaan op

ƒ 15.00, terwijl de langwerpige dubbele ƒ 14.00, kost.

De Eerde Klasfe merkte uit deze voordragt met genoegen op , hoe

zelfs aan de eenvoudigfte toeftellen tot voedering van vee , niet onverfchil-

lige verbeteringen te maken zijn , zonder daarbij derzelver kostbaarheid

aanmerkelijk te doen toenemen.

De Heer uijlenbroek. koos ter vervulling zijner fpreekbeurt , de

voordragt van eenige zeer belangrijke proeven , door hem genomen met

eeneu voltaïfchen toeftel van weinig, maar groote elementen.

De toeftel beftaat uit twaalf rollen , ieder zamengefteld uit eene zink-

en koperplaat. De lengte der zinkplaten is, gemiddeld 4*^447, die der

koperplaten 4*^709. De breedte van beiden is dezelfde, en welo«i,392.

De inhoud van een der zijvlakken van elke zinkplaat is derhalve

ic?^743a24 , en van beide de zijvlakken 3a'S486448. Deze platen

fpiraalswijze opgerold , worden door middel van tusfchen gevoegde dun-

ne houten latten buiten aanraking gehouden , zoodat de afftand van el-

kander gemiddeld vijf ftrepen bedraagt.

Dqzq^ rollen zijn op tweederlei wijzen met elkander vereenigd. Eerst

tot
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tot eene batterij met ia elementen. Door de koperplaat van de eene

rol met de zinkplaat van de andere te verbinden en zoo vervolgens;

daarna tot een toeftel van flechts één element , dpor al de koperplaten

met elkander te vereenigen, en de zinkplaten te gelijkertijd onderling

aaneen te hechten. In beide gevallen is deze vereeniging door middel

van foldeer gefchied.

Als batterij van ia elementen is de toeftel eerst in regenwater gedom-

peld , en , niettegenrtaande deze zwakke geleiding , oefende dezelve fpan-

ning uit op den goudblad-electrometer , mits met den condenfateur

voorzien. De phyfiülogifche werking was niet te miskennen, ontbin-

ding van zuren , zouten
, ja zelfs van zuiver bron- en regenwater (maar

niet van gedestilleerd water) had gereedelijk plaats, en de magneetnaald

toonde zich gehoorzaam aan den invloed van den gefloten geleider. Al-

leen warmte , licht of vonken , konden op deze wijze niet worden ont-

wikkeld of werden althans niet waargenomen.

In water, met ^ van deszelfs gewigt falpeterzuur en even zooveel

gewigt zwavelzuur vermengd, neergelaten, gaf de toefliel allezins blij-

ken van ook voor de opwekking van warmte gefchikt te zijn.

Twee houtskoolpunten van palmhout, die, blijkens vroegere onder-

vinding, bij uitfl:ek voor gloeijing door electriciteit vatbaar waren, ver-

fpreidden over eene uitgeftrektheid van 7 ftrepen een zeer helder en

glansrijk licht. Doch andere (tukken kool , fchoon van dezelfde foort

van hout , weigerden ten eenenmale , zelfs het allerminfte vonkje te

geven.

i;) Platinadraad van o»'%86 diameter, gloeit geheel bij eene lengte van

6 palmen , en nog , maar minder duidelijk , bij eene lengte van 8 pal-

men , en bij volle daglicht. Den volgenden dag gloeide dezelfde draad

nog bij eene lengte van niet meer dan 6 palmen , doch , om de gloei-

jing duidelijk te zien , moest zij in het duister worden waargenomen.

'!' An-
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Andere proeven , in navolging van die van children , over de gloei-

jing van metalen van verfcliillende ftof, maar gelijke lengte, en zoo na

mogelijk gelijke dikte leerden, dat rood koper minder gemakkelijk gloeit,

dan platina , en dit laatfte minder gemakkelijk , dan ijzer.

De verwarming of bekoeling van een gedeelte van een gloeijenden

platinadraad had op de gloeijing van het overige gedeelte geen merkba-

ren invloed ; eene uitkomst ftrydig met die , welke door davy was

verkregen geworden.

Als één element gebruikt wordend , was het vermogen van den toeftel

aanmerkelijk minder. Er was nu noch fpanning aan den electrometer

condenfateur , noch phyfiologifche werking, noch ontbinding , noch

gloeijing van houtskool merkbaar.

Platinadraad ter dikte van c'^jSö gloeide flechts over eene lengte van

vijf ftrepen j en de werking op de magneetnaald was , ja , zeer levendig

en duidelijk , maar niet zoo aanmerkelijk , als men zulks van de grootte

der werkende oppervlakte zou verwacht hebben.

De magneetkracht , medegedeeld aan een week ijzeren hoef van

apondeiijop, omwikkeld met vijf geïfoleerde fpiralen van rood koperdraad,

ter gezamenlijke lengte van 26 ellen , was niet meer dan 75 ponden

,

een vermogen , hetwelk ook door veel kleiner werkende oppervlakte

(mits met fterker verhouding van zuur) in dienzelfden hoef kon worden

opgewekt.

De Heer van breda op eene reis in den jare 183a door de Provin-

ciën Groningen en Drenthe en door de aangrenzende ftreken van

Duitschland , ten einde de ligging en den aard der hooge veenen te

onderzoeken en derzelver oorfprong zooveel mogelijk na te gaan , werd

,

bij het befchouwen van dien ontzaggelijken voorraad brandfbof , opge-

wekt tot het overwegen van de mogelijkheid , om dezelve tot meer alge-

E ^ meen
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meen gebruik gefchikt te maken. Waartoe hij te meerdere aaufporing

vond in de overtuiging , dat men een dubbel voordcel zoude kunnen

bereiken , door liet gebruik dezer brandftof te bevorderen , naardien

men , bij het opruimen van dezelve , het onderliggend land te gelijk

in den vruchtbaarllen bodera doet verkeren, terwijl tevens niet uit het

oog mag worden verloren , hoeveel fchats de Nederlander jaarlijks , bij

het misfen van fleenkolen , aan het Buitenland moet betalen.

De Vriefche en Drentfche turf ondertusfchen laat in zijnen oorfpron-

kelijken ftaat geen uitzigt over , om zwaarder brandftofFen met nut en

voordeel te vervangen. Zijn hoofdgebrek is eene te groote losheid j hij

beflaat wel geheel en al uit brandbare (lof, doch dezelve is over eene

te groote ruimte verfpreid ; hout en (teenkolen hebben veel meer brand-

ftof in kleiner omvang.

Het komt er dus op aan, dit gebrek te kunnen verhelpen ,^ en het

zoude, zoo dit gelukte, welligt mogelijk zijn, de ligtfte turf in het

ontwikkelen van warmte aan hout gelijk te doen worden
, ja het daarin

te doen overtreffen.

Het geacht Medelid kwam alzoo op de gedachte , dat men dit doel

bereiken zoude , door den turf met groote kracht in een kleiner omvang

zamen te perfeu. Hij bepaalde zijne keus tot de hydraulifche pers , en

vond tot zijne eerde proef eene bekwame gelegenheid in de gun(lige ver-

leening van den Heer Enschedé , om van zijne waterpers het verlangd

gebruik te maken.

De proef , in tegenwoordigheid van dien Heer en van de Heeren

VAN MARUM cn VAN DER WILLIGEN" gcnomen , Voldeed niet alleen vol-

komen aan de verwachting , maar deed den wensch ontftaan , om met

nog hoogere drukking de bedoelde brandftof al digter en digter zamen

te perfen , en in den minstmogelijken omvang te brengen.

In de katoenfabrijk des Heeren wilson te Haarlem een veel krach-

ti-



C 35 )

tiger hydraulifche pers , dan op de drukkerij des Heeren enschedé aan-

wezig zijnde, nam men daartoe zijne toevlugt , en vond ook bij dezen

de meestraogelijke bereidvaardiglieid , tot het bevorderen der verlangde

proefneming.

Men bediende zich van eene ijzeren plaat met opftaande ribben van on-

geveer een achtfte des turfs , die men voorhad zaraen te perfen. Tusfchen

deze randen werd de turf geplaatst en vervolgens blootgefteld aan de

werking der hydraulifche pers , die hem fpoedig binnen dezelve tei^g

dreef en alzoo Hechts een achtfie van zijne oorfpronkelijke hoogte deed

innemen. De opdaande ribben beletteden hem , in de breedte of leng-

te uit te wijken. Zulk een turf bevat alzoo nu in dezen kleinen om-

trek even veel brandftof, als te voren, en zou, bij gelijke grootte,

achtmaal zooveel warmte, (laande deszelfs verbranding , ontwikkelen.

De Heer van breda heeft door wegingen in en buiten het water ge-

tracht , de foortelijke zwaarte van dezen zamengepersten turf te bepalen

,

en hoezeer wegens de ongelijkheid van oppervlakte en de aanhangende

lucht, zulks niet geheel naauwkeurig te bereiken is, bleek hem echter,

dat de meest zamengedrongen masfa in het water kwam te zinken , en

men dezelve veilig, het water als eenheid zijnde aangenomen, op i. 15

ftellen mag.

Wanneer men nu deze zwaarte vergelijkt met die van de meeste in-

landfche houtfoorten , vindt men , dat deze turf in zijnen verdigten toe-

ftand , bijkans alle in digtheid overtreft , en dus in denzelfden omvang

meer brandftof bevat dan deze. Hij verfchilt flechts weinig in zwaarte

met de fteenkolen , waarvan de zwaarte een foortelijk gewigt heeft van

i. 33 , tot welke digtheid het niet onwaarfchljnlijk is , dat men bij het

aanwenden van eene nog fterkere perfing den turf zal kunnen brengen.

Deze verdigte turf brandt als hout, en laat ook bijkans zooveel a5£h

na.

E 2 De-
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Het fchijnt dus , dat hij voor het minst gelijke warmte zal ontwik-

kelen. Zoo men nu gelooven mag , dat men in Noord-Amerika , om
de ketels in ftoomwerktuigen te verwarmen , dennenhout bezigt , dat

merkelijk mindere hette ontwikkelt, dan ons eikenhout, zal de verdigte

turf met goed gevolg de fteenkolen , als brandftof , bij deze werktuigen

kunnen vervangen ; en dit zal het grootfte voordeel zijn , hetwelk men
dus doende zal bekomen hebben.

Een ander voordeel , dat deze zamenperfing reeds genoegzaam zoude

aanbevelen , vindt hij in de mindere moeijelijkheid van transport , daar

dezelfde fcheepsruimte , na de verdigting ten minlle achtmalen zooveel

brandftof, als te voren zal kunnen innemen.

Men mag van den ijver des Heeren van breda voor dezen belang-

rijken tak van handel verwachten , dat hij zijne proeven in het groot

zal voortzetten en aan dezelve die zekerheid verleenen , welke zij zoo

zeer fchijnen te verdienen.

Het is algemeen bekend, dat m de provincie Utrecht^ tusfchen

Zeist en Woudenberg , door onzen geachten ftadgenoot, den Heer

STOOP , eene zoogenaamde Artefiaanfche Putboring beproefd en met

groote opofferingen van geld federt meer dan één jaar, onder het taaist

geduld , voortgezet wordt.

Ons geacht Medelid , de Heer moll , bij den aanvang van het

loopend jaar door dien Heer in (laat geiteld zijnde , om aan de Eerfle

Klasfe des Inftituuts te kunnen voorleggen ftalen van al de ftoffen, wel-

ke bij deze putboring tot op eene diepte van 490 ötrechtfche voeten

,

waarop men toen reeds gevorderd was, fuccesfivelijk waren opgebragt,

voldeed hieraan op lo*™ januarij 11.

!"De belangrijkheid van het onderwerp verwekte in die zitting den ern-

ftigen wensch, om het op nieuw in tegenwoordigheid van zulke leden

der
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•der Klasfe behandeld te zien , wier geleerde werkzaamheden meer regt-

ftreeks het vak van Geognofie en Geologie omvatten ; en werd alzoo

,

onder dankzegging aan den Heer moll , befloten , daartoe de naastvol-

gende bijeenkomst te doen dienen.

De vroeger vertoonde dalen van opvolgend uitgeboorde doffen wer-

den toen andermaal onderzocht en , zoo veel mogelijk , onder vaste

namen gebragt, waarvan de Heer moll eene naauwkeurige lijst ver-

vaardigde, die voor de Archieven der Klasfe beftemd werd.

Voorts werd befloten, den Heer stoop beleefdelijk dank te zeggen

voor de vergunning van dit belangrijk onderzoek , hetwelk , wat ook

het verder gevolg dezer gewigtige onderneming zijn moge, voor de ge-

fchiedenis van onzen vaderlandfchen bodem hoogstgcvvigtig te achten is.

De Heer van brboa deed zulks nu reeds opmerken , door het

breedvoerig uiteenzetten der gronden , welke hem het gevoelen doen

omhelzen, dat men door deze putboring in een terrein van tertiaire

formatie gekomen was , en zich nog in hetzelve bevond. Waaruit dan

verder de bevestiging ontleend werd voor eene meening, vroeger reeds

door hem geopperd en door den druk gemeen gemaakt , dat onze va-

derlandfche bodem niet tot de alluviale , maar tot de diluviale gronden

behoort.

Ook waren andere Leden en Korrespondenten der Eerde Klasfe , met

name de Heeren n. c. de fremery , van beek , van rees , schrö-

DER van der kolk en p. j. j. de FREMERy bedacht geweest , deze

putboring tot wetenfchappelijk nut aan te wenden. Zij leerden de

Klasfe eene reeks van proeven kennen , in den nazomer van het jaar

1834 genomen, omtrent de temperatuur, welke op den bodem van

dezen put is heerfchende. Zij gaven daarbij tevens eene naauwkeurige

befchrijving van eenen , door den Heer lipkens , Korrespondent der

Klasfe , vernuftig uitgedachten toeflel van twee vereenigde thermome-

ters, dien zij tot het nemen dezer proeven gebezigd hadden. Zij oor-

E 3 deel-
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deelden echter, dat hunne proeven nadere bevestiging noodig hadden
,

in het bijzonder , dat derzelver uitkomflen in volkomen tegen ftrijdig-

heid fchijnen te zijn met de uitkoniften van foortgelijke proefnemingen,

elders verkregen. Immers bij de niet onaanzienlijke diepte van 388

Utrechtfche voeten (104 meters) namen zij geen' hoogeren warmte-

graad, dan de gemiddelde temperatuur der buitenlucht waar.

Zij opperden eenige vermoedens voor de oorzaak van dit zonderbaar

tegenftrijdige met andere waarnemingen , en gaven hun voornemen te

kennen , om met een' nieuwen toeftel , tot wiens vervaardiging zich de

Heer lipkens verbonden heeft , nadere proeven in het werk te (tellen

;

welke de Klasfe met verlangen te gemoet ziet , en waarin zij tevens de

oplosfing hoopt te zullen vinden van het uiteenloopend refultaat, dat

de Heer moll in de maand December van datzelfde jaar, door gelijk-

foortige proeven , uit denzelfden put verkregen heeft. Terwijl namelijk

de temperatuur buiten den put 31° op de fchaal van Fahr. teekende

,

klom dezelve in den put tot 49°.goa tiois b'j .xs» n'jaroiias aiJKffuo'i

Van dit gewigtig onderwerp fprekende ,' mag ik niet onvermeld laten

eene Verhandeling , hoewel eerst onlangs door datzelfde Medelid aan

de Klasfe voorgedragen, bevattende eene naauwkeurige befchouwitig van

gemelde putboring, en vergezeld gaande j;(rc :

:;
1°. van eene netbewerkte kaart der waterpasfingen tusfchen Zeist

en de zoogenaamde Piramide, waarbij de ligging, en hoogte van den

mond des puts boven het Amfterdamfche peil juist zijn aangeduid

;

2**. eene afbeelding van den geheelen toeftel der werktuigen , waar-

mede die putboring gefchiedt; ...lu-j,! Mfvsoi

3°. eene opgaaf van den aard der gronden, op verfchillende diepten
,

waarvan de proeven op den 24 Januarij 1835 aan de Eerde Klasfe zijn

voorgehouden en door dezelve met namen belegd geworden.

De Vergadering terug komende op haar toen genomen befluit , om
de Iqst dier voorgemelde doffen bij hare archieven te doen plaatfen

,

oor-
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oordeelde , bij de als nu nader verkregene befchrijving van het geheel

beloop der putboring door den Heer bioll , denzelven te moeten ver-

zoeken , die befchrijving en bijlagen in een of ander tijdfchrifc , zoo

fpoedig mogelijk , te doen opnemen , opdat men door berigten van

elders , die men niet met zekerheid wreet of even naauwkeurig zullen

zijn,, niet worde voorgekomen.

Waartoe .,^^^ij[eer.]^oi.L zich bereid verklaard heeft.

Het geacht Medelid, de Heer van den ende , deed opmerken, dat

de rijkdom en belangrijkheid van fosfile beenderen, fchelp- en fchaal-

dieren , welke in den omtrek van Maastricht gevonden worden , zich

geenszins bepalen tot den .5'/. Pietersberg , waaraan zij doorgaans

worden toegekend , maar wel degelijk ook behooren aan een' anderen

,

Kaberg geheeten , in noord-westelijke ligging van Maastricht , en zich

uitftrekkende naar de Zuid-Willemsvaart y die gedeeltelijk in dien Berg

gegraven is.

De vroegere en (leeds voortdurende uitgravingen in den St. Pieters'

berg, wiens fleenfoort tot bouwftof pleeg gebezigd te worden , heb-

ben deszelfs merkwaardigen inhoud reeds voorlang aan den dag ge-

bragt en doen het nog bij aanhoudendheid. Vandaar de algemeene ken-

nis aan en verfpreiding zijner fosfiliën. Van dusdanigen aard en tot

dusdanig gebruik is de lleenfoort van den Kaberg niet. Alleen buiten-j

gewone werkzaamheden geven aanleiding tot het ontblooten van des-

zelfs ingewand. Zoodanig waren die, welke in 1816 ondernomen

werden ter vestiging van het nieuwe fort Koning Willem den Eer/len,

als ook die, welke in 1822 aanvingen bij het graven van de Zuid-
Willemsvaart.

Vroeger fchijnen er geene , althans geene belangrijke opgravingen in

den ^«^<?/-^ te. hebb.eo,. plaats gehad. De Franfche Natuuronderzoeker

FAU-
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FAüjAS DE SAINT FOND ten minde, die den St, Pietersberg in 1795

bezocht en daarna de eerfie befchrijving van denzelven in het licht gaf,

maakt geene melding van den Kaberg of deszelfs fosfiliën j evenmin

wordt hierover gefprolcen in de Hollandfche uitgave van dat werlf.

Hoezeer de grondfteen der beide bergen gehouden wordt te behooren

tot de krijtformatie , zijn zij geenszins van volkomen gelijken aard en

,

kunnen de voorname dierlijke fosfiliën , die in elk derzelven worden

aangetroffen , geenszins tot een en hetzelfde tijdvak gebragt worden.

De fteenfiof van den St. Pietersberg is van eene bleeke of hoogere

gele kleur, weinig zamenhangend en met ourzand gemengd; die van den

Kaberg daarentegen is wit , vast en meer zuiver krijtaardig.

In den St. Pietersberg komen overblijffelen voor van dieren, wier

gelijken in de tegenwoordige dierlijke bevolking van onzen aardbol niet

worden aangetroffen , zoo als het groote zoogenaamde JMaastrichtfche

dier , de Mefofaurus , uit het gefiacht der kruipende dieren. Buiten

dat hoogstmerkwaardig overblijffel der oude wereld leverde die berg

dus verre geene andere van grootere diergeflachten op, dan van een*

grooten zeefchildpad , en geenerhande overblijffelen van eenig zoogend

dier.

Daarentegen bevat de ^a^^rj'' aanmerkelijke overblijffelen althans van

één zoogend dier, waarvan ook nog twee foorten in onderfcheidene

werelddeelen , Azia en Afrika^ leven, maar verfchaft in tegenoverftel-

ling deze berg niets van die twee zeefchepfelen , welke den St. Pieters-

berg zoo zeer kenmerken , en zoo verre het tot nu toe blgkt , er

uitfluitend aan eigen zijn.

Ontwijfelbaar behooren de bedoelde overblijffelen in den Kaberg tot

den vroegften elephant. Bijna geheel gave, docli gansch verkaikte flag-

tanden ,
gelijk mede beenderen van denzelven , werden bij het graven

aan de Zuid-Willemsvaart opgedolven. Gedeelten van gelijke tanden

wer-
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>verden in den Kaberg , bij deszelfs uitgravingen in iSiö, op tweederi

lei dieptp ,, namelijk van 22—26 en van 40—44 voeten, aangetrolFeni.

In iioeyerre al de beenderen , welige aldaar te gelijker tijd op dezelfde

diepten gevonden werden , tot dit of ; eenig ander viervoetig dier be-

hooren , blijkt niet genoegzaam , maar verdient zulks buiten twijfel een

meer gezet onderzoek.

Overigens hebben de beiden bergen overblijffelen van verfchillende

fchclp- en fchaaldieren , waaronder kamdoubletten , belemniten en zee-

egels, als ook van niadreporen en dergelijke gemeen. Doch ware het,

bij naauvvkeurige vergelijking , welligt niet moeijelijk uit te maken , dat

de overblijffelen van gelijkfcliijnende dieren , welke in de beide bergen

voorkomen , althans gedeeltelijk tot onderfcheidene foorten van hetzelfde

geflacht behooren.

Tot welke nadere bepalingen de Eerfle Klasfe wenscht , dat haar

geacht Medelid het aan den noodigen lust niet zal ontbreken.

De Heer van beek had reeds vroeger aan de Eerfie Klasfe de be.
befchrijving medegedeeld van een' vergelijkbaren kleurenmeter, welke on-
der de uitgegevene verhandelingen in der tijd is opgenomen. Nu bezig-

de hij twee opvolgende fpreekbeurten , om in eene reeks van proeven
de belangrijkfte verfchijnfelen te doen zien, welke de lichtpolarifatie ople-

vert
, waarop de zamenftelling van den genoemden kleurenmeter is ge-

grond.

Bij de befchouwing der fraaije verfchijnfelen , welke de plaatjes van
dubbele ftraalbrekende gekristalliseerde zelfftandigheden vertoonen, wan-
neer dezelve, regthoekig op de as van dubbele flraalbreking geflepen, aan
den invloed eener gepolarifeerde lichtftraal worden blootgefteld, was
blijkbaar

, hoe ons geacht Medelid gedaagd was , door eene doelmatige

kloving of fplijting van heldere kristallen van rietfuiker, uit deze zelf-

F dan-
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ftandigheid plaatjes te vervaardigen , waarin men de gekleurde ringen op

de fchoonfte wijze kan waarnemen. Hij deed daarbij opmerken , dat

deze gekleurde ringen door geen zwart kruis , maar door een' enkelen

zwarten , waaijerswijs gevormden diameter doorfneden waren , ten be-

wijze , dat de rietfuiker een dubbel ftraalbrekend kristal is , met twee

asfen van dubbele ftraalbreking , welke asfen onder een groeten hoek

ten opzigte van elkander in het kristal gelegen zijn.

Vervolgens deelde hij aan de Klasfe de door hem gevonden belang-

rijke daadzaak mede, dat de volkomen gevormde kristallen van mangel-

wortel-fuiker zich ten opzigte van het gepolarifeerde licht even zoo

gedragen, als de kristallen van de rietfuiker.

öit welgevormde , hoezeer donkerbruine kristallen van mangelwortel-

l'uiker was het hem gekikt , zeer dunne plaatjes te vervaardigen , waarin

men , door middel van twee gekruiste tourmalijnen , een fraai en uit-

gebreid (lelfel van gekleurde ringen konde waarnemen, die door der-

zelver configuratie het bewijs opleverden voor het beftaan van tvee

asfen van dubbele ftraalbreking , alles volkomen op gelijke wijze en

onder dezelfde omftandigheden , als hij die in de plaatjes uit helder

witte kristallen , van rietfuiker vervaardigd , had aangetoond.

De Franfche Natuurkundige biot heeft vóór eenigen tijd, als eene

nieuwe bijdrage tot het bewijs der identiteit van de riet- en mangel-

wortel-üiiker aangevoerd zijne waarneming , dat verzadigde oplosfin-

gen dier beide fuikerfoorten het vlak van polarifatie eener gepolarifeerde

lichtftraal om een' gelijken hoek en in dezelfde rigting doen rond-

draaijen; doch die kenteeken verliest veel van deszelfs waarde, door

de opmerking , dat de plaatjes , regthoekig op de as geflepen , van

fommige quartz-kristallen het gepolarifeerde vlak eener lichtftraal regts

,

van andere quartz-kristallen daarentegen links doen draaijen , zonder

dat er aan de kristallen zelve , waaruit de verfchillende plaatjes geno-

men
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men. zijn, eenig verfehil is te ontdekken, en men aan de identiteit

derzelven niet kzn twijfelen , zijnde het alleen bij de variëteit qiiartz

,

door HAUY Plagfèdre genaamd , mogelijk vooraf te bepalen , of het

polarifatievlak eener lichtllraal door dezelve regts of links zal gedraaid

worden , omdat zulks , volgens de ontdekking van herschell bij deze

quartz-varieteit altijd in dezelfde rigting gefchiedt, als waarin de hoeken

der ph-amide zijn afgeknot. ii, ::>: iX:^A'.

Al ware het dus , dat biot , bij zijne proeven met oplosfingen van

riet- en mangel-fuikcr
,

juist tcgenovergellelde uitkomden verkregen en

bevonden had , dat zij het polarifatievlak eener lichtltraal in tegenover-

geftelde rigtingen doen ronddraaijen , zou dit op zich zelve nog niet

veel tegen de identiteit dezer beide zelfllandigheden bewezen hebben.

Dewijl het nu uit de medegedeelde waarnemingen van ons geacht

Medelid blijkt , dat welgevormde fuikerkristallen uit den mangelwortel

,

volmaakt denzelfden vorm hebbende, als de kristallen van rietfuiker,

ook tot in de geringde bijzonderheden dezelfde optifche eigenfchappen

bezitten, zoo kan men, deze zaak in verband brengende met de vroe-

gere waarnemingen van biot , redelijkerwijze aan de identiteit van beide

fuikerfoovten niet meer twijfelen.

Het geacht Medelid , de Heer van utenhove , zijne waarnemingen

der (landen van den barometer en thermometer te Jutphaas voortzet-

tende, heeft aan de Eerde Klasle die van de jaren 1833 en 1834 wel

willen mededeelen. Gelijk die van vroegere jaren, leveren ook deze

wederom eene belangrijke bijdrage tot de Meteorologie in ons Vader-

land. Zij zijn , wat de Barometrifche betreft , weliigt de éénige , die

geregeld en achtereenvolgend in Nederland gedaan zijn met een werk-

tuig , dat vergeleken is met eenen bekenden ftandaard-barometer , zoo

als die is, welke gebruikt wordt tot de dagelijlifche waarnemingen op

«Fa de
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de Sterrenwacht te Parijs. Zij zijn van lateren tijd de eenige, die

vertrouwen verdienen.

Ooki de Itorte aanteekeningen omtrent den windflreek en eenige

athmospherifclie bijzonderlieden zullen in het vervolg met belangftelling

in deze waarnemingen worden nagezocht ; waartoe zij in de Archieven

der Eerde Klasfc te allen tijde befchikbaar blijven.

•-Buiten de reeds vermelde . ontving de Klasfe , met het bepaalde

•doel , om i in hare Werken geplaatst te worden , meer dan eene gewig-

tige bijdrage van hare Leden, welke opvolgend ftaan voor te ko-

men.

Het voor onze Marine en de geheele Scheepvaart zoo gewigtig on-

derwerp van de dubbeling der fchepen door koper, en de beste wijze,

om dezÈ voor afflijten en verkalking te . bewaren , js reeds' meer dan

eens door de Eerde Klasfe behandeld , zoo op last van het Gouverne-

Werilf , 'als bij gelegenheid eener waarneming, haar door hét geacht

Medelid , den Heer glavimans , medegedeeld. De uitflag van de

werkzaamheden der Klasfe te dezen , is in hare Zevende en Negende

Openbare Vergadering reeds vermeld.

ledere bijdrage intusfchen , welke gefchikt is , om ons de oorzaken

,

door welker invloed de koperen dubbeling der fchepen afgefleten en

hare oxydatie bevorderd wordt , nader te doen kennen , kan niet an«

Öers , dan als zeer welkom geacht worden. Zoodanig eene is het

Éeheikundig Onderzoek van Koper , tot dubbeling van Schepen ge-

titiikt ; door het geacht Medelid, den Heer o. j. mulder.

'yikzouj Geachte Hoorders, van deze belangrijke Verhandeling eetie

hieer of min uitgebreide fchets aan Uwe aandacht moeten voorhouden , zoo

it' - ik
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ik mij daarvan niet ontflagen konde achten door hare uitgave in druk,

welke binnen weinige dagen (laat plaats te hebben ; waardoor Gij U
alzoo in (laat gefield zult zien , met hare waarde ten volle bekend te

worden.

De aangebodene Verhandelingen van Leden des Inftituuts], waarop

het oordeel van Gekommltteerden nog wordt ingewacht , zijn

:

1°. Befchrijving van het Ontwerp eener hydrostatifche VVeegfchaal

en verplaatsbare Weegbrug voor de fpoedige weging van ftukgoederen

,

bij het ontlosfen der fchepen , en voor geladene vrachtwagens , door

wijle den Heer a. f. goudriaan.

2°. Verhandeling van den Heer verdam, over eene nieuwe zaraen-

(lelling van eene Verdeelmachine.

3°. Verhandeling van den Heer ontijd , betiteld : PhyJioJogisch-

Philofophisch Onderzoek der gronden van het heflaan eener eerfie

Oorzaak van al het gefchapene, en over de Onjlerfelijkheid der Ziel.

4". Ontleed-Natuurkundige befchouwing van eene tekortheid der

Onderkaak bij een volwasfen liiensch en eerstgeboren kind , en van

eenige andere misvormingen bij hetzelfde kind , door o. vrouk.

Als ten openbare nutte , reeds door den druk gemeen gemaakte werk-

zaamheden der Klasfe , verdienen hare beraoeijingen vermeld te worden

,

met het zoo ten onregte als bloedftelpend middel geroemde Binellifche

vocht. Proefnemingen, op levende dieren genomen, zoowel als de

Chemifche ontleding van het water zelve , hebben deszelfs ongenoeg.

F 3 zaam-
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zaamheid overtuigend doen kennen. Deze bevindingen der Klasfe in

het 54fl:e Nomraer van den Algemuncn Komt- en Letterbode voor

den jare 1833 en in het 7de Nommer voor den jare 1834 wereldkun-

dig zijnde gemaakt , kan hare bloote vermelding hier volftaan.

Van een harer Korrespondenten, den Heer p. curten, te Kotter-

dam, werd der Klasfe' eene doorwrochte Verhandeling aangeboden, be-

vattende eene handelwijze , om de deelers der onevene getalen te vinden

tot 302,oco,ooo , met bijvoeging van keurig uitgewerkte tafels , ter

opheldering en toepasfing.

De aard van dit Verflag laat niet toe , in eene nadere befchouwing

te treden van de gronden , op welke de geachte Schrijver zijne methode

laat berusten.

Het moge genoegzaam zijn te vermelden, dat de Klasfe, hierin door

hare Gekommitteerden voorgelicht , een allezins gunftig oordeel velt

over deze Verhandeling , welke voorzeker , zoowel van de onvermoeide

vlijt, als van de kunde en bedrevenheid des geëerden Schrijvers ge-

tuigt. Voor hare uittegeven Werken echter is zij haar min gefchikt

voorgekomen ; weshalve zij dan ook de Verhandeling aan haren geachten

Korrespondent , met beleefde dankzegging heeft terug gezonden , ver-

gezeld van een affchrift des vereerenden Verflags van Heeren Gekom-

mitteerden.

De Heer w. de haan, insgelijks Korrespondent der Eerfle Klasfe,

in de gelegenheid gekomen zijnde, om het hout te onderzoeken aan de

fluisdeuren van de WUhmjluis , welke in het jaar 1833, na flechts tien

jaren beftaan te hebben , als geheel onbruikbaar , door een nieuw ftel

moesten vervangen worden , leverde van zijne bevindingen een uitge-

werkt Verflag in aan deze Klasfe. Dit Verflag is te merkwaardiger,

1 oni"
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omdat er tusfchen den Bouwmeester en onzen geachten Korrespondent

verfchil beflond over de oorzaak en den aard van vertering, welke

deze fluisdeuren in zoo kort tijdsverloop ondergaan hadden.

Uit zijne bevinding ondertusfchen , geftaafd door de bijgevoegde

(lukken hout, was het ontwijfelbaar, dat het fpoedig vergaan dezer

waterkeeringen alleen is toe te fchrijven geweest aan den paalworm.

.Hy vond ze daardoor vooral doorvreten aan het onderde gedeelte, en

wel bijzonder aan de zijde, die naar den zeekant was toegekeerd.

Daar er in het als fpous verdeelde hout niet alleen paalwormen wer-

den gevonden , maar ook de Gammarus pulex , de Corophium gros-

sipes en de Lycoris fucata , zou men in twijfel kunnen geraken , of

ook niet zij aen het vernietigen van dit hout hun deel gehad hadden.

De Heer de haan voert verfchillende gronden aan , ten betoge der

onwaarfchijnlijkheid , dat de deuren door een ander dier dan den paal-

worm doorwroet zijn. Later werd zulks der Klasfe door haar Medelid

w. VROLIK bevestigd, die niet alleen de bevindingen van anderen,

maar ook hout , vroeger op andere plaatfen , door den paalv/orm door-

boord, daarmede in vergelijking bragt.

Waaruit de fiellige getuigenis is voortgevloeid, dat wel de paalwor-

men , maar geenszins de overige genoemde diertjes , als oorzaak van

het onbruikbaar worden der bedoelde fluisdeuren te houden zijn. D&^
immers hebben geene van allen eenig werktuig, gefchikt om hout te

doorwroeten , maar zijn integendeel flechts beflemd en ingerigt , om zich

van dierlijk voedfel te generen.

Dat zij gelijktijdig met den paahorm in het hout gevonden worden

,

kan niet vreemd fchijnen , zij vinden in dit weekdier aangenaam voed-

fel , of wel maken jagt op elkander , hetgeen cuvier. ten minfl-e meent

te mogen aannemen van de Corophium grosfipes (de zoogenaamde

fmelt) , die op de Lycoris fucata of duizendpoot azen zoude.

De
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De Klasfe zich alzoo in (laat gefield ziende , alle twijfelingen daar-

omtrent te doen ophouden , bcfloot gaarne haren geachten Korrespon-

dent bij hare dankzegging voor deze belangrijke mededeeling een af-

fehrift te zenden van de ontvangene overwegingen des Heeren vv. vrolik,

om daarvan zoodanig gebruik te maken , als hem zoude voegzaara

Ichijnen.

lil) . 'tl-:'
'

Van een ander Korrespondent der Eerfte Klasfe , met name den Heer

DELPRAT , werden ontvangen deszelfs Bedenkingen over het al of niet

bejiaan van cetiig voordeel bij het gebruik van golvende , in plaats van

vlakke fpoorwegen.

Waarop het oordeel van Gekommitteerden nog wordt ingewacht.

Van liedefi ,~' (Hoor geenen titel aan het Inflituut verbonden, ontving

de Eerde Klasfe in het afgeloopen jaar drie flukken, waarvan ik nog

met een woord zal moeten melding maken.

Als eerlte kwam tot haar , Iets omtrent de jlerkte en duurzaam-

heid van papier en waarfchouwing hierover.

De inhoud van dit fi:iikje werd geacht, de aandacht der Klasfe niet

zeer waardig , als bevattende niets , dat niet reeds overbekend was ; en

tegelijk blijken dragende , dat de fchrijver geenszins de voortgangen

heeft gadegeflagen , welke de kunst van papiermaken in de laatlle jaren

gedaan heeft.

De zaak zelf mag intusfchen als hoogstbelangrijk befchouwd worden.

Er wordt van buiten 's Lands fraai fchijnend fchrijfpapier in menigte in-

gevoerd , dat naauwelijks zamenhangt in weefiel , en als krachteloos op

de eerlle proeven uiteenvalt. " Welligt heeft zulks ook plaats met eeni-

ge foorten, in ons vaderland vervaardigd. Het zoude niet onbelangrijk

zijn.
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zün , dit te onderzoeken en tevens den grond na te gaan , waaraan

zulk eene verbastering toe te fchrijveu ; waarbij liet bleeken der lompen

door middel van chloor welligt bijzondere aandacht verdienen zoude.

Het tweede (luk ontving de Klasfe van de Heeren j. corman & Comp.

te Gent , bij Nijmegen. Bij hetzelve werd haar aangeboden een

grooten trapfteen , uit gewone kleiaarde gebakken , met het doel , om
een aanmoedigend blijk der Klasfe op derzelver andere fabrijk-voortbreng-

felen te ontvangen.

De Klasfe, na behoorlijk kennis genomen te hebben van dezen fteen

en van het daarbij geuit verlangen der Heeren corman & Comp., vond

niet onvoegzaam , hun volgender wijze te antwoorden:

De Eerde Klasfe van het Koninklijk-Nederlandfche Inllituut van We-

tenfchappen , Letterkunde en Schoone Kunden heeft met bijzonder ge-

noegen de pogingen vernomen , welke UEd. aanwenden ter uitbrei-

ding van het gebruik , dat van deen , uit gewone klei gebakken , kan

gemaakt worden , en heeft in het toegezonden nionder allezins de vor-

deringen opgemerkt en erkend , welke het U gelukt is , aan de kunst

van deenbakken te dien opzigte toe te brengen.

Het zoude haar dus zeer aangenaam zijn , indien zij in de gelegen-

heid ware, U in deze loffelijke pogingen bevorderlijk te kunnen zijn.

Doch daar de werkzaamheden en bemoeijingen der Klasfe niet van dien

aard zijn , om door aanbeveling , hetzij bij het publiek , hetzij bij

Befturen het debiet en meer algemeen gebruik van deze fabrijkaten te

kunnen onderfchragen , acht zij zich genoopt , U te verwijzen naar de

Gewestelijke , Plaatfelijke of andere Beduren , in het bijzonder naar die-

géÖ^', "ian welke de verzorging der zeedijken is toebetrouwd en aan-

bevolen.
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Dê Heer lobatto zond Haar drie Verhandelingen, gerclireven in de

Franfche taal , onder de volgende titels :

i^. Mémoire sur la theorie des caractiristiques eMpto^ées d'Ons

r Analyse mathématique.

2". Mémoire sur Tintégration des éqaationi lineaires aux' 'difif^en-

tielles et aiix diffirenccs finies. 'g ''•
:, . i.jó .;

3". Mdmoirie sur- l'intégration des-éqaaUom linéWl'fh^ ^'ux^'^ifi-

rentielles partielles ü irois variables.
'

. it'>ji'i;vj!" 01 r,'A'?

Ik zou tc.zeer^, in bijzonderlieden moeten treden, bijaldien ik het

eigenaardige ,va&,. elk,^dezer llukken wilde doen uitkomen of dezelven in

hunne volle waarde. Jeerpq, kennen. Het moge genoeg zijn , te melden;^,

dat zij met de werken der grootfte Meetkundigen in vergelijking gebragt,

dien toets niet alleen kunnen doorgaan , maar door eenvoudige en ge-

makkelijke, behandeling menig fchoonen belangrijk Theorema van vroe-

gere, meesters niet alleen bevvij?en.,,in,aar .pok vele nieuwe, nog nergens

voorkomende, ontdekken. V
"'"

„
'.''

,

De beoefenaars der hoogere Meetkunde zullen door de uitgave,,dezer

be.langrijlie. Verhandelingen binnen kort in ftaat gefteld worden , derzelver

inhoud te leeren kennen^, en zelf.te beoordeelen , of hare waarde door

de Eerfle Klasle te hoo|g zij.aangcflagen. /v

Van verdere bemoeijingen dier Klasfeheb ik Op dit pas' niet te fpröi

ken. Wat zij aan' vvetenfchappelijken arbeid binnen het verloop van

twee jarea heeft in het licht gegeven , is , 'Geachte' Hoorders !<'in Uwe
banden. .Ik-magüduSi,: hier €Jadig«nde ,i^rekenen mijne taak \^olbïagt '*e

hebbeoé' nsstjvn'^v oï IT flqtxtnaj f!:i-^ {r' jWor, , d^jmoi- -! f > "jnnf;!

yerguni: mij ,veel Geachte Toehoorders ! dat ik U ten flotte bekend

make met Ket Programma der Prijsvragen, welke in deze Openbare Ver-

gadering door de Eerfte Klasfe worden voorgedragen.

-PRIJS-
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PRIJ31IITSCHRIJVING
.r.;.'i Ijfr '-i HJ-j':

D£R

EERSTE KLASSE
VAN HET

KONINKLIJK-NEDERLANDSCHE INSTITUUT VAN
.; V. WETENSCHAPPEN, LETTERRUNDEEN

SGHOONE KUNSTEN.

^Aangekondigd in hare Openbare Vergadering

den i September 1835.

JLfii Eerde Klasfe van het Koninklijk-Nederlandfclie Inflitiuit van VVe-

tenfchappen , Letterkunde en Schoone Knullen , brengt ter kennisfe van

het algemeen , dat op de prijsvraag , door haar bij het Programma van

1831 uitgefch reven , en in den jare ,1833 herhaald, hiidende

:

Blijktjjiiet

,

,. 'j^Tji"»v

i. uit Eudionietrifche proefnemingen, dat het (likflofgas en het zuur-

ftofgas , die te zamen gemengd , de voornaamfte bellanddeelen van den

G 2 damp-
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dampkring uitmaken , in derzelvcr onderlinge everendiglieid geene veran-

dering ondergaan gedurende liet verloop der tijden j of wel, is het nog

te kort geleden, dat men naauwkeurige ICiidiometers bezit en met dezel-

ve naauwkeurige proeven gedaan heeft , om hieromtrent met zekerheid

iets te kunnen beflisfen?

a. Welke is de verandering , die dezelve ondergaat , in plaatfen , die

met flechts weinige openingen voorzien zijn , en waarin zich vele nien-

fchen te zaraen bevinden ? Is deze verandering dezelfde , wanneer het

zonnelicht gemakkelijk tot deze plaatfen doordringt , en wanneer in de-

zelve een volkomen duister plaats heeft ?

3. Waarmede , eindelijk , ftaan de afwisfelingen in de hoeveelheid van

het met de darapkringslucht gemengde koolftofzure gas in verband ?

geen antwoord zgnde ingekomen , zij befloten heeft , dezelve in te trekken;

dat op de prijsvraag, bij hetzelfde programma uitgefchreven , om beant-

woord te worden vóór den laatlkn Februarij van het jaar 1835, luidende:

Daar men onlangs in Engeland eene gelukkige toepasfing gemaakt

heelt van het door den Luitenant drummond aangewend licht voor zijne

Trigonometrifche metingen (veroorzaakt door een en ftroom van ontvlamde

water- en zuurftoflucht op een ftuk levendige kalk aan te brengen , welk

licht ook door denzelven is voorgefleld geworden , om daarmede fterk

lichtende vuurtorens daar te (lellen), om, namelijk, daarmede buitenge-

wone vergrootingen van voorwerpen duidelijk voor te (lellen , en daar-

door als het ware een zoogenaamd oxygen-hydrogen microscoop is tot

(land gebragt , waarbij dit fterker licht , op gefchikte glazen aangebragt,

eene
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tiene ' 10,000 malige tpt eene 500,000 maüge vergroóting zoude toelaten;

/ . '
j' ['<•.

, , :, I j . . .
.'ijL.^ ji-'K .. j'j

ZOO) wordt' eene bladere: befchrijving ;Van, dif microscoop verlangd

4

met opgave van eenige eigene proeven met zoodanige inrigting in het

werk gefteld , en liet nut , hetgeen de Wetenfchappen , en meer bepaalde-

lijk de pliyfiologifche kennis van plant en dier daaruit zouden kunnen

trekken. Bovendien zoude men verlangen , voorgedragen te zien , het geen

andere flerke kunstmatige lichtsontwikkelingeij , als van verbranding van

Phosphorus in enkele of zamengeperne zuurftoflucht of in zuurftof hou-

dende zouten, als mede van het (lerker licht bij de gloeijing van houts-

koolfpitfcn, aan den Galvanifchen Deflagrator blootgefteld , en dergelijke,

ook te dien opzigte zoude vermogen.

een antwoord is ingekomen , van hetwelk zich de Schrijver bij de

Klasfe had bekend gemaakt. Zij heeft dezelve uit dien hoofde aan hem

terug gezonden , en tevens befloten , deze vraag niet wederom voor te

(lellen.

dat op de vraag, mede in den jare 1833 uitgefchreven , om beantwoord

te worden vóór den laatften Februarij van het jaar 1835 , luidende

:

Welke ziekten , zoo uitwendige als inwendige , komen onder dezelfde

of gelijkfoortige gedaanten bij den mensch en de grootere huisdieren voor ?

In hoe ver is men in (laat , derzelver verfchil , volgens anatomifche
,

phyftologifche en pothologifche grondbeginfelen te verklaren ? welke al-

gemeene regelen zijn uit deze befchouwing , opzigtelijk de behandeling

der ziekten van den mensch en der dieren , af te leiden ? welke voordee-

len heeft de vergelijkende Ziektekunde aan de Geneeskunde toegebragt?

En hoedanig zou de vereenigde (ludie van deze en der vee-artfenijkunde

G 3 be-
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behooren te worden ingerigt,'teB einde daarvaft voor de eerstbedoelde

een foortgelijk nut worde getrokken , als de vergelijkende ontleedkunde

en natuurkunde- 'wobr de 'kennfs vaü het menfclielijk ligchaahi in den ge-

zonden ftaat opleveren ? ïsira

^''i--
:

::v. -rrirr:- ' u^: - -. , l ."iV.- :hy/i

geen' intwoord zijnde ingekomen, dè Klasfe bedoten heeft; dezelve op

nieuw voor te (lellen, om beantwoord te worden vóór den laatden Fe-

bruarij van^ het jaar 1837, doch dezelve in deze¥'Vóege' te bekorten.;;!:

-!.'('
'

:•'-
.
' i^ 'iM JlbuUo/lv.ifiy '.

.)[i<i

Welke 2iekten-j zoó óirwtüdige als inwendige , komen onder dezelfde

of gelijkfoonige gedaanten bij den ménsch en de grootere huisdieren

voor ? [n hoe ver is men in ftaat , derzelVer- verfchil , volgens anaio-

mifche , phyfiologifche en pathologifche grondbeginfelen , te verklaren ?

VVelkfc algemeene regelen zijn liit deze befGhouwing, opzigtelijk de be-

handding -der ziekten van den-tóettfcli e»^ der dieren , af te leiden ?

'jr t(>n7 moish'iw Ui'' jinv 9S'>b , ff)io(hf( •.^'yn:

De Klasfe ftelt als nieuwe vraag voor: .iJjüsfi

Men verlangt eene volledige ontwikkeling van de mathematifche 'theo-

rie der zijdelingfche drukking Van ftroomende vloei ftoffen , in het bij-

zonder toegepast op de Venturifche buis en op die verfchijnfelen , wel-

fcè z^ti waargenomen , wanneer de vrije uitftrooming eèner vloeiftof

door eene opening gewijzigd wordt door een plaatje, digt voor dié

opening gehouden , en andere dergelijke verfchijnfelen meer. Men zie

Ann.'de ChimU et de P'hyfique. T. 55 & 36. Corresp. Math. et

Phys. Tii-y. enz. fiiwoori*."

- Hoeèeer 'in' de 'eerfte'^laats in aanmerking zullen genomen worden de
antwoorden

, die dit onderwerp in deszelfs meeste algemeenheid mogten^
-'->^

c ^i be-
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behandeleiï, 'zal echterdeklasfe; 'Oit hoofde der moeijelijkheid vafl de

taa^V ^ich'-teivreden houden, ingeval dezelve óök flecbts'tea opzigtè

'der dropvormige vIoeiftufFon alleen L'èp -éërie'' ialtezlö'è voldoende wijze

wordt beantwoord.

Op. welke de antwporden me^e vóór den laatflen Februarij van het

jaar 1837 wprden ingewacht. , ,

-itr :: Mncoi ?inr ngb iiuli 2Sfiv/ eihni;fir.:irri-j'« TC rirvr^k! j.'ïfiii.J^'A'

Voor de beantwoording, van elR dezer vragen , looft de Eerite Klasle

van het Koninklijk-Nederlan ifche Inrtitimt van VVetenfcliappen , Letter-

kunde en Schoone Kuniten uit eene gouden Medaille
,
gefchroefd op den

-fteiTjpel des .Inftituuts , ter innerlijke waarde vstn v0Aohderd Gulden.-

- pe (tukken, welke naar eenen prijs dingen, zullen in de Nederduitfche,

Franfche j Latijnfche , Engelfche of Hoogduitfche Taal, jnaar met de al-

getneene Italiaanfche Letter gefchreven moeten zijn , en aap ideti. vasten

Sekretaris der Eerde Klasfe vrachtvrij bezorgd worden.
. JDO; .ii;'';r'7'.'/ ,!,?' '^ncoi>'>': ' ' '•' - v.,>i.ijT::; an'/?;; -J''.:' )• <'.

Tot deze uitgeloofde prijzen worden alle Geleerden , zonder onderfcheid,

uitgenoodigd , jnet ujtzonderipg alleen van de Leden der Klasfe, als wel-

ke van , alle, medecjinging wordeai uitgeflpten : onder \velke benaming,, ech-

ter , noch de Buitenlandfche Geasfocieerden , noch de Korrespou^enten

begrepen zijn. .

De in te zenden flukken moeten met eene andere hand , dan die van

den Auteur , gefchreven zijn j zonder naam ; maar de kwaliteit en

woonplaats des Auteurs zullen gelteld moeten zijnin een_af7,^n(J.eriijk

verzegeld papier,, tot opfchrift dragende dezelfde fpre^k,^^' .jie.zelfde

kennelijk teekeii jvvaardoor de Verhandeling, waartoe het l?eIio(>t;t; ,
.jp^^

derichelden is: "

',^n t^^s^ i^^b

.a De
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De uitwijzing der prijzen zal piegtig aangeI?ondigd worden in eene

Openbare Vergadering. Zij zal voorts algemeen gemaakt worden in

de Binnen- en Buitenlandfche Tijdfchrifien , waarin deze Uitfchrijving

geplaatst of vermeld wordt. .i,v.
• lov/

De bekroonde Verhandelingen blijven het eigendom der Eerlle Klasfe

van het Koninklijk-Nederlandfche Inftituiit van Wetenfchappen , Letter-

kunde en Schoone Kunden. Het zal den Schrijver of Schrijvers niet

vrijftaan , hiervan op eenigerhande wijze door den druk gebruik te ma-

ken , ten zij de Klasfe daartoe hare toeftemming geve.

De niet bekroonde (lukken zullen , op begeerte der inzenderen , tevens

met de befloten naambriefjes aan zoodanig perfoitn of adres terug ge-

zonden worden , als zij zullen verkiezen , mits dit , zonder eenige kos-

ten der Klasfe , binnen een jaar na de Uitwijzing verlangd en dit adres

opgegeven worde ; doch zal het verzoek om teruggave moeten verzeld

gaan van behoorlijk bewijs van regt op het ftuk.

Ingevalle geene teruggave van een niet bekroond fluk verlangd mogt

worden , of de evengemelde vereiscliten daar niet bij waren in acht ge-

nomen , zal men de befloten naambrieQes ongeopend verbranden , en de

ftukken zelve bewaren , om te dienen , ails bevonden zal worden te be^

hoorea.

In naam der Eerde Klasfe voomiji

G. VROLIK,
Sekretaris.

Hierop zegt de voorzitter :
- uiitt;;; eviiiiJHik

,
(sj;. iU.lfacxjw

Mag ik U', Mijn Heer schröder , die óns hebt toegezegd , iti ' deze

öjienbare zitting, eene' Verhandeling te zullen voordragen , liu uitnoof-

digen , daaraan wel te willen voldoen.

^ De
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De Heer j. f. l. schröder droeg voor de volgende Redevoering

:

HOOGGEACHTE MEDELEDEN, EN GIJ ALLEN, DIE

DEZE OPENBARE VERGADERING DER EERSTE
KLASSE VAN HET KONINKLIJK-NEpERLANDSCHE
INSTITUUT VAN WETENSCHAPPEN , LETTERKUN-
DE EN SCHOONE KUNSTEN MET UWE TEGEN-
WOORDIGHEID HEBT WILLEN VEREEREN, ZEER
GEËERDE HOORDERS!

Griekenland heeft in de oude tijden mannen voortgebragt , wier kundig-

heden zoo veelvuldig waren , dat zij bijna in alle vakken van geleerdheid

onder hunne tijdgenooten uitmuntten; hetwelk in die tijden ook meer of

min geëischt werd van eenen beoefenaar der Wijsbegeerte , welke we-

tenfchap toen veel uitgebreider was , dan dezelve thans is. Hoe veel-

vuldig zijn de voorwerpen, waarover plato , en vooral aristoteles,

gefchreven hebben ! Chrysippus , een beroemd Stoïcijn , drie eeuwen

vóór CHRISTUS , vervaardigde ,
gelijk ons berigt wordt , 705 werken

,

waarin over allerhande foort van onderwerpen , zoo als over de Taal-

kunde, Redekunst, de Logica, Natuurkunde, over God, de Ziel

,

de Zedekunde , Oudheidkunde en Gefchiedenis gehandeld werd. Niet

alleen de Sophisten , ten tijde van socrates , daagden hunne toehoor-

ders uit , om hun een onderwerp , van welken aard ook , op te geven ,

waarover zij voor de vuist, geleerd en bondig zouden fpreken, of hun

eene vraag over het een en ander onderwerp voor te leggen, waarop

zij dadelijk voldoende, gelijk de uitmuntendfte doctorandus zouden ant-

woorden , maar ook in latere tijden werd dit voorbeeld door de Aka-

demiker nagevolgd , welke mannen zich beroemden navolgers van plato

te zijn , en zich daarin voornamelijk oefenden , om over elke zaak

,

voor en tegen , naar believen te fpreken ; hetwelk hun dan ook des te

gemakkelijker viel , daar zij geene de minfte aanfpraak op waarheid en

H ze-
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zekerheid der menfchelijke kennis maakten , maar integendeel hun aan-

voerder ARCESiLAS als grondbeginfcl aannam , dat de ware wijsgeer

moest verklarèöi' ,*, Ook dit -weet ik niet eens ^ of ik iets weet, dan

of ik niets Weet.''''

'Als het grootfte univerfééle genie vertoonde zich wclligt de Sophist

HippxAS. J^eze verklaarde, dat hij alle mogelijke geleerdheid met veel-

vuldige Picchanifche kunden vereenigde. Op de Olympifche fpelen be-

roemde hij zich ,' dat hij niet alleen m geene \Vetenfchap en fraaije

kunst onkundig was , maar dat hij ook den ring , welken hij droeg

,

zijnen mantel en zijne fchoenen zelf vervaardigd had. ((sr)

Thans fc'iijnen zoodanige univerfééle geniën uiterst zeldzaam te zijn.

Zou de natuur in liet uitdeden van wetenfchappelijke talenten , en

vooral van zulk ccn groot en uitftekend geheugeq , als noodig is, om

zoo veelvuldige zaken te bewaren , fpaarzamer geworden zijn ? Dit

kunnen wij toch geenszins zeggen. De laatde vier, eeuwen hebben

mannen voortgebragt in talenten en kundigiieden althans niet minder

uitmuntende dan de grootfie mannen , door Griekenland en Rome

ooit vertoond ; voor zoo verre ons dezelve namelijk , niet door

verhalen van hunne tijdgenooten , en van anderen, maar door hun-

ne eigene fchriften bekend geworden zijn. Vaak is her oude groot,

omdat het in de fchemering , op eenen afftand, en half verlicht gezien

wordt, en daarom aan de ; verbeeldingskracht raeev vrijheid geeft, om

hetzelve naar believen te vergrootcn en te verfraaijen. De latere tijden

hebben toch ook eenen descartes , leibnitz , grotius en vele an-

deren voortgebragt van eenen uitgebreiden kring van kennis , en veel-

vuldige wetenfchappelijke werkzaamheid , terwijl zij ons pok t^ans nog

eenen humboldt vertoonen. <

'y.:y , .
.,.. . ^

- ,,., __m
C«> Cicero, Brttiüt, C. 52^

,':.:,

H
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Bij zoodanig eene vergelijking der ouden en nieuwen moet men

vooral in het oog houden, dat de wetenfchappen in de nieuwere tijden

zoo groote vorderingen gemaakt hebben , en daardoor zoo uitgebreid

geworden zijn , dat er thans meer tijd noodig is , om een enkel vak

grondig te beoefenen, daarin uittemunten , en hetzelve wezenlijk te

bevorderen , dan er voorheen , ten tijde van socrates , vereischt

werd, om al de vaklc^n der toen bekende wetenfchappen zoodanig te

kennen, dat men daarin als kundig befchouwd werd, en grooten roem

bij zijne tijdgenooteu inoogstte. Wat was toen bij de Grieken de Ge-

ichiedenis , du Aardrijkskunde , de Sterrekunde , de kennis der vreemde

Talen
, ja wat was do Scheikunde , de Geologie , wat waren de (lelfels

der Natuurlijke Gefchiedenis zelfs nog in de zestiende eetiyf ? Bij deze

uitgebreidheid der wctenfchapiien is het dan ook noodzakelijk gewor-

den, daarvan onderafdeeliugen te maken, welke de Ouden niet kenden,

en is het in het algemeen, zonder veel uitzondering, elk een aan te

raden ,;;<^e , de wetenfchap door nieuwe ontdekkingen en nafporingen

wil .
verrijken en volmaken, en daartoe tijd, gelegenheid, talenten en

vrije keus heeft, dat hij ilechts één vak voor zijne bijzondere oefening

en werkzaamheid kiezc. Al wie eenen humboldt wil navolgen j zoo-

der zijne talenten te hebbeu, wordt een oppervlakkige befchouweri :' jj

Hieruit volgt evenwel geenszins ^ dat racn, belialve het bepaald geko-

zen vak , elk ander moet verwaarloozen en minachten. Een geleerde:'^

ik fpreek niet van den mechanicus , kunftenaar , of onderwijzer van

eene oude of nieuwe taal , moet eene algemeene befchaving des ver-

ftands hebben , en dus die wetenfchappen beoefenen , welke daartoe

ftrekken en beliooren, en hij moet daarenboven andere vakken in zoo

verre kennen, als dezelve met zijn vak in betrekking liaan, en tot de

vorderingen in hetzelve nuttig zijn kunnen. Anderzins ontdaat eene

nadeelige eenzijdigheid, welke belagchelijk wordt, wanneer men met

M&\A H 2 min-
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minachting van vakken fpreekt , welke men niet genoegzaam kent , om
daarover te kunnen oordeelen.

Uit de uitbreiding der wetenrchap bij derzelver voortgang fcliijnt te

volgen , dat hoe meer de wetenfchappen vorderen , des te meer tijds

tot derzelver beoefening zal vereischt worden , zoodat dus na eenige

eeuwen , wanneer de voortgang zoodanig blijft , als dezelve gedurende

de laatfte vijftig jaren geweest is , de Phyfica , Scheikunde , Geologie

,

enz. in onderdeden zullen moeten gefplitst worden, en elk vak in het

bijzonder te groot wordt, om door iemand volledig en in al deszelfs

deelen beoefend te worden. Ars longa , yha brevis. De wetenfchap

is uitgebreid en wordt uitgebreider , het leven is kort , en wordt niet

grooter.

Hier moet men , dunkt mij , de wetenfchap zelve van het bloot ge-

fchiedkundige derzelve onderfcheiden. Dit laatfte vermeerdert uit zij-

nen aard met den tijd , maar niet noodzakelijk het eerfle.

Klein was de fom der bekende voor de gelciiiedenis der volken ge-

wigtige daadzaken en ervaringen bij de Grieken , ten tijde van hero-

DOTUS. Hoezeer werd de fom vermeerderd tot aan de tijden van

TACiTus , coNSTANTiNus , cn den ondergang van het VVesterfche

Rijk ! Hoe groot en uitgebreid is dat gedeelte , hetwelk er federt dien

tijd is bijgekomen , en hetwelk de , voor elk onzer zoo gewigtige
, ge-

fchiedenis der middeneeuwen en der nieuwere tijden bevat ! Hoe groot

zal de omvang zijn na duizend jaren , indien de gefchiedkundige werken

en' gedenkteekens zoodanig in het vervolg bewaard en vermenigvuldigd

worden , als dit thans gefchiedt ! Hetzelfde kan men zeggen van de

gefchiedenis der letteren , der wis- en natuurkundige wetenfchappen

,

der fraaije kunden , en vooral ook der hypothefen en ftelfels der wijs-

geeren. Al het gefchiedkundige zal dus uitgebreider en daardoor

moeijelijker worden.

Maar
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Maar geheel anders is het gelegen met de wetenfchappen zelve.

Hoewel bij haren voortgang de ftof , dat is de veelvuldigheid der daad-

zaken , waarnemingen en beduiten vermeerderd wordt , wordt toch ook

tevens , indien er een wezenlijke voortgang is , de kennis van den za-

menhang , van orJe , eenheid , oorzaak en van algemeene wetten be-

vorderd, en dit maakt derzelver beoefening veel eenvoudiger, gemakke-

lijker en aangenamer , zoodat het mij voorkomt , dat er gronden zijn ,

om te (tellen , dat de beoefening der wetenfchappen , indien zij blijven

vorderen , als zulks in de nieuwere tijden gefcbied is , na eenige eeu-

wen , of indien wij een grooter tijdperk willen nemen , na dui-

zend jaren ,
gemakkelijker dan thans zal wezen , waartoe ook voor-

zeker de vermenigvuldiging en volmaking der hulpmiddelen zal bijdra-

gen.

Een groot kabinet van natuurkundige voorwerpen , waarin alles zeer

doelmatig geplaatst, de orde eenvoudig en u bekend is, kunt gij veel

fpoediger leeren kennen , dan een veel kleiner kabinet , doch waarin

alles verward (laat, of waarvan u de orde geheel onbekend is. Eene

enkele u bekende natuurwet geeft u eene verklaring en een duidelijk

inzien van duizend natuurverfchijnfelen en werkingen , welke gij an-

derzins alle afzonderlijk zoudt moeten befchouwen en onderzoeken , ter-

wijl gij tevens nog met eene menigte van verfchillende hypothefen

,

.ter verklaring van dezelve uitgevonden, beladen en belast zoudt wor-

den. Hoe gemakkelijk begrijpt en leert gij thans al die verfchijnfelen en

werkingen kennen , welke uit de zwaarte en veerkracht der lucht ont-

(laan ; hoe moeijelijk zou het niet zijn dezelve te befchouwen en re

onthouden , indien men deze eigenfchappen niet kende , en dus die een-

heid miste! Hoe bezwaarlijk zou het niet zijn, om de perturbatiën of

de verfchillende wijzigingen in de beweging der planeten en fateUieten,

welke de waarnemingen ons aanwijzen , te overzien en aan het geheu-

gen
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gen te vertrouwen, indien ons de wet deralgemcene aantrekkingskracht onbe-

kend was. Hoe vele hypothefön van natuurkundigen' en' wijsgeeren ,
' tér

verklaring van deze onregelmatigheden, zou men dan niet vernemen , en ge-

noodzaakt zijn te leeren kennen en te onderzoeken ! I^len l'jcl , dat al de

veelvuldige naauwkeurige (levrekundige waarnemingen ;,
omtrent den loop

der planeten , fatellieten en kometen , gedaan waren , welke tiwns gedann

zijn , doch dat men nog niets beter gevonden had , dan het ficlicl van

PTOLEMAEUS, volgens hetwelk de aarde Uil ftaat, en de hcraelligchamen

rondom dezelve loopen, en dat men de algemeenc aantrekkingskracht en

de wetten , volgens welke dezelve werkt , niet kende , welk eene ver-

warde moeijelijke wetenfchap zou alsdan de (lerrekunde zijn ! Hetwelk

den Koning alphonsus deed zeggen , dat hij toch in de beweging der

planeten eene betere orde zou voorgefteld hebben , indien hem God

hierbij geraadpleegd had. '"^w a^/IiHuJuiultn^osv- J-jriidsii Tjw^

'ji>Wij mogen dan uit het voorgedragene teregt deze béOuittrekking op-

maken, '

"
.

: ; ql

Indien zich de vorderingen in eene wetenfchap alleen daartoe bepaltó

,

dat er eene menigte waarnomingen en van verfchillenden aard gedaan en

verzameld worden, zonder dat men in dit veelvuldige de eenheid dui-

delijk ziet , of de oorzaken der werkingen en algemeene wetten ter ver-

klaring ven dezelve vindt , dan wordt de beoefening van deze weten-

Ichap , hoezeer zij ook voor liet overige voor het maatfchappelijk le-

ven móge nuttig zijn, hoe langer, hoe moeijelijker ;' hec geheugen wordt

overftelpt door de menigte , en het verftand ontvangt gccnc voldoening.

iVIaar zij wordt gemakkelijker, aangenamer, hoc meer zich die vorde-

ringen uitflrekken tot het vinden van het verband van liet veelvuldige

,

van algemeenc wetten , van oorzaken der oorzalcen. Het veelvuldige

lost zich dan in de eenheid op; er ontltaat orde in oni,c vourfiellingen,

aan
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aan het verftand wordt voldaan , en het geheugen wordt aan hetzelve meer

dienstbaar gemaakt. Oit alleen is ook wezenlijke vordering in de we-

tenfciiappen , en baant den.weg tot grootere vordering en tot gewJgtige,

nipt-^y^ip het-rpcval afhang-ende, ontdekkingen.
p

v;Bij den opbouw der wetenfchappen zijn mannen no^idig , die de ru-

we Hof, welke de natuur vertoont, opzoeken, verzamelen en aanbren-

gen; er zijn ev noodig , die deze ruwe ftof bewerken, aan het hout,

aan den Heen , ,aan, het, njetaal. eenea gefchikten vorm geven; maar er

zijn ook architecten noodig , die beproeven , om uit deze ruwe en

bewerkte (lof een gebouw , of een gedeelte daarvan , te vervaardigen

,

anderzins blijft alles onge])_i;u|kt. als een chag? liggen, en doet geen we-

zenlijk nut. r»} ;:;r., • '-'.r,;.;. „.,!

.Men geve aan iemand , die in de wiskunde ongeoefend is , een hon-

derdtal van analytifche , zoo als van Goniometrifche formulen , om de-

zelve van buiten te leeren, Moe moeijelijk zal zulks voor hem zijn, en

hoe fpocdig ?al hij het geleerde vergeten! Zal hij door deze formulen

iets gewigtigs ontdekken , daaruit andere afleiden, dezelve qi et vrucht

toepasfen op de verfchtUende deelen der zuivere en toegepaste wiskun-

de? Hoe zou hij daartoe in (laat wezen? hij weet immers niet, waar-

uit zij afgeleid zijn , noch in welk verband zij tot elkander (laan. Ge-

heel anders is het met den wiskundigen gelegen , d^ de bronnen en dit

verband keut. Hij vindt deze formulen zelf, of kent den weg, op

welken zij gevondeu zijn, en vertrouwt ze daarom veel gemakkelijker

«an het geheugen. Is hem het geheugen ongetrouw , heeft hij geene

boeken-y- waarin hij dezelve kan opzoeken hij vindt ze zelf door be-

j^Êening en.^edenering ; liijj's in (laat d^ryit andere '^f" te,;ieTden ^ daar-

van gewigtige toepasfingen te . maken ,; en formulen, welke hü ergens

viadt^, 'Cn w^lkein^ gedaante -daarvan iveèl verfchillen , op dezelve terug
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te brengen, (b") Zoo , Mijne Heeren ! befchouw ik de oneindige veel-

vuldigheid van ftof , die ons de natuur vertoont. Hoe meer men der-

zelver verband en wetten kent , des te meer voldoen zij aan het ver-

ftand , des te gemakkelijker worden zij aan het geheugen toevertrouwd ,

en des te meer geleiden zij tot gewigtige ontdekkingen en ter verklaring

van werkingen iii de natuur , welke in den beginne zeer ongelijkfoortig

en van de bekende werkingen geheel afwijkende fchenen te zijn.

Men lacht , en wel te regt , over de menigte van onbekwame en on-

geroepene bouwmeesters , en over de caricaturen van natuurkundige

,

wijsgeerige, llaatkandige en gefchiedkundige gebouwen , door hen ver-

vaardigd ; over de warme radicalen , die alles omverre werpen en in

puin veranderen , ten einde uit die puin ten fpoedigfie een ander ge-

bouw opéén te (lapelen ; over de heraelhooge torens der wijsgeeren
,

waardoor ,
gelijk onze tijden wederom geleerd hebben , eene verwarring

der taal ontftaat , zoodat die torenbouwers zich bitter beklagen , dat

zij zelfs door hunne leerlingen , knechten en handlangers (recenfenten_)

niet verdaan worden. Deze kunftenaars doen ook veel kwaad , en

PLATo zeide te regt : Het is niet door hare vijanden , dat de Wijsbe-

geerte in haat en minachting komt, maar door hare vrienden zelven,

die meenen , dat zij wijsgeeren zijn , en zulks niet zijn.

Maar hoezeer men zoodanig iets moge afkeuren , men vergete niet,

dat zonder gcfchikte bouwmeesters geene wezenlijke en groote vorde-

ringen in ccne wetenfchap kunnen gemaakt worden, (c) Wat zouden

de

C*) Het zoogenaamde mechanisch leeren der Stuurmanskunst , en het vitkuitdig

leeren van dezelve, lietwclk gefchiedt, nadat men de beginfelen der Wiskunde heeft

leeren kennen , kan bier ook ter opheldering dienen.

Ce) Ook zelfs bü die bizarre gebouwen vindt men nu en dan iets, of eenigen

vorm, welke opmerking verdient, en waarvan een bekwame bouwmeester voordeel

kan trekken.
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de natuurkundige wetenfchappen zijn zonder eenen copernicus , car-

TESius , NEWTON, i.iNNAEus cn anderen, door de natuur bij uitne-

mendheid bekwaam gemaakt, om orde, eenheid en doehnatigheid t"

ontwaren , het algemeene in het bijzondere te zien , den Schepper in het

gefchapene te erkennen. De Hemel geve aan het menfchelijk geflacht zoo-

danige mannen ten allen tijde , en dan kunnen er groote dingen gefchieden.

Als voorbereiding tot zoodanige gebouwen befchouw ik de waar-

neming der analogiën , of overeenkomften , omdat zij iets gemeenfchap-

pelijks aanwijzen , en daardoor in het veelvuldige eene zekere eenheid

brengen. Hoe verder zich zoodanig eene analogie uitftrekt , des te

meer voldoet zij in dit opzigt. Al kunnen wij dezelve niet verklaren,

zij brengt toch reeds eene zekere orde in de verfchijnfelen en in onze

voorftellingen 5 zij behoort tot ergens eene algemeene wet , en met het

vinden van algemeene wetten moeten wij ons in verre de meeste geval-

len vergenoegen , zonder dezehre te kunnen verklaren.

Ik vlei mij dus , dat de befchouwing eener analogie , welke mij voor-

komt , zich in het geheele rijk der natuur , zoowel der inwendige als

uitwendige , te openbaren , niet voor onbelangrijk zal gehouden wor-

den , indien namelijk uit hetgeen ik daarvan zal zeggen , blijkt , dat

zoodanig eene analogie beftaat , of althans eenige waarfchijnlijkheid

heeft. Ik meen dezelve te vinden in het begrip van prikkelbaarheid

of opwekbaarheid der krachten. In de nieuwe Phyfiologie wordt dit

begrip gebruikt bij de werking der organifche krachten in het dieren-

en plantenrijk. Het komt mij intusfchen voor, dat het niet mindei

toepasfelijk is op de werkingen , welke wij aan de zielskrachten en

aan de krachten in het niet organifche rijk der natuur toefchrijven

,

zoodat het dus een begrip is; waarvan zich de voorwerpen in de

geheele natuur openbaren.

Dit dus ten onderwerp mgner befchouwing kiezende, zal ik vooral,1 trach-
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trachten hn begrip zelve , de prikkelbaarheid in de werking der orga-

nifche krachten nader op te helderen , vervolgens , zoo verre de tijd

zulks toelaat, door eenige voorbeelden aanwijzen , dal deze prikkelbaar-

heid zich niet minder in de werkingen der ziel en in het niet organisch

rijk der natuur , dan bij de organifche krachten openbaart. Verleent

mij bij het aanhooren hiervan Uwe opmerkzaamheid en toegevende be-

oordeeling.

I. Opwekking der organische krachten.

'-"i'Men noemt de deelen der ligchamen van planten en dieren (waartoe

"dan ook het menfchelijk ligchaam behoort) door welke en in welke

zekere werkingen gefchieden , welke men in andere ligchamen niet

vindt , organen , en deze werkingen zelve , organifche werkingen ; wel-

ke men aan zekere organifche krachten toefchrijft, weshalve men ook

deze ligchamen zelven organifche ligchamen noemt. Zoo zegt men

,

dat de werkingen , welke tot vorming , voeding en de teling van

planton en dieren behooren , organifche werkingen zijn van de vormen'

'de,'voidende en telende kracht.

^-x'^Prikkel noemt men datgene, hetwelk eene organifche kracht in wer-

king brengt, of tot werking opwekt, en aan dat organisch ligchaam,

of gedeelte van hetzelve , hetwelk zoodanig door iets kan aangedaan

worden, dat deszelfs organifche krachten opgewekt, dat is tot werking

gebragt kan worden, fchrijft menprikkelbaarheid of opwekbaarheid toe.

Dit, Mijne Heeren, zijn bepalingen van begrippen en voorftellingen ,

•welke intusfchen van geen de minde waarde zijn , indien zij niet bewezen

worden , dat is , indien niet aangetoond wordt , dat de voorwerpen van

dezelve wezenlijk in de natuur beftaan. Wij moeten dus daarvan 200-

pin;
, da-
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danig een bewtjs geven, en te dien einde met de befchouwing van

kraclitcn beginnen, want hierop berusten al deze begrippen. -^

Hier zoude ik in eene breedvoerige befpiegeling Icunnen treden'^

vooral van de verfchillende foms wonderbare voorftellingen , welke men

zich van krachten gevormd heeft , doch den tijd in aanmerking nemen-

de , zal ik daaromtrent zeer kort zijn , en flechts eenvoudig aanwijzen ,

wat ik door kracht verfta. Ik zal des te meer deze kortheid kunnen

betrachten, daar binnen korten tijd eene Verhandeling over de waarheid

der menfchelijke kennis , waarin over de krachten uitvoeriger gehandeld

is , door de Derde Klasfe van het Koninklijk-Nederlandfche Inftituut

zal uitgegeven worden.

Eene oorzaak , voor zoo verre zij eene bepaalde foort van werking

voortbrengt, noemt men eene natuurkracht. Zoo wordt , bij voorbeeld

,

eene bepaalde foort van werking , door welke de ligchamen elkander na-

deren , aantrekking genoemd ; de oorzaak van deze aantrekking is dus

eene natuurkracht , welke den naam ontvangt van aantrekkings-

kracht. Hieruit volgt dan , dat er zoo vele bijzondere natuurkrachten

zijn , als er foorten van werkingen zijn , welke niet , de eene uit de

andere, afgeleid en verklaard kunnen worden.

Voorts fchrijven wij aan eene zelfltandigheid eens kracht toe , voor

zoo verre zij die foort van werking voortbreigt, of kan voortbrengen,

welke aan die kracht eigen is. De zon , maan en aarde , trekken elkan-

der aan , en worden , gelijk alle ligchamen , als zelfftandigheden be-

fchouwd. Wij fchrijven hun dus eene aantrekkingskracht als praedicaat

toe, en fpreken van de aantrekkingskracht der zon, maan en aarde.

De lucht wordt zamengedrukt , en nadiat de zamendrukking heeft opge-

houden j zet zij zich weder uit. Hetzelfde doet ook ivoor , fpons , eene

ftalen veer , enz. Wij zeggen dus , dat deze ligchamen of zelfftandig-

heden, waarbij zich deze foort van werking openbaart, eene kracht of

:u:jt; I 2 een
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een vermogen tot die werking hebben , en noemen die kracht veer-

kracht. Wij kunnen ons vroegere waarnemingen wederom voor den

geest brengen , en fchrijven dus aan het ik , of aan de ziel eene kracht

toe, door welke deze werking gefchiedt, en noemen dezelve de v^r-

beeldingskracht.

Hieruit volgt dan , dat het begrip kracht flechts een hulpbegrip is

,

waarmede eigenlijk niets anders wordt aangetoond, dan eene zekere

foort van werking , welke eene zelffiandigheid , hetzij ligchaam of ziel

,

aan welke wij die kracht toekennen , volbrengt of kan volbrengen.

Kracht is dus een praedicaat , hetgeen aan eene zelfflandigheid ^

hetzij ligchaam of ziel ^ wordt toegefchreven , voor zoo verre die

zelfflandigheid , onder zekere voorwaarden en volgens vaste vetten ,

eene bepaalde foort van werking voortbrengt , of kan voortbrengen.

De vraag dus : wat is deze of gene kracht op zicli zelve , wat is bij

voorbeeld de aantrekkingskracht , de verbeelding , de rede op zich

zelve, dat is, afgezonderd van de zelfflandigheid, aan welke zij als

kracht en vermogen wordt toegefchreven , en afgezonderd van de wer-

king, 'welke zij voortbrengt, of kan voortbrengen? — deze vraag is,

naar mijn oordeel , ongerijmd , en ongerijmd is dus ook elk antwoord

,

hetwelk zulk eene kracht tracht aan te wijzen. Wanneer men abftra-

heert iiiv , waar men niet kan noch moet abllraheren , dan ontftaat

hetgeen onbegrijpelijk is, niet omdat het boven het menfchelijke ver-

(land gaat, maar omdat het, als het ware, beneden hetzelve is. Deze

aanmerking is niet overbodig. Velen , niet alleen wijsgeeren , maar

ook natuurkundigen , en wiskundigen van vroegeren tijd , en van onzen

tijd , redeneren zoodanig over krachten , als of dezelve bijzondere we-

zens , zelfliandigheden , ja perfonen zijn. Zij redeneren over een ijdel

beeld hunner fantafie, welke genegen is alles tot zelfftandigheden te

vormen , en wanneer zij met dit maakfel (want de fantafie vormt alleen

beel-
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beelden van ligchamelijke zelfllandigheden en toonen) niet te regt kun-

nen komen , klagen zij over de beperlalieid van het menfchelijk ver-

(land. Wat lieeft men niet al gefproken over het fchoone , goede en

ware , afgezonderd van hetgeen fchoon , goed en waar is I wat heeft

men niet gefpeeld met het begrip leven 1 wat heeft men al niet gecon-

Rruëerd door de aantrekkings- en af/lootingskracht , en daaruit niet al-

leen ligchamen , maar ook levenskrachten voortgebragt ! welke metamor-

phofen heeft niet het begrip rede in de laatfte vijftig jaren in de Duit-

fche wijsgeerige fcholen ondergaan , zoodat men thans niet meer weet

,

wat men van dezelve zal maken ! Laat aan den dichterde vrijheid vergund

zijn , om zijne wereld met zoo vele zelfftandigheden , als hij wil , te

bevolken , en met de fchoonfie bloemperken te verfieren , maar de vys'

geer is als zoodanig geen dichter. Hij vindt en tracht te vinden , het-

geen befiaat , en alle fchoonheid , waarnaar hij ftreeft , is eenvoudig ,

klaar en duidelijk aan te wijzen , hetgeen eene naauwkeurige waarneming

en eene juiste redenering hem doet vinden , en hetgeen niet vermengd is

met de gewrochten eener fcheppende verbeeldingskracht. Waar deze verbeel-

dingskracht heerscht , kan geene ware wijsbegeerte beftaan. Zij moet niet

uit het gebied der wijsbegeerte gebannen worden, want zij is ook daar nood-

zakelijk , maar zij moet door het verftand zorgvuldig beftuurd worden.

Zij moge nu en dan praeadvileren , maar (lerageregtigd moet zij niet zijn.

Uit hetgeen wij van de krachten gezegd hebben , volgt onmiddellijk

,

dat derzelver verdeeling alleen op de verdeeling der werking in foorten ,

volgens het begrip van oorzaak , moet gegrond zijn, Aan elke

foort van werking , welke wij niet uit eene andere foort kunnen aflei-

den of verklaren, fchrijven wij eene bijzondere kracht toe. Hoe meer

wij dus in de kennis van het oorzakelijk verband der dingen vorderen

,

des te juister kan de verdeeling der krachten zijn. De algemeene ver-

deehng zou op deze wijze kunnen gefchieden

;

-ie
^ Voor-
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" Vooreerst vertoont zich een groot verfchil tusfchen ligcharaelijke- en

zielswerkingen , weshalve men ook de krachten in ligchamehjke- en

ziehkrachten teregt onderfcheidt Van de ligchamelijke werkingen zijn

er zoodanige , welke zich in het geheele rijk der ligchamelijke natuur

,

dus zoowel bij organifche als niet organifche ligchamen openbaren, wel-

ke wij dus aan algemcene natuurkrachten toefchrijven. Tot deze .

krachten behooren de algeraeene aantrekkende en afftootende kracht , de

veerkracht, de cohaefie- en adhaefiekracbt , de fcheikundige aantrek-

kingskrachten , de krachten zigtbaar bij de werking van het licht , de

warmte, electriciteit , het galvanismus , magnetismus. j'> <''«> "^ff J*''''

Er zijn daarentegen andere ligchamelijke werkingen, welke zich alleen

bij planten en dieren, dus bij organifche ligchamen , vertoonen , en welke

datgene uitmaken , hetgeen wij leven noemen , en in beftendige organifche

werking beftaat.. Tot deze levenswerkingen rekenen wij vooreerst diege-

nen , welke aan de planten eigeii zijn , doch zich ook , hoewel gewijzigd,

bij de dieren vertoonen. Wij fchrijven dus dezelve toe aan algemeene

levenskrachten. Andere levenswerkingen vertoonen zich niet bij de

planten, maar alleen bij de dieren , en fchijnen gegrond te zijn in de

werking van het zenuwftelfel. Wij kunnen daarom de kracht, welke

deze levenswerking voortbrengt, de zenuwkrachi noemen, welke kracht

de grondflag is van het gevoel , en van de willekeurige beweging.

Bij deze ligchamelijke krachten moeten wij op een hoogstgewig-

tig verfchil tusfchen dezelve letten. Sommige van dezelve verken

beflendig , zoo lang er iels is , 'waarop zij kunnen werken. Dit is

het geval bij de algemeene aatitrekkkings- of zwaartekracht. De zon,

de maan en de aarde trekken elkander beflendig aan ; beflendig loopt de

aarde om de zon , en de maan om de aarde ; de werking van eb en

vloed heeft onophoudelijk plaats. Alle ligchamen op de oppervlakte

der aarde worden door de aarde beflendig aangetrokken ; want zij vallen

al-
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altijd , indien zij niet onderfteund worden , en zijn altijd zwaar. Plaatst

in uwe gedachten hemelligchamen tusfchen de aarde en de maan , zij

zullen dadelijk door beide aangetrokken worden. De Halleyfchc komeet

,

y ,

welke zich thans vertoont , wordt beflendig , niet alleen door de zon

,

maar ook door de planeten en fatellieten aangetrokken , doch des te meer,

hoe meer hij tot dezelve nadert, en hoe meer dezelve ftofdeelen heb-

ben , weshalve ook de aantrekking van Jupiier , wanneer hij in deszelfs

nabijheid komt, aanmerkelijk is. Dus tot de werking der algemeetie aan-

trekkingskracht is niet anders noodig , dan jlof of ligchaam , y/aarop

zij y/erken kan.

Hetzelfde vinden wij bij de afflootende kracht. Elk ligchaam biedt

tegenftand, wdnucer een ander ligchaam in de ruimte tracht in te drin-

gen , welke hetzelve inneemt , en het is juist door deze tegentlandbie-

ding , dat het zich als ligchaam verkondigt. Nooit is een ligchaam zon-

der'.deze kracht, en het toont deze kracht bij elke aanraking door een

ander ligchaam. /

Maar geheel anders is het gelegen met de algemeene levenskrachten én

de zenuwkracht. Hier is het niet genoeg , dat er iets zij , waarop

deze krachten kunnen werken , maar er moet ook iets zijn, waar-

door zij tot^ werking opgewekt worden. Een paar voorbeelden zullen

dit ophelderen. <

Een eikel heeft organifche kracht of levenskracht , maar vertoont gee-

ne werking j zoo lang hij op de aarde, op fteen , hout of ergens anders

geplaatst is. Leg hem intusfchen in de vochtige aarde , hij ontkiemt

,

fchiet wortels, welke diep in de aarde dringen, eenen ftam, welke zich

boven de aarde verheft , en er ontftaat , in den voortgang des tijds, een

hoöge , rijk met takken en bladen voorziene eikenboom. Mier was dus

noodig , dat de levenskracht in den eikel tot werking werd opgewekt

,

zonder welke opwekking de eikel zich nooit ontwikkeld , nooit eenen

boom
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boom voortgebragt zou hebben. — Deze opwekking gefchiedde door de

vochtige aarde en door eene bepaalde warmtemaat.

Geene werking vertoont zich bij het verfche ei , zoo lang het in de

gewone warmtemaat is. Maar geef daaraan eenen hoogeren bepaalden graad

van warmte , zoo als diegene is , welke de hen bij het broeijen daaraan

mededeelt , dan komen de levenskrachten in werking , en door deze wer-

king ontwikkelt zich een dier , — het kuiken komt op zijnen tijd te

voorfchijn. Hier is dus eene bepaalde warmtemaat , welke de levens-

krachten in werking brengt; is de warmte te gering, dan ontftaat er gee*

ne werking ; is dezelve te groot , dan vvordt alle kracht vernielt , zoo-

dat alle opwekking ophoudt.

Dit geldt dus van alle algemeene levenskrachten en. de zenuwkracht.

Zal een dier of mensch blijven leven , ^at is die werkingen blijven ver-

toonen , waarin het leven beftaat , dan moeten die krachten beftcndig

opgewekt worden, hetgeen gefchiedt door inademing der lucht, door

vocht , voedfel en warmte. Neem een van deze weg , dan houdt niet

alleen het leven op , maar ook alle levenskracht wordt eindelijk vernie-

tigd , hoewel bij het eene dier vroeger dan bij het andere. Hetzelfde

geldt van de planten.

De flotfom , welke wij hieruit opmaken , is deze : Er zijn zekere

foorten van werkingen^ y/elke aan een Ugchaam eigen zijn, en tot

deszelfs natuur behooren, doch welke niet bejlendig zijn en voortdu-

ren , maar eene uit- of inwendige oorzaak noodig hebben , die dezelve

opwekken , om zich te openbaren. Deze oorzaak of werking , waardoor

die opwekking gefchiedt , noemt men eenen prikkel , of een opwekkings-

middel, en aan dat ligchaam, welks kracht door eenen prikkel tot

werkzaamheid kan opgewekt worden , wordt prikkelbaarheid of opwek-

baarheid toegefchreven. Dit prikkelbaar ligchaam kan het geheele orga-

nifche ligchaam zijn , of ook een deel van hetzelve , een orgaan of een

deel
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deel van een orgaan wezen. Zoo fchrijft men bij voorbeeld prikkel-

baarheid toe aan de zenuwen , fpieren , het hart , het celwijsweeffel

,

de ingewanden (d), enz.

Befchouwen wij nader deze prikkels, dan vinden wij dat dezelve voor-

namelijk zijn: 1 o lübfM-Jb «bur'

1. Een zekere graad van warmte. Is dezelve te groot of te zwak,

dan wordt zelfs de organifche werking daardoor geftoord, of houdt ge-

heel op , ja het levcnsbeginfel zelf wordt vernietigd. Verbranding fchijnt

alle organifche kracht te vernietigen. Om te zien , welk eenen invloed
,

de warmte op de organifche krachten heeft , vergelijke men onzen win-

ter met den zomer , de vruchtbare ftreken tusfchen de keerkringen

,

met de ftreken. in de nabijheid der polen, zooverre als de niensch tot

dezelve is doorgedrongen. In de eerfte vertoont zich het leven in de

volde kracht , in de laatfte de dood : geene plant noch dier wordt ,daar
j!' iit'ii' •Kiiay 1 .oi)-.' 3S30 iii

geteeld.

2. De dampkringslucht, dienende tot inademing. In de luchtledige

ruimte , zoo als ook in alle luchtfoorten , die het inademen niet onder-

houden kunnen , houdt het leven van planten en dieren op. Deze

dampkringslucht wordt ook door de visfchen ingeademd, omdat met hjt

water (leeds lucht vereenigd is.

3. Water en andere vochtigheid. Waar deze geheel ontbreken,

houdt de organifche werking op , of wordt ook wel de organifche kracht

geheel vernietigd. Welk een magtige prikkel het water is, dit kan

men zien , wanneer , na eene langdurige droogte , een zachte zomerregen

valt.
: , .

jbfiB lm nwr 4. Het

(<ƒ) Welligt kunnen alle vaste deelcn van het organisch ligchaam hiertoe gerekend

worden, alsmede de bolletjes, welke zich in de fappen bevinden en bewegen. "-
;

K
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4» Het licht der zon is voor vele planteii en dieren een noodzake-

lijk prikkelingmiddel, hetwelk echter niet bellendig werkt. Voor vele

planten en dieren zou ook de beftendige prikkel nadeelig zijn. ;, Ook in

dit opzigt is de ronddraaijing der aarde om hare as , waardoor dag en

•nacht elkander opvolgen , zeer heilzaam.

5. Voedingmiddelen uit het dieren- en plantenrijk. Deze dienen niet

alleen tot ontwikke^g, vorming en onderhouding, voor zooverre zij

^fch met de ,organifc,he (leelen van het ligehaaro als bedanddcelen v«r-

eenigen , maar .o.pk tot ppwekking der krachten. Zelfs zijn fommigen

meer dienstbaar als prikkels, dan tot voeding.

'yoorts' kunnen vele 'uitwendige dingen ónder zekere omfiandigheden

eenen prikkel voortbrengen , zoo als , bij voorbeeld , fommige artfeny-

middelen , prikkelingen op de huid , enz.
^ _ ^,

Al deze voorwerpen , waarvan wij gefproken hebben , dienen als

uitv/endige prikkels. Maar er zijn ook inwendige prikkels , dat is

zoodanigen, wïlke in de deelen van liet ligchaam zelven zijn , en dus door

de werking der organifche krachten zelve voortgcbragt zijn. Hiertoe

behooren de fappen van planten en dieren, in de bevruchte (lof van

de kiem , van het zaad en het ei , wordt door de organifche wer-

king eene vloeiftof voortgcbragt , waarin bolletjes zijn , welke door de

warmte in beweging gebragt worden. Deze vloeiftof dient tot eenen

prikkel voor de vaten, waarin zij droomt , terwijl zij zelve -door de

werking der vaten in beweging is. Van deze prikkeling hangt af de

werking der voeding , zonder welke geene plant of dier bèftaan kan'.'Jf-

Voor inwendige prikkels moeten ook gehouden worden de zenuwen ,

welke de fpieren en andere organen tot werkingen opwekken , waardoor

vyjUplsiyiirige en ,()nvyillek.eurige bewegin|;en óntftaan,.

Ten .«^igie,iy*ö.„ö^*^Hii^kels„ nj§i^te£i:,wi4J9Pg 4h iPproiWkens.liet-

'A welk
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welk vooral VöifOflze ^volgende befchoawing gewigtig is-

Fóor zoo vefre een prikkel de kracht tot werking opwekt , is hij

eene uitv/erketide , 'volbrengende oorzaak (causa efficiens) van deze

opwekking ; ^aar hij is geene uitwerkende yolbrengende oorzaak Van

die werkingen , welke nd- en dóór die opwekking gefchieden. Hiertoe

kan hij jlechts befchouwd worden aanleiding gegeven te hebben, of

daarvan de voorwaarde te zijn (causa adjutrix, remota , conditio).

Ik zie eenen doeden vogel op den grond liggen. Ik floot hem inet

den flok voort. Deze floot is duS" de uitwerkende oorzaak van de

beweging van den vogel ^ en het zou hier dus vreemd zijn te zeggen

:

ik heb aanleiding tot die beweging gegeven , of de floot is een prikkel

geweest Voor den vogel , om zich te bewegen. Maar ftellen wij , dat

die vogel levendig en gezond was, en alle bewegingen kon volbrengen,

Vfelke aat) '2{jne foort eigen zijn. Hij zal dadelijk bij den floot opvlie«

^il»' Hief is :dus niet de floot de uitwerkende oorzaak van het vlie-

gen geweest , maar heeft daartoe flechts aanleiding gegeven , óf is een

prikkel geweest, waardoor de krachten van den vogel in werking. ger,

bragt Werdéö; jtikr-xïwao ii\Vf\A w»'84f,:jui\ <ii\'$^ •_ ,^rf^

-^^Zóö is de aantrekking der zon eene uitwerkende oorzaak van de be-

weging der aarde om de zon , maar de warmte en het licht j hetwelk

de zon aan üe aarde geeft , is de opwekkende oorzaak of de prikkel

Van de werkingen der organifche krachten op de oppervlakte der aarde.

Het is vooral noodig , deze twee begrippen wel van elkander te on-

derfcheiden. Dezelve worden veelal zoodanig onder elkander gemengd

en vervvisreld , dat zij zelfs in de taal niet behoorlijk onderfc heiden

worden. Veelvuldige verkeerde redeneringen zijn hierdoor in de natuur-

kurtcfé en wijsbegeerte , in het bijzonder bij de befchouwing van de

wédérkeerige werking van ziel en ligchaam voortgekomen.

Het verhandelde oordeel ik toereikend te zijn ter ontwikkeling van

K 2 fiec
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het begrip van prikkel en prikkelbaarheid, en ten bewijze dat hetzelve

wezenlijkheid heeft in de phyfiologie , dat is , bij de werking der orga-

nifche krachten. Laat ons thans zien , of aan hetzelve ook deze we-

zenlijkheid kan toegefchreven worden bij de werking der zielskrachten

,

en in het algemeen bij de wederkeerige werking van ziel en ligchaam ,

en hoedanig wij deze laatfte werking moeten befchouwen.

II. Opwekking der zielskrachten. Wederkeerige werking

DER ZIEL EN DES LIGCHAAMS.

Er is een wezenlijk verfchil tusfchen de werkingen der ziel en des

ligchaams , en dus tusschen de ziels- en ligchaamskrachten. Werkingen

der ligchamen brengen iets voort in iets anders. Een ligchaam floot

een ander ligchaam , trekt hetzelve aan ; de ftofdeelen trekken elkander

aan ; de zon trekt de aarde en andere ligchamen aan. Het zout lost

zich zelven niet op , maar wordt door het water opgelost. De magneet

trekt zich zelven niet aan, maar een ander magneet, ijzer, enz. , wordt

door denzelven aangetrokken. Daarom geldt ook in de Natuurkunde de

wet : Elk ligchaam blijft onveranderd in deszelfs toe/land van rust

en van beweging , indien niet eene oorzaak , (yerfchillende van het

ligchaam zelve') dien toeftand verandert. De wederkeerige werkwoor-

den , welke wij hier plegen te gebruiken , moeten dus in de pasfive be-

teekenis genomen worden. Wanneer wij zeggen : „ het hout zet zich

„ uit , buigt zich ," beteekent zulks : het hout wordt door iets uitge-

zet en gebogen.

Dit heeft niet minder plaats bij de organische ligchamen en werkin'

gen. De zenuwen en fappen brengen in de fpieren , en andere organen,

werkingen voort. Er is eene wederkeerige werking tusfchen de hcrfenen

en de zenuwen , tusfchen de fappen , en de vaten waarin zij bedoten

zijn. Het eene orgaan werkt op het andere , het eene deel van het or-

'.•)(! gaan
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gaan werkt op een ander deel van hetzelve. Geene zenuw , geene fpier,

geen orgaan
,
geen ligchaam brengt eenige werking op zich zelven voort,

maar altijd op iets anders , dat is , bij alle ligchamehjke , hetzij' in-

vendig» ~of uitwendige , werkingen is de kracht tranfitif. Dezen

regel zal men zonder uitzondering vinden , indien men de onmiddellijke

werking, waarvan wij hier alleen fpreken, van de middellijke behoorlijk

onderfcheidt. A brengt eene werking voort op B , en hierdoor ontftaat

dat B op A werkt. Indien men hier zegt, dat A op zich zelven werkt

,

verftaat men hierdoor ten minfte eene niiddelhjke werking. -ii i()'

Geheel anders is de werking der ziel , welke niet behoeft tranfitif

te zijn, dat is , tot iets anders over te gaan, maar in zich zelve,

als het ware, kan hejloten blijven. Het waarnemingvermogeri op zich

zelven brengt geene werking op- of in iets voort. Ik zie deze tafel , ik hoor

mijne item , ik gevoel door het betasten van een Ugchaam , dat deszelfs

oppervlakte hard en glad is. Door dit zien,. hooren en gevoelen , breng

ik geene verandering voort in de tafel , in de ftem , in de oppervlakte van

het ligchaam. Zoo is het gelegen met alle vermogens der ziel, met de ver-

beeldingkracht , het geheugen, het denkvermogen , het gevoel van het aan-

gename en onaangename , het begeeren en willen. Wij ftellen ons eenen

bekenden voor , fpreken over deszelfs gelaatstrekken , denken over het ka-

rakter en de handelingen van iemand : door dit alles brengen wij niet de

minfte werking in iets buiten ons voort. Ik kan een onaangenaam ge-

voel hebben , kan iets begeeren en willen , een voornemen opvatten

,

zonder dat ik het door iets openbaar , dat is , zonder dat ik op iets werk.

Dit zoo gewigtig verfchil tusfchen ligchamelijke en zielskrachten

,

toont reeds overtuigend aan , dat ligchaam of ftof en ziel geheel on-

gelijkfoortige zelfftandigheden zijn : want ongelijkfoortige zelfftandighe-

den zijn zoodanige , welke ongelijkfoortige werkingen vertoonen. Beide

,

ftof en ziel , toonen haar beftaan door werkingen , maar deze werkingen

. K 3 zijn
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zijn geheel ongeltjkfóortig , dus moeten zij zélve ook ongetijkfoortig

zijn. De ziel is dus niet iets , dat ftofFelijk of ligchamelijk is , en even-

min kunnen de zielskracliten onder de ligchamelijke gerangfchikt wor-

den. .X'''S*\"*»'^^ ifiT»\

- Deze werkingen der izielskrachten kunnen zeker ook ti-anficif ^^^^

den , zoo als plaats heeft , wanneer zij bij het ligchaam werkingen

voortbrengen. Deze werking der ziel op het ligchaam is intusfchèn van

eenen geheel anderen aard, dan die werking dei* ziel , Welke in zich zelVe

befloten blijft, en welke de grondflag van al hare overige werkingen is.

\ Door mijn fpreken geef ik aan UI. te kennen , hetgeen ik denk , maar

dit fpreken, hetgeen voortkomt uit eene werking der ziel öp het lig-

chaam , is geheel iets anders dan de werkihg der ziel zelve , welke wij

het denken noemen. In den droom denken wij ook, en meenen öOk

zelfs , dat wij fpreken , maar zelden fpreken wij in den droom.' 'Het

meeste van hetgeen wij denken gefchiedt zonder fpreken. De pijn,

welke ik gevoel , is geheel iets anders dan de beweging der Ipieren
,

waardoor de gelaatstrekken veranderd worden , en waardoor aan anderen

kenbaar wordt , dat ik pijn heb. Men kan wel in het gelaat van iemand

zien , dat hij diep oVer iets denkt , maar het denken zelf, de gedachten

en overwegingen vernemen wij niet, en wij weten dus niet , indien hij ons

Ueizelve niet door teekenen te kennen geeft , wat hij bepaaldelijk denkt.

Daarom, «egt men ook: gedachten zijn tolvrij , en het zou ongerijmd

zijn
, indien eene regering verkondigde , dat zij aan eiken onderdaan

vrijheid gaf, over hare maatregelen te denken, zoo als hij wilde, mits

hij hetzelve door geene teekenen, woorden of handelingen openbaarde.

De ongerijmdheid is hierin gelegen, omdat niemand mQ van deze vrij-

heid berooven kan , en niemand ook weten kan , in hoeverre ik van de-

ze vrijheid gebruik maak , dewijl het denken geene tranfitive wer-

king is.

''i^-

'

Al
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Al is het dat elke werking der ziel , zoo als het waarnemen , voor-

dellen , denken , gevoelen , begeeren , willen , met zekere bewegingen

des ligcliaams gepaard gaat , blijft dit desniettemin waar , dat alle ziels-

werkingen op zich zelve intranfitif zijn , en dus met de werking der

fpieren ^ zenuwen , herfenen geheel ongelijkfoortig zijn. •M>li!'« sbisd ,te^

Doch laat ons de gemelde werking der ziel op het ligchaam nader

befchouwen.

Kunnen wij ftellig beweren, dat de ziel de herfenen en zenuwen

in beweging brengt , dat is , dat zij van deze beweging of verandering

niet de medewerkende (caufa adjutrix) , maar de bewerkende oorzaak

(caiifa efficiens) zij , even zoo als bij voorbeeld de druk der lucht de

bewerkende- «orzaak- is van bet -oprezen vaa-- het. -water , ia, de

pomp? iK"(^ f)nv(?nFi ajiin':->v , ri?v ijj m ni.M.rby-if rr^ (i'ij- nt:v Mfi'-'-hov

; Het zal moeijelijk zijn zoodanig eene fteüing te verdedigen. Men
heeft ook reeds , van de vroegfte tijden der wijsbegeerte af , op de we-

derkeerige werking van ziel en ligchaam tegenbedenkingen gemaakt , en

verklaard , dat het onbegrijpelijk is , hoe dezelve tusfchen zoodanige

ongelijkfoortige wezens , als de ziel en het ligchaam , het onftoffelijke

en het ItofFelijke zijn , kan plaats hebbéö. Jail flfgai mii iMnasW

Door verfchillende hypothefen heeft men déze zwarigheid getracht

weg te nemen , en de zaak als begrijpelijk voor te ftellen. Doch er

?jjn ook yele_ wüsgeeren _gewees.t ^ welke het geheele begrip van weder-

kserige werking verwierpen' i eö- hetzelve onder die fchijnvoorftellingen

pla'atfferi , aan welke die wezenlijkheid ontbreekt. Leibnitz ftelt, dat

zieUe.ii, ligcliaaoj yan elkander geheel onafhankelijk zijn , dat het dus ge-

heel verkeerd is , aan fe nemen , alsof de eene op de andere zou wer-

ken , maar d.'sX"&t"ëttiè'''fooriif hefchlkte harmonie phits heeft, waar*

3oor gelijktijdige, p^'fiepaald op elkander. volgende ,' ]zie1s-- èn ligchaams-
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werkingen ontdaan , hetwelk den fchijn voortbrengt , alsof de eene oor-

zaak van de andere zij. (ij)

Het Idealismus en het Materialismus hakken den knoop. van gorgias

door. Het eerlle vernielt de ligchaams- , het andere de zielswerkingen

en beide maken dus die wederkeerige werking tot een' blooten fchijn zonder

wezenlijkheid. Elk van deze ^r/'c hypothefen is ftrijdig.met de getuigenis

der zelfbewustheid , welke ons duidelijk aanwijst , dat ligchaam en ziel

beftaan , dat ligchamelijke en zielswerkingen geheel verfcheiden zijn , doch

in de naauwfle betrekking tot elkander liaan en van elkander afhangen ; en

aan deze getuigenis houden wij ons , en voor het overige
, gaarne belijden-

de, datgene niet te weten, wat wij niet weten , bekennen wij ons onver-

mogen , otn eene eenigzins naauwkeurige en voldoende verklaring van dit

verband van ziel en ligchaam te geven , vermits daartoe zoodanig eene

kennis van de natuur dezer twee zelfftandigheden vereischt wordt

,

welke de mensch verre af is te bezitten. Wij kunnen van dit alles niet

anders zeggen of weten , dan hetgeen in de bewustheid bevat is , door

dezelve bevestigtiwordt , of met dezelve overeenftemt , en dit is bijna

niet anders dan werking.

Wanneer dus tegen het beftaan der ziel of des ligchaams , of tegen

het verband van derzelver werkingen, bedenkingen gemaakt worden
,

waar-

Ce) Leibnitz zegt hiervan in züne Nouveaux essais lur ('entendement humaln,

bl. 183: „ Quant k la puissance de produire Ie mouvement par la pensee, jenecrois

„ pas que nous en ayons aucune idéé comme nous n'en avons aucune expérience. Les

„ Cartesiens avouent eux m£mes, que les ames ne sauraient donner une force nou-

„ veile b. la matiire , raais ils pretendent qu'elles lui donnent une nouvelle determi-

„ nation, ou direction de la force qu'elle a déja. Pour moi, je soutiens, que let

,, ames ne changtnt rien dans la force ni dans la direction des corps, que t'un

«, terait aussi inconcevable et aussl déraisonnable que l'autre, qu'il se faut servir

„ de fharmonie prietablie pour expliquer l'uaion de Came et du corps"
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waarvan de oplosfing eene grootere kennis vereischt , dan ons door de

bewustheid zelve kan gegeven worden , dan moeten wij verklaren , dat

wij tot zoodanig eene oplosfing volkomen ongefchikt zijn, doch ook

tevens, dat het ons ongerijmd voorkomt, de getuigenis der bewust-

heid uit hoofde van zoodanige bedenkingen te willen verwerpen. Alle

kennis der waarheid , indien er eenige is , moet van de uitfpraak der

bewustheid uitgaan , ja zelfs moeten alle tegenbedenkingen , indien zij

iets zullen beteekenen , op dezelve gegrond zijn. De poging , om een

hooger beginfel te vinden, waarin het üibjective en objective , het on-

(lofFelijke en het flofFclijke zich vereenigen , en , gelijk men dit noemt

,

identisch worden, is eene poging, om boven de bewustheid (welke

ons niets van zoodanig een beginfel verkondigt), en dus boven de

perken te gaan , welke aan ons kenvermogen zijn aangewezen , en zoo-

danige pogingen kunnen flechts tot metaphyfifche droomen geleiden.

Intusfclien , wanneer de natuurkundige eene werking in de natuur

niet verklaren kan , tracht hij analogiën of overeenkoraflen derzelve met

andere werkingen te vinden. Dit vinden van overeenkomften is voor-

zeker bij de befchouvving der natuur , welke ons overal , hoe meer wij

in derzelver werkplaats indringen, bij de grootfte verfcheidenheid, een-

heid en overeenkomst vertoont , en daardoor voor het verfland zoo

•belangrijk wordt, zeer gewigtig, en is reeds op zich zelve meer of min

eene wezenlijke vordering en kan tot hoogere geleiden. Zoodanige

analogiën , welke altijd op zekere begrippen gegrond zijn , vinden wij

,

zoo als het mij toefchijnt, ook hier. Het begrip van opwekking en

prikkelbaarheid , hetwelk , gelijk wij zagen , door de verfchijnfelen en

werkingen in de organifche natuur wezenlijkheid ontvangt, kan ook

tot de betrekking der ziels- en ligchaamskrachten uitgeflrekt worden.

Ingevolge van deze uitbreiding van dit begrip fbellen wij, dat de bewe-

ging des ligchaams niet door de ziel wordt voortgebragt , want dit

L ge-
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gtfchiedt door de organifche ligcliamelijke krachten, maar dat de ziel

door hare <werking de "werking der ligchamelijke krachten opwekt ^

zoodat dus de werkingen der ziel, welke op zich zelve intranfitif

zijn, voor de ligchamelijke krachten tot prikkdis dienen, en in zoo

verre, maar ook alleen in die beteckeuis, i?/-ö«/?/// kunnen genoemd

worden.

Gelijk dus een bepaalde warmtegraad de organifche krachten tot

werking opwekt, en deze door hare werkingen een levendig dier (het

kuiken), althans een organisch dierlijk ligchaam , voortbrengen , zoo

worden ook de organifche krachten van het ligchaam door de ziels-

krachten opgewekt , om zekere ligchamelijke veranderingen en bewegin-

gen voort te brengen. Immers kunnen de meest ongelijkfoortige krach-

ten elkander tot werking opwekken. U'anneer ons dus een leibnitz ,

een materialist of idealist tegenwerpt ; Hoe kan de ziel , welke gij toch

ftelt , dat geheel ongelijkfoortig is met het ligchaam , op het ligchaam

werken ? kunnen wij daarop vvederkeerig de vragen voordellen : Hoe

kan de warmte , welke toch geheel ongelijkfoortig is met de organifche

krachten , deze krachten opwekken ? Hoe kan de vochtige aarde de

organifche krachten in den eikel opwekken , zoodat hierdoor een hooge

eikenboom in den loop des tijds ontftaat? Waarom zou men dus niet

een foortgelijk verband tusfchen de zielskrachten en de ligchamelijke

organifche krachten kunnen flellen?

Indien deze voorfi:elling van wederkeerige werking der krachten ge-

grond is , dan kunnen wij hier , als het ware , eene voortgaande

reelis van prikkels aannemen. De zielskrachten werken als prikkels

meer onmiddellijk welligt op de herfenen, de werkingen der herfenen als

prikkels op de zenuwen , de werkingen der zenuwen als prikkels op

•de fpieren, en zoo ontClaan de bewegingen des ligchaams, welke wij

als voortgebragt door de ziel befchouwen.

De
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De werking der zielskrachten op de ligchamelijke organifche krach-

ten , en welke wij de •werking van de ziel op het ligchaam noemen

,

kunnen wij , ingevolge de getuigenis der zelf bewustheid , tweevoudig

ftellen. Vooreerst kan die werking uitgaan van die kracht der ziel

,

welke wij den wil noemen , en zoodanige werkingen noeniai wij wille-

keurige werkingen en bewegingen. Intusfchen kan de wilskracht plaats

hebben zonder die beweging. Wij kunnen geenszins elke beweging

volbrengen , welke wij willen , noch op die wijze , met die fnelheid

,

fterkte en in die rigtingen, welke wij begeeren; —• hier is de wil

hoogst beperkt, een bewijs, dat deze zielskrachten hier niet anders

dan als prikkels werken, en alle beweging door de ligchamelijke

krachten gcfchledr. <,,
,

Maar de werking en beweging des ligchaams kan zonder onzen wil

,

ja tegen onzen wil gefchieden , en dan wordt dezelve onwillekeurig ge-

noemd ; welke onwillekeurige werking intusfchen ook door de werkin-

gen der zielskrachten als prikkels kan voortgebragt zijn. In dit geval

,

en indien die werking zigtbaar of hoorbaar is , kan zij ons den toe-

ftand , de handelingen en aandoeningen der ziel vau iemand aanwijzen.

Wil men niet , dat zoodanig iets aangewezen worde , dan tracht men

die onwillekeurige bewegingen te onderdrukken , vooral door het ver-

mogen , hetwelk men heeft , om willekeurige bewegingen voorttebren-

gen. Heeft die onderdrukking niet plaats , dan ontdaat , hetgeen wij

zeggen : het ligchaam is een fpicgel der ziel , dat is , de beweging en

verandering des ligchaams, voortgebragt door de werkingen der ziel,

als prikkels ter opwekking der zenuwkracht , ztjn overeenkomjlig met

die opwekkende werkingen. Hoogst merkwaardig is het , dat elk onzer

meer of min weet, v/aarin deze overeenkomst beflaat, of waarin zich

dezelve openbaart. Wanneer de zielskrachten als prikkels ftcrk op het

ligchaam werken, kan men op' het gelaat, i^.iJe_,h^,VI#^ en werluö^

L 2 van
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van het ligchaam zien , en door de natuurlijke klanl<en vernemen , iiet-

geen er , in liet algemeen genomen , in de ziel omgaat. Hoe zou ook

anders het ligchaam een fpiegel der ziel voor ons kunnen wezen , indien

ons deze overeenkomst geheel onbekend was? {f)

Doch ik ftel niet alleen , dat de zielswerkingen een prikkel zijn voor

de ligchamelijke krachten , maar ook even zoo , dat de ligchamdijke wer-

kingen een prikkel zijn voor de zielskrachten. De zenuw gevoelt niet,

de herfenen denken en begeeren niet , maar de werkingen der herfenen en

zenuwen , kunnen het ken- ,
gevoel- en begeervermogen opwekken. In

deze prikkels , welke de ligchamelijke organifche werkingen aan de ziels-

krachten geven , beftaat die werking , welke wij noemen : de verking

van het ligchaam op de ziel. Hierbij fchijnt het gevoelvermogen meer

onmiddellijk door de ligchamelijke werking opgewekt te worden , terwijl

de werking van dit gevoelvermogen , het waarneming- en begeervermo-

gen opwekt.

Door een voorbeeld zal het gezegde opheldering ontvangen. Ik zie

een voorwerp voor mij op de tafel liggen. Dit voorwerp kaatst het

daglicht terug , hetwelk m de oogen gaat , en door de vliezen en voch-

ten van het oog gebroken , op het netvlies valt-, en dus op de ge-

zigtszenuw eenen indruk maakt. Dit is dus een prikkel van het

licht, waardoor de zenuwkracht wordt opgewekt, (^g) Tot dus

verre is alles flechts eene ligchamelijke werking. Maar de ligcha-

melijke werking der thans opgewekte zenuwkracht, werkt als prik-

kel

(ƒ) Uitvoeriger heb ik hierover gefproken in mijne verhandeling, de menfchelijke

kennit, eene teekenskunde ,
geplaatst in het tydfchrift de Fakkel, 1835.

(£) Dat er beelden van de zigtbare voorwerpen overgaan , welk gevoelen van de-

MOCRiTus, ook thans wederom verdedigers vindt, zal toch wel onder de fabelen en

natuurkundige droomen moeten geplaatst worden.
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kei op die zielskracht , welke wij het gevoelvermogen noemen. Ik voel

den indruk op het oog , vooral wanneer dezelve onaangenaam is , zoo

als, indien het voorwerp te fierk verlicht is. Maar deze zielskracht,

het gevoelvermogen, wekt ook die kracht op, welke wij het waarnc'

mingvermogen noemen. Ik neem waar het voorwerp, dat is, ik word

mij bewust , dat het voorwerp beftaat , hier in mijne tegenwoordigheid

is , zekeren vorm en grootte heeft.

Zoo is het met al de zintuigelijke waarnemingen gelegen. Er

is een ligchamelljke , niet organifche prikkel; zoo als diegene, wel-

ke door het licht op het oog, door de trillende beweging der

lucht op het oor , door de fijne uitvloeifels des ligchaams op het

reukorgaan , door de zoutachtige deelen op de tong , en door de

tegen fiandbieding op het tastvermogen , wordt voortgebragt. Door

dezen prikkel wordt eene organifche kracht, de zenuwkracht , opge-

wekt , deze wekt door hare werkingen het gevoelvermogen op , en dit

het waarnemingvermogen, terwijl dan tevens meestal ook de overige

zielsvermogens , zoo als de verbeelding , het geheugen , het denk- en

begeervermogen , in werking gcbragt worden.

Ik raak een gloeijend ligchaam aan en brand mij. Door de hitte wordt

de zenuwkracht fterk opgewekt , en de hevige werking , hierdoor ont-

ftaande , is een geweldige prikkel voor het gevoelvermogen. Ik gevoel

de fmartelijke pijn , welke men het branden noemt, en welke geheel

iets anders is, dan een toeftand of werking der zenuwen.

Het gevoelvermogen kan ook opgewekt worden, zonder dat de voor-

ftelling en de bewustheid van een voorwerp ontftaat. Wanneer bij de

Galvanifche werking , in de rij der geleiders , de een den vinger op de

long van den tweeden , en de tweede op de tong van den derden houdt

,

en nu de keten gefloten wordt , dan ontwaart de tweede op zijne tong

eenen zekeren fmaak , en de derde eene flikkering in het oog. Hier wordt

al.
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atïêen liet 'gevoelvermogen opgewekt, zonder dat er eene waarneming

van eenig voorwerp plaats heeft.

Bij den Iionger is eene organifclie werking, vooral van de maag,

cfoch' deze werking is geenszins de honger zelf, maar zij werkt als

prikkel op ' het gevoelvermogen , waardoor dat gevoel ontltaat , het-

geen men /;off^cr noemt , welke des te fterker Is , naarmate de prik-

keling (lerker is. Hoe flerker dit gevoel is , des te meer wordt daar-

door het begeervermogen , om den honger re ftillen , opgewekt. Daar-

om' is honger een zooveel vermogende prikkel bij menfchen en dieren

,

oth de krachten , zoowel van het ligchaam als van de ziel , in beweging

te brengen.

Hetgeen hier gezegd is fchijnt bij elk ligchamelijk gevoel plaats te

hebben. Het ligchaam wordt uitwendig of inwendig aangedaan; de ze-

nuwkraclit wordt hierdoor middellijk of onmiddellijk opgewekt , en hier-

door het gevoelvermogen; lietwelk ecu aangenaam of onaangenaam lig-

chamelijk gevoel voortbrengt. Het is ook waarfchijnltjk , dat andere

vermogens der ziel , zoo als de verbeeldingkracht , het geheugen , het

denkvermogen , het ziclegevotl , dat uit voorftellingen ontdaat , door de

werking der zenuwkracht opgewekt worden , of opgewekt kunnen wor-

den. Welk eenen invloed de toeRand en werking van het ligchaam op

de verbeelding en het geheugen heeft , is bekend. Of intusfchen alle

werkingen der ziel door ligchamelijke werkingen middellijk of onmiddel-

lijk zouden opgewekt worden , dit kunnen wij geenszins bevestigen , en

is, ook niet waarfchijnlijk.

' Indien in het door ons voorgeftelde waarheid is , dan zijn de wer-

kingen der krachten van ziel en ligchaam, de eene een prikkel voor

de andere,' en dan beftaat hierin voornamelijk het verband van -ziel

en ligchaam,
'^'

Maar
-Is -
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Maar deze anologie gaat nog verder. Gelijk de zeniiwkracht een

prikkel is voor de fpierkracht , en in het algemeen elke organifche kracht

eene andere tot werking kan opwekken , zoo is het ook met de ziels-

krachten zelve gelegen ; de y/erking van de eene wekt de werking van

de andere op ^ gelijk wij reeds in de aangehaalde voorbeelden gezien

hebben. De vier vermogens der ziel , het waarnemingvermogen, waar-

toe ik ook de Rede reken , het voorftellingsvermogcn , waartoe ook het

verfland en het geheugen belioort , het gevoel- en begeervermogen , zijn

in zoodanig eene betrekking tot elkander , dat het eene een prikkel is

voor het andere; hetwelk dan ook de rede is, waarom zij meestal al-

len te gelijker tijd werken , hoewel nii eens de werking van het eene dan

wederom de werking van een ander vermogen flerker en veelvukiiger is.

Tot een voorbeeld hiervan kan het volgende dienen. Wij hooren

eene verhandeling, vernemen de woorden , en verfiaan dezelven. Bij de

klanken dus , die de verhandelaar doet hooren , wordt ons waarneming-

vermogen opgewekt , maar tevens ook het geheugen , het denkvermo-

gen , en de terugroepende verbeeldingkracht , want anders zouden wij

de klanken niet kunnen verdaan , en den redenaar in zijne befchouwing

geheel niet volgen kunnen. Ook is de fcheppende verbeeldingkracht

hierbij veelvuldig bezig, hoewel by den eenen meer dan bij den ande-

ren. Op die wijze zijn dan al die vermogens in werking , welke wij

door het geflachtswoord, het kenvermogen, aanwijzen. Maar daarenbo-

ven , hoe ook de verhandeling zijn moge , ahtjd is tevens het gevoel-

en het begeervermogen van den toehoorder daarbij werkzaam. Wekt

het onderwerp onze belangflelling op , wordt hetzelve goed voorgedra-

gen , leeren wij daardoor iets , iietgeen wij wenfchen te kennen , dan

wordt het gevoelvermogen opgewekt; wij hooren met genoegen den

redenaar , en onze opmerkzaamheid toont aan , dat wij wenfchen te

hooren , hetgeen hij verder zal zeggen, Gcene belangflelUng en op

merk-
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merkzaamheid is zonder werking van het gevoel- en begeervermogen.

Maar heeft het tegendeel plaats, wekt het onderwerp niet onze belang-

ftelling op , nocli hetgeen daarover gezegd wordt , noch de wijze , op

wellie het voorgedragen wordt, dan vervelen wij ons, en geene ver-

veling is zonder een onaangenaam gevoel , en zonder begeerte! Wij

wenfchen , dat de verveling eindige , en de verhandelaar tot het flot

zijner verhandeling kome. Zoo is het gelegen met alle werkzaamheden

van den menfchelijken geest. Altijd is er eene zamengeftelde werking

van bijna al de zielsvermogens.

Gelijk dus het ligchamelijke leven , zoo beflaat ook het zieleleven in

gedurige opwekking van werkingen , door prikkels voortgebragt , en

juist door zoodanig eene reeks van opwekkingen, worden de krachten

der nienfchen op veelvuldige wijze in beweging gebragt
,
geoefend en

ontwikkeld. Ja , ook onze zelfbewustheid wordt door ligchamelijke

prikkels op de zintuigen opgewekt ; want de door die prikkels voort-

komende uitwendige waarneming kan niet zonder de inwendige , dat

is, niet zonder de zelfbewustheid zijn. Ik zie een voorwerp, hoor

eenen klank , betast een ligchaam — ik kan dit niet waarnemen , zon-

der dat ik mij bewust ben , dat ik het ben , die ziet , hoort en be-

tast; — dus wordt bij elke uitwendige waarneming de zelfbewustheid

opgewekt.

De woorden , welke wij hooren of lezen , maken eenen indruk op

ons, die de verbeelding en het denkvermogen opwekt, en aan ont

gevoel , aan onze neigingen en begeerten eene bepaalde rigting geeft.

Eene voorfielling wekt eene andere op , die haar vergezelt , volgens

de wetten der gelijktijdigheid en gelijkvormigheid. De fchoone vormen

in de natuur en kunst , de harmonie en melodie der toonen zijn een

prikkel voor de verbeelding , den kunstzin en het gevoel. Van hier

ook de gewigtige invloed der voorbeelden en in het algemeen van den

-i-\!»ivv mensch
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mensch op den mensch. De maatfchappij , of de omgang met men-

fchen, is daarom tot de ontwikkeling der zielskrachten bijzonder dien-

ftig , omdat hierin zoo vele prikkels zijn , waardoor de ligchaams- en

zielskrachten beftendige opwekking ontvangen. Van de boomen , zeide

socRATEs , kan ik niets leeren , ik blijf dus te Athene.

Van de veelvuldige pfychologifche verfchijnfelen , welke ik hier ter

ftaving mijner ftelllng aangaande de opwekking der zielskrachten, of

althans ter nadere verklaring van dezelve , zou kunnen aanhalen , kies

ik flechts een. Men weet , welk eenen invloed de organifche werking

der teeldeelen op de verbeelding hebben. Men zal toch niet kunnen

ftellen, dat zoodanig eene organifche werking beelden in het ligchaam

voortbrengt, welke alsdan door de inwendige waarneming voor den

geest zouden gebragt worden. Dit zou eene vreemde verklaring zijn ,

waarvan men zich niet eens eene duidelijke voorftelling kan maken.

Eenvoudiger en overeenftemmende met de analogie is deze verklaring

,

dat door die organifche -werking de verbeeldingskracht tot eene be-

paalde "werkzaamheid wordt opgewekt.

Men veroorlove mij aangaande de wederkeerige werking van ziel en

ligchaam nog eene aanmerking.

Het ligchaam hangt dus , volgens onze , thans ontwikkelde , voorftel-

ling der zaak , van de ziel af , en de ziel van het ligchaam , voor zoo

verre de werking van de eene zelffiandigheid tot een prikkel ver'

ftrekt voor de werking van de andere. Deze afhankelijkheid is dus

niet volkomen , noch onbeperkt. Elke zelffiandigheid heeft als zoo-

danig hare eigene bepaling tot •werkzaamheid. Gelijk de ziel niet

het ligchaam tot alle werking, virelke zij wil, of waartoe zij aan-

fpoort , kan opwekken , zoo kan ook het ligchaam de ziel niet tot alle

werkingen , waartoe deszelfs prikkel opleidt , opwekken. In de zelf-

fiandigheid zelve kunnen ook tegengeftelde prikkels zijn , en bij dezen

M ftrijd
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ftrijd is de overwinning dddr, waar de grootfte Icracht is. Het dier

zelf volgt niet eiken prikkel ; de hond bedwingt zijnen toorn , hij ont-

houdt zich van iets te eten , dat voor hem fiaat , offchoon daartoe een

fterke prikkel voorhanden is ; — omdat hij voor de ftraf vreest.

Onder de zielskrachten des menfchen is er eene, welke wij den wil ^

of de kracht van den y/il noemen , welke niet alleen , gelijk wij gezien

hebben , door haren prikkel het ligchaam tot veelvuldige bewegingen en

handelingen kan opwekken , maar ook aan de werking , door ligchame-

lijke prikkels voortgebragt , meer of min kan tegenftand bieden , en

het gevoel , dat door die prikkels opgewekt wordt , kan verzwakken.

Wij kunnen ons ligchaam harden , dat is , wij kunnen maken , dat de

ligchamelijke prikkels minder op het gevoel werken. Wij kunnen ook

het tegendeel doen , en door onzen wil den indruk der prikkels ver-

meerderen» Wij kunnen het oog , het oor , het betastingvermogen

oefenen, om ook de fijnere, zwakkere ligchamelijke indrukken te ge-

voelen , en, daardoor de ligchamen en dcrzelver hoedanigheden des te

juister en vollediger waar te nemen. Wij kunnen onze opmerkzaam-

heid, op iets vestigen , waardoor deszelfs indruk vermeerderd , en de

indruk van andere voorwerpen en voorftellingen verzwakt wordt. Wij

kunnen eindelijk hoe langs hoe meer eene heerfchappij over ons zelven ver-

krijgen , dat is , onze wil , geleid door verdand en rede , kan zich meer en

meer van den ligchamelijken prikkel, en van de daardoor opgewekte nei-

gingen en begeerten onafhankelijk maken. De wil kan de neigingen bedu-

rep, hij, kan de prikkels verzwakken, of geheel onwerkzaam maken.

Dit is de verftandehjke en zedelijke vrijheid ^ welke elk onzer moet

trachten te handhaven en te volmaken. Het hoogere moet over het

lagere heerfchen , hierin is de bedemming, de waarde, de veredeling

des menfchen gelegen. Door de getrouwe vervulling onzer pligten , en

door de keus van hetgeen onvoorwaardelijk goed is , toonen wij j dat

.ii,. wij
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wij onze vrijheid handhaven. Het Christendom en de echte Wijsbe-

geerte noemt hem, die zulks niet doet, ee/ien verachtelijken flaaf.

Voor velen , die zulks niet bij zich zelven ondervonden hebben , is

het bijna ongeloofelijlc , vpat een ftcrke en ftandvastige wil vermag

,

wanneer dezelve op eene idéé onwrikbaar gerigt is, dat de geheele ziel

vervult , en in het bijzonder , wanneer dezelve door zedelijke en Gods-

dienftige voortellingen met moed en kracht bezield is. Hoe zwak

vertoonen zich dan de ligchameüjke prikkels, hoe onderdanig zijn als-

dan de, door deze prikkels voortgebragte , neigingen en begeerten ! Niet

alleen de dood , en vrijwillige afftand van al hetgeen, tot de zinnelijke

natuur behoort, maar ook vreesfelijkc martelingen worden alsdan min-

geacht en overwonnen , en men blijft getrouw aan hetgeen men als

waar en goed erkent. Van de Apostelen en de eerlle Christenen wordt

ons verhaald , dat zij blijde waren , om jezus wille vervolgingen en

fmart te lijden , en een' paulus roept uit : „ Wie zal ons fcheiden

r, van de liefde van Christus? verdrukking of bcnaauvvdheid , ver-

„ volging, honger, naaktheid, gevaar of fmart. In dit alles zijn wij

„ meer dan overwinnaars door Hem, die ons lief gehad heeft. Want

„ ik ben verzekerd , dat noch dood , noch leven , noch engelen , noch

n overheden , noch magten , noch tegenwoordige , noch toekomende

„ dingen , noch hoogte , noch diepte , noch eenig ander fchepfel ons

„ zal kunnen fcheiden van de liefde Gods, welke is in christo jesu,

„ onzen Heer." issM

Ziet daar de kracht van den wil , onderdeund en bezield door Gods»

dienftige en zedelijke beginfelen , vooral door de liefde. Ziet daar de

zedelijke vrijheid gehandhaafd en volmaakt. Op zoodanige voorbeelden

moest de blik gevestigd zijn , wanneer men hier klaagt : ik wilde wel ,

maar ik kan niet; de geest is gewillig, maar het vleesch is zwak
,

of liever : De ligchamelijke prikkel is jlerk , de hooge geestkracht

Ma ii
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t$ zwak , en kan daarom geen genoegzamen tegenfland bieden. Even-

wel bedaat toch hierin niet de hoogde graad van zedelijke volmaking,

viraartoe de mensch hier op aarde moet trachten te naderen , dat hij in de

opvolging van zijnen pligt, fleeds bij zich zelven tegenfland en ftrijd vindt

,

en hierin overwint, maar dat hij door oefening en overwinning, in

het bijzonder door liefde en achting voor al hetgeen goed en edel is

,

het zoo verre brengt , dat de inwendige ftrijd en tegenftand meer en

meer ophoudt, en het hem tot eene tweede natuur, als het ware,

geworden is, zijnen pligt getrouw te volbrengen, en dat hij daarin juist

zijn hoogde levensgenot delt en vindt. Dit is de hemel op aarde,

voor zoo verre wij denzelven op onzen aardbol kunnen vinden, en

dit bedoelt mede het Christendom , wanneer het de liefde als de bron

onzer zedelijke handelingen en beginfelen ftelt. Dat is toch niet het

fchoonde ideaal van eenen Staat , waarin de oppermagt deeds gewel-

dige maatregelen moet nemen, om de rust te handhaven en het oproer

te beteugelen , maar veeleer die Staat , waarin zoodanig iets geheel niet

noodig is , en elk een gewoon is regtvaardige wetten op te volgen en

te eerbiedigen, en zulks gaarne doet.

Ons befluit is dan het volgende: Het ligchamelijke organifche leven

is geheel ongelijkfoortig aan het zieleleven. Geene overeenkomst vertoont

zich in de werking van beide. Bij den mensch zijn dezelve tot eeu

geheel vereenigd, zoodanig, dat de werking van het eene die van het

andere opwekt. Maar hieruit volgt geenszins , dat het zieleleven van

het ligchamelijke geheel afhankelijk zou wezen. Er is integendeel eene

hoogere zielskracht in ons , welke , ontwikkeld zijnde , aan de ligcha-

melijke prikkels tegendand bieden , en dezelve verzwakken kan , welke

ook de , met het ligchamelijke leven meer in gemecnichap daande , la-

gere zielsvermogens , zoo als de verbeeldingskracht , de zinnelijke nei-

gingen en het ligchamelijk gevoel , kan belluren en ons tot die ver-

dan-
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(landelijke en zedelijke vrijheid kan brengen , waarin de hoogere men-

fchenvvaarde beflaat.

Hetgeen hier gezegd is van de ongelijkfoortigheid van het ligcbame-

Jijke en van het zieleleven , en van den graad van onafhankelijkheid , tot

welken het laatfte reeds hier op aarde kan komen , dient ook , dunkt

mij , in aanmerking genomen te worden bij de vraag : is de ziel onjler-

felijk ? kan de ziel bejlaan zonder Hgchaam ? Volgt uit het verdwij-

nen van het ligchamelijk leven het verdwijnen van het zieleleven , dat

is , moet de werking der ziehkrachten ophouden , wanneer die der

ligchamelyke krachten ophoudt? Ik zie niet , wat ons noodzaken

. zou , zulks te (lellen ? Zieleleven en ligchamelijk leven zijn immers

geheel ongelijkfoortig , en het eerde kan immers reeds hier in fommige

opzigten eenen zekeren graad van onafhankelijkheid van het laatfle ver-

. krijgen. Of kan de hoogere zielskracht niet anders , dan door het Hg-

chaam in werking gebragt worden? Moet een toeftand van het ik of

van de ziel , waar de opwekking der zielskrachten door geheel andere

prikkels , dan door de tegenwoordige ligchamelijke gefchiedt , als on-

mogelijk gefield worden ? Dit zal toch wel niemand op goede gronden

kunnen bevestigen. Wij kunnen zelfs verder gaan en vragen : zouden

niet ook de grondkrachten der ziel eens kunnen werkzaam zijn , zon-

der prikkels door andere krachten te ontvangen? Twee krachten ver-

toonen zich als zoodanig in de ligchamelijke natuur , en deze zijn de

aantrekkende en afflotende kracht , welke door velen als grondkrachten

der (lof befchouwd worden. Kunnen er dus niet ook bij de ziel zoo-

danige onafhankelijke krachten zijn. Wij zouden zeker hier de perken

overtreden , welke aan het menfchelijk verdand gedeld zijn , indien wij

hieromtrent bepalingen wilden maken, ja wij kunnen ons niet eens

voordellen, wat de ziel zonder het Hgchaam is, en hoe zij zonder het

Hgchaam zou kunnen werken , dewijl ons voordellingvermogen , de

M 3 ver-
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verbeeldingkracht ons flechts beelden van het ligchamelijke geeft ; —
maar wij kunnen toch ook niet ftellen , dat deze werking der ziel zon-

der ligchamelijke prikkels onmogelijk zij , en dit zouden wij moeten

doen , indien wij ,
gelijk leibnitz en anderen fielden, dat de ziel zon-

der het ligchaam niet beftaan kan , en altijd met hetzelve vereenigd is. (A)

III. Opwekking van ligchamelijke niet organische krachten.

Thans blijft ons nog overig de derde befchouy/ing , namelijk , dat

zich deze prikkelbaarheid of opwekking der krachten ook in het niet

organisch rijk der ligchamelijke natuur vertoont. Wij moeten ons in-

tusfchen hier , uit hoofde van de perken eencr redevoering , Hechts tot

ten voorbeeld bepalen, hetgeen onze meening daaromtrent kan ophelderen.

Men neme eene ftalcn ftaaf , welke geene magnetifche kracht , of

aantrekking tot het ijzer , polariteit , enz. vertoont. Men flrijke de-

zelve op de bekende wijze met eencn magneet. Thans vertoont de

(laaf magnetifche aantrekking , en polariteit , en is een magneet geworden.

Men verklaart deze verandering in werking op verfchilkmde wijze.

xMen

(A) Zoo zegt bij voorbeeld tEiBNiTZ Cn de Nouveaux essais , pag. 70.) „ Quoi-

„ que je sois du scniiment des Cartesicns en ce qii'ils disent, que l'ame pense tou-

„ jours; je ne Ie suis dans les deux autrcs points (en ce qu'ils accordenu la vie k

„ tous les animaux, dilKrans de riiomme, sans leur donner une ame, qui connaisse

„ et qui pense, et qu'ils ne trouvent aucune difHculti de dire, que l'ame puisse pen-

„ scr sans ótrc jointe k un corps). Je crois que les bétes ont des ames imperissables

,, et que les ames bumaines et toutes les autres ne sont jamais sans quelque corps'

„je tiens méme que Dieu seul, comme étant un acte pur, en est cntiéremeni

„ exempt." Leibnitz Iiad toen niet noodig de onmogelijklieid van een afzonderlijk

bellaan der ziel aan te nemen , daar liij , volgens zijn (lelfcl van voorafbepaalde har-

monie , alle wezenligke gemeenfchap en wederkeerige betrekking tusfchen ziel en lig-

ehaam wegnam.

•I9V
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Men zegt : „ de magneet heeft aan de dalen ftaaf magneetkracht mede-

„ gedeeld , of de kracht van den magneet is tot de (laaf overgegaan."

Dit is een zeer oneigenlijk gezegde. Kracht is toch geene (tof, noch

een wezen , noch een ligchaam , of ondoffelijk , gelijk de ziel ; zij is

bloot eene hoedanigheid van een zelfftandig weezen. Hoe kan dus de-

zelve medegedeeld worden.? hoe uit het eene ligchaam in een ander

ligchaam overgaan? Ook zien wij , dat door het ftrijken de kracht van

den magneet niet verminderd is, en er dus geen overgang plaats heeft.

Andere nemen eene vlociftof aan , welke den magneet omringt , die

door het ftrijken in eene zekere beweging gebragt wordt. Hier zijn de

verklaringen zeer vcrfchillcnde , doch bij alle wordt eene hypothetifche

Hof en beweging aangenomen, terwijl de vraag: hoe komt die (lof in

zoodanig eene beweging , die voldoende is ter verklaring van deze ver-

fchijnfelen en veranderingen , geheel niet beantwoord wordt. Deze hy-

pothefen misfen analogie en waarfchijnlijkheiJ , en brengen ons niet verder.

• Mij dunkt de eenvoudiglle , op de analogie (leunende, voorilelling,

welke wij ons van deze werking kunnen maken, is de navolgende:

De magneet toont eene zekere foort van werkixag , welke wij magne-

tilche aantrekking, aflloting, polariteit, noemen, weshalve wij aan

denzelven eene magnetifche kracht toefchrijven , dat is , een vermogen

,

om zoodanige werkingen voort te brengen. De (lalen (laaf toonde die

werking niet , waaruit evenwel niet volgt , dat zij die magnetifche

kracht niet bezat. In het verfche ei is organifche kracht , doch

dezelve wordt eerst door eeiien zekeren graad van warmte opgewekt o£

in werking gebragt; zonder die warmte is er geene organifche wer-

king.

Zoo kunnen wij ook de werking der ftalen flaaf befchouwen. Na-

dat zij door den magneet op eene' bepaalde wijze geftreken is , vertoont

zij ook magnetifche werking. In de (lalen (laaf zelve kunnen de zin-

- ' tui-
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tuigen geene verandering befpeuren. Zij heeft geene nieuwe (lof ont-

vangen , nocli (tof verloren , het gewigt , de hardheid is noch vermeer-

derd, noch verminderd , de vorm , zamenftelling en andere waarneem-

bare hoedanigheden zijn niet veranderd. Hieruit mogen wij , gelijk het

mij toefchijnt, befl uiten , dat niet eene nieuwe foort van werldng of

kracht in de flalen (laaf is voortgebragt , maar dat die foort van wer-

king , aan het (laai of ijzer eigen , door den magneet is opgewekt.

Wij hebben hier de analogie der organiiche krachten. Het ei verkrijgt

door de warmte geene nieuwe (lof: noch de vorm, noch de zwaarte,

noch de zamenftelling wordt door de warmte veranderd, maar zij wekt

de organifche krachten op , welke aan het ei eigen zijn. Zoo wekt

ook de beweging van den magneet de magnetifche kracht op, welke

reeds te voren aan de (lalen (laaf eigen was — dat is , zij brengt de-

zelve in werking.

Hetgeen ik hier van de opwekking der reeds voorhanden zijnde

magnetifche kracht tot werkzaamheid gezegd heb , kunnen wij in het

algemeen, naar mijn oordeel, op al de werkingen der zoogenoem-

de imponderabilia , — dat is , op de werkingen van het licht

,

de warmte , van de zoogenoemde magnetifche , electrifche en gal-

vanifche vloeiftof toepasfen, Proeven , waarnemingen en ontdek-

kingen, in nieuwere tijden gedaan, hebben het naauw verband, het-

welk tusfchen deze imponderabilia plaats heeft, aangewezen j doch

waarin beftaat hetzelve ? Volgens mijn oordeel hierin : dat het eene

een prikkel is voor het andere , dat is , dat de werking van de eene

kracht de andere kracht tot werking opwekt. Dit wordt ook beves-

tigd door het naauwe verband , waarin deze krachten der impondera-

bilia tot de organifche krachten (laan , zoodat zij elkander wederzijds

tot werking opwekken. De electriciteit werkt als prikkel voor de or-

ganifche zoowel als magnetifche werkingen , maar kan dezelve ook ver-

nie-
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nietigen. Het is hierbij ook merkwaardig , dat dezelfde prikkels , wel- •

ke orgauifche werkingen opwekken en vernietigen kunnen , ook bij de

imponderabilia zulk eene gcwigtige rol fpelen , zoo als water en lucht.

Kunnen wij te regt ftellen , dat de werkingen van alle zoogenoemde

imponderabilia , werkingen zijn van eene en dezelfde zelfftandigheid

,

zoo als van den atther , dan kunnen wij aan deze zelfftandigheid ver-

fchillende foorten van krachten toefchrijven , welke zoodanig zijn, dat

de werking van de eene die van de andere opwekt , even zoo als dit

bij de zielskrachten plaats heeft.

Indien de hier door ons voorgedragene analogie op waarheid kan

aanfpraak maken , dan is dezelve , naar mijn oordeel , voor de natuur-

kundige wetenfchappen en de zielkunde niet onbelangrijk. Of de gron-

den , daarvoor aangehaald , welke ik overigens hier niet volledig heb

kunnen ontwikkelen , van eenige kracht zijn , laat ik gaarne aan Uw
verlicht oordeel over. Dit ten minfte meen ik te mogen befluiten , dat

wanneer het begrip van prikkelbaarheid , of opwekking der krachten in

de Phyfiologie , dat is , bij de befchouwing der werking van de orga-

nifche ligchamelijke krachten , wezenlijkheid heeft , hetzelve dan ook

tot de' zielswerkingen en tot die der imponderabilia kan uitgeftrekt wor-

den , dewijl dezelfde gronden , welke ons het regt geven hetzelve in de

Phyfiologie op te nemen, ook hier gelden.
"'-'•'

Om des te juister te kunnen beoordeelen , of aan dit begrip al dan

niet wezenlijkheid mag toegefchreven worden , laat ons hetzelve tot de

meest eenvoudige voorftelling brengen,

-\v. Kracht noemen wij, gelijk wij gezien hebben, de hoedanigheid van

£ene zelfftandigheid, hierin beftaande , dat deze zelfftandigheid eene ze-

kere foort van werking kan voortbrengen , welke niet uit eene an-

dere kan afgeleid worden. Geene kracht kan dus eene andere foort

van werking voortbrengen , dan diegene, welke aan haar eigen is.

'!'• N Dus
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» Dus kan ook geene kracht de werking van eene andere voortbrengen.

Intusfchen kan er toch zoodanig eene betrekking zijn tusfchen twee
verfchillende krachten , dat de werking van de eene de andere kracht tot

werking brengt , zonder dat de eene kan gezegd worden de werking van
de andere te volbrengen. Dit in werkingbrengen van eene kracht

hebben wij opwekking derzelve genoemd, en het vermogen, om daar-

toe opgewekt te worden , prikkelbaarheid. Wij hebben gemeend uit de

waarnemingen , welke ons leeren , dat onder zekere omftandigheden eene

ftandvastige opvolging van ongelijkfoortige werkingen plaats heeft, te

mogen befluiten , dat zoodanige opwekking in het geheele rijk der na-

tuur , in het zieleleven zoowel als in het ligchamelijk leven
, plaats

heeft.

Soms kunnen wij van deze opwekking eene meer of minder waar-

fchijnlijke verklaring geven , zoo , bij voorbeeld , wanneer door de wer-

king eener kracht een hinderpaal voor de werking van eene andere

kracht wordt weggenomen. Doch in de meeste gevallen fchijnt het

boven de kracht des menfchen te gaan , om deze opwekking «i prik-

kelbaarheid eenigzins voldoende te verklaren. ..ji '•'Trllu

Immers wat heet , eene werking in de natuur verklaren ? Indien

wij die verklaringen , welke te regt voldoende kunnen genoemd wor-
den , met elkander vergelijken , dan zullen wij vinden , dat dezelve dit

met elkander gemeen hebben , dat zij aanwijzen , dat de te verklaren

werking tot eene zekere foort van werking behoort , en daaruit afgeleid

wordt. Zoo verklaar ik, bij voorbeeld, het oprijzen van het water in

de pomp , waarvan de zuiger opwaarts getrokken wordt , door die al-

gemeene foort van werking, welke wij de zwaarte der lucht noemen.

Uit hoofde van deze zwaarte drukt de lucht op het water rondom de

pomp , en hierdoor rijst het water in de pomp , op hetwelk die druk

niet plaats heeft. Ik verklaar dezen druk of de zwaarte der lucht

,

iiiti wan-
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wanneer ik aanwijs , dat zij een gevolg is van de aantrekking van al

hare deelen door de aarde, en deze aantrekking der aarde zelve, door

te doen zien, dat dezelve gegrond is in de algetneene aantrekking der

(lof. Zoo verklaar ik de trilling der luchtdeelen, welker werking op

de gehoorzenuw de waarneming van een geluid opwekt, door de uit-

zetting en inkrimping van die deelen ; welke werking wij aan de veer-

kracht der lucht toefchrijven. ^

Dus beftaat de verklaring eener werking in de aanwijzing, dat

dezelve tot eene zekere foort van werking behoort , waarvan men

iets nader kent , zoo als de wijze , op welke , en de wetten , vol-

gens welke zij gefcbiedt. Kunnen wij zulks niet doen , dan houdt alle

verklaring op, en wij noemen die foort van werking, welke wij niet

verder verklaren kunnen, eene oorfpronkehjke werking, en aan eene

zelfflandigheid , welke dezelve toont, fchrijven wij eene kracht toe

tot die werking , welke wij dan als eene oorjpronkelijke hoedanigheid

derzelve befchouwen.

Oorfpronkehjke werkingen, krachten en hoedanigheden kunnen wij

dus niet verklaren. Wij kunnen alleen aanwijzen , waarin dezelve be-

ftaan , hoe zij van elkander verfchillen , en volgens welke wetten dfr

zelve plaats hebben. Wij kunnen de aantrekkingkracht, de veerkracht,

de zelfbewustheid , het waamemingvermogen , de verbeelding , het

verftand niet verklaren. Wij kunnen alleen zeggen , dat ons de waar-

nemingen zoodanige oorfpronkelijke werkingen en hoedanigheden doen

kennen , maar waarom dezelve zijn , waarin dezelve gegrond zijn , uit

welk beginfel zij voortkomen, hierop kunnan wij geenzins voldoende

antwoorden. Dit weet alleen de groote bouwmeester, die niet alleen

het gebouw vervaardigde, maar ook de (lof, waaruit hetzelve vervaar-

digd is , in aanwezen riep , en haar deze oorfpronkelijke hoedanighe-

den , of het vermogen tot zoodanige oorfpronkelijke werkingen mede-

deelde.

Na Ge.
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' Gelleld, dat ik al de oorfpronkelijke werkingen, hoedanigheden en

krachten der doffen en ligchameu volkomen kende , zoodat ik daaruit

alle werkingen, veranderingen en verfchijningen , in de zigtbare wereld

voorkomende, kon afleiden, tot welke kennis voorzeker een geheel

ander wezen vereischt wordt , dan de mensch is , dan zou ik toch dit

alles door middel van waarnemingen moeten gevonden hebben, en

deze waarnemingen kunnen ons toch geen antwoord geven op 'de

vraag: waarom is er eene zelfdandigheid , welke juist deze, en geene

andere hoedanigheden, krachten en werkingen vertoont? Ook kan

ik uit geene wetten van mijn kenvermogen een eenigzins voldoend ant-

woord op deze vraag vinden. Verftandig is hier het antwoord: ik

weet het niet ; Hij weet zulks , die aan de (lof het bellaan gegeven

baeft.''' Ik kan wel zeggen: de grond is in het abfolutewezen geh'

g'tfrt, 'maar het zou een belagchelijk kinderfpel wezen, om uit de voor-

ftelling van een abfokit wezen (voor zoo verre de mensch deze voor-

ftelling kan hebben), de flof d priori te doen voortkomen ^ of, gelijk

men zulks ook wel eens noemt, te confirueren. Tot zoodanig eene

conftructie wordt dan voorzeker een niet gering getal van fictien en

hypothefen vereischt , welke de uitvinder en gebruiker meestal zelf niet

verftaat. : '* |iV/ .fia'i'it, ; ^.k;-'-! vi-ji

Zoo is het ook gelegen met het antwoord op de vraag : waarom is

er eene verfcheidenheid der Jiof? of liever: waarom is er eene ver-

fcheidenheid der oorfpronkelijke krachten , hoedanigheden of werkingen

van die zamenftellingen van flof , welke wij ligchamen noemen. Ik kan

zeggen en uit de waarnemingen aanwijzen , dat dat ligchaam , hetgeen

ik lucht noem , eenen zekeren graad van veerkracht en vloeibaarheid

heeft, maar op de vraag: waarom is er zoodanig een ligchaam? kan

ik niet antwoorden , of indien ik hierop antwoord : dit ontjlaat door

de verking der warmte , vraagt men verder : waarom is er warmte ?

Nooit
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Nooit vertoont zich de wijsgeer en natuurkundige in een meer be-

lagclielijk licht, dan wanneer hij tracht de geheele Natuur è priori te

conftrueren , en meent zulks met een gelukkig gevolg te doen of ge-

daan te hebben. Kunnen wij homunculi in de verklaring der eenvou-

digfle en meest bekende werkingen der natuur het ooit verder brengen,

dan dat wij door hulp der waarneming , en dus ^ posteriori , aan-

wijzen , waarin die werkingen beflaan , volgens welke wetten zij ge-

fchieden , tot welke foort zij béhooren , en wat uit dezelve volgt ?

Kunnen wij met vrucht de Wiskunde op de Natuurkunde toepasfen

,

zonder waarnemingen , en befluiten uit waarnemingen ten grondflag te

leggen? Wat is de geheele theoretifche en praktifche Wijsbegeerte zon-

der den grondflag der waarnemingen?

Laat ons de eenvoudigde en meest bekende werkingen der Natuur

tot een voorbeeld kiezen.

Elkeen begrijpt , of meent te begrijpen die beweging , welke door

voortfchuiving gefchiedt, waarbij het voortfchuivende ligchaam met het

voortgefchovene in aanraking blijft , alsmede die beweging , welke door

den floot gefchiedt , waarbij het ftootende en het voortgeftoten ligchaam

Hechts een oogenblik in aanraking zijn, zoo als ook, indien er eene

reeks is van elkander voortfchuivende of voortftootende ligchamen

,

waarin het eerfte op het laatfle zonder aanraking, doch middellijk,

werkt , dat is , door middel der tusfchen beide gelegene ligchamen.

Maar vraagt men , hoe een ligchaam in eene ruimte kan indringen , eene

ruimte kan verlaten , of aan een ander ligchaam dezelve kan doen ver-

laten , met één woord, hoe hetzelve beweegbaar is, en aan een ander

ligchaam beweging kan mededeelen , dan kunnen wij hierop geen ant-

woord geven. Wij moeten ons vergenoegen , dat wij zeggen : de

waarneming leert ons deze beweging en werking , dus is dezelve moge-

lijk, er moet dus een toereikende grond voor dezelve zijn , maar welke

deze toereikende grond zij , dit is ons onbekend.

N 3 De
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De beweging door voortfchuiving of door den (loot , fchijnt
, gelijk

gezegd is , • ellceen te begrijpen , en dus meenen fommige Natuuritundi-

' gen , dat alles klaar en duidelijk zij , zoodra men kan aanwijzen , dat

eene beweging hierdoor ontdaan is , maar dat zonder zoodanig eene

afleiding de verklaring de vereischte klaarheid en duidelijkheid mist.

Maar hoe nu de even zoo eenvoudige en ook bekende werking, de

werking op eenen afdand zonder floot of voortfchuiving ? De magneet

trekt het ijzer aan op eenen afftand, en in deze werking heeft geene

verandering plaats , hetzij dat gij ligchamen , die geen ijzer of magneten

zijn, of daarop geenen invloed hebben, tusfchen beide al dan niet

plaatst? Zoodanige werkingen opeenen afftand zijn veelvuldig. ( iija,<;ii

Volgens het gevoelen van deze wijsgeeren en natuurkundigen moeten

dus deze werkingen door aanraking verklaard worden. Locke zegt en

LEiBNiTz (lerat zulks toe : „ De ligchamen werken op elkander flechts

„ door den ftoot , ten minde voor zoo verre wij zulks begrijpen kunnen

,

„ want het is onmogelijk , dat de ligchamen op iets kunnen -«erken
,

„ dat zij niet aanraken , want dit is zoo veel als zich te verbeelden

,

„ dat het ligchaam diir kan werken, waar hetzelve niet is." (J)

Om dus de aantrekking op eenen afdand te begrijpen, heeft men

hypothetifche dof en beweging noodig , welke men tusfchen het aan-

getrokken en het aantrekkende ligchaam plaatst , en zoodanige dof en

beweging hebben wij in menigte van wijsgeeren en natuurkundigen ont-

vangen, zoodat wij Hechts behoeven te kiezen j ook nog in onze tij-

aèö,- toen men door zekere raderbewegingen en Cartefiaanfche draai-

kolken" de werking van het Galvanismus op de magneetnaald zocht be-

grijpelijk te maken. Heeft iemand ooit op eene verdandige wijze verklaard

,

hoe zoodanige bewegingen ontdaan? Zeer verlegen moet men zijn ,
wanneer

de

CO Locke, Vpon human mind. B.8. C.8. 5 "• Lwbnitz, Nouyeaux esfais.p. sfi-
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de afïland tusfchen het aangetrokken en aantrekkende ligchaatn zeer groot

is , zoo als bij de aantrekkingen der planeten en kometen door de zon

,

welke reeds voor onze aarde op eenen afftand van 21 miilioenen mijlen

gefcliiedt. Hiertoe is (lof noodig , die het geheele zonneftelfel vervult

,

en in eene wondervolle beweging is, ij-uw al:

Terwijl locke verklaart, dat het onmogelijk zij, dat een ligchaam

kan werken, daïlr, waar het niet is,, y?rjdwrtKANT,«/i?/^««/fgcAöflffli

yierki , dddr , v/aar het is.
'rr!' : i'rs'v "n-i ':tP:"f V''^' '""' r- "•••

Men ziet hieruit , hoe beperkt ons vermogen van te begrijpen is , daar

het ons zelfs bij de eenvoudigfte waarneming van de aantrekking op

eenen afftand fchijnt te begeven ; zoodat de waarneming , hoe beperkt

zij ook zijn moge, verder gaat, dan het begrijpen. Ook is er vaak

geen ander grond , waarom wij vermeenen het eene wel , maar niet het

andere te begrijpen , dan dat wij aan het eerde , zoo als aan de bewc'

ging door aanraking, van onze jeugd af aan gewoon zijn , en onze

eerfte oefening der willekeurige bewegingen daarin beftond, dat wij

ligchamen door (loot en voortfchuiving in beweging bragten , terwijl

wij aan het tweede, aan de werking op eenen afftand ^ minder ge-

woon zijn.

Hetgeen wij van het uitwendige , van de hoedanigheid , krachten en

werkingen der (tof gezegd hebben
,

geldt niet minder van die der ziel.

Wij kunnen de werkingen der verfchillende zielsvermogens waarne-

men, daaruit nu en dan algemeene wetten vinden, en gewigtige ge-

volgtrekkingen afleiden , maar van de oorfpronkelijke werkingen en ver-

mogens kunnen wij niets verklaren ; van derzelver grondbeginfel weten

wij niets : dus is ook hier het begrijpen zeer gering.

Indien wij het thans befchouwde toepasfen op de opwekking der

werking van eene kracht door de werking van eene andere kracht, zien

wij , dat wij daarvan niets verder verklaren kunnen , omdat deze op-

wek-
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wekking eene geheel bijzondere werking is , welke tot geene andere foort

kan terug gebragt worden. Het is de betrekking , waarin twee oor-

fpronkelijke werkingen of krachten tot elkander (taan , en zoodanig eene

betrekking kunnen wij geenzins d priori bepalen , maar dezelve moet ons

door de waarneming eener ftandvastige opvolging bekend worden. Be-

grijpen en verklaren kunnen wij dezelve even zoo min , als wij eene

oorfpronkelijke werking of kracht verklaren en begrijpen kunnen. Alleen

kunnen wij, door middel der waarneming, de omftandigheden, voorwaar-

den en wetten leeren kennen , volgens welke die opwekking plaats heeft.

Na het eindigen dezer Rede, zeide de Voorzitter:

En hiermede , doch niet, dan alvorens den Heer Sekretaris voor zijn

uitgebragt Verflag — den Heer schröder in het bijzonder voor zijne

hoogstbelangrijke voordragt — en U, Hooggeachte Toehoorders! voor

uwe vereerende tegenwoordigheid en verleende aandacht onzen opregten

dank te hebben betuigd; zij deze Tiende Openbare Vergadering der

Eerfte Klasfe gefloten.

j^iii éi\j\j
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ï^oor«t«er, C. ALEWIJN,

Sekretaris, G. VROLIK.

il adat de Voorzitter de Vergadering geopend had, werd^ door den

Seicretaris de Naamlijst der Leden opgelezen , waaruit bleek , dat uit deze

Klasfe aanwezig waren

:

Aa De
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De Leden

C. ALEWIJN ,

, G. VROLIK ,

C. G. C. REINWARDT ,

G. MOLL ,

N. C. DE FREMERY,

A. NUMAN ,

J. G. S. VAN BREDA,

W. VROLIK,

R. VAN REES

,

P. J. UYLENBROEK ,

G. j. MULDER , en

A. LIPKENS.

\

Hierop deed de Voorzitter de volgende aanfpraak

:

Bij de Openbare Zittingen, die iedere Klasfe van het Koninklijlc-

Nederlandfclie Inftituut van Wetenfchappen , Letterlcunde en Schoone

Kunden om de twee jaren te houden heeft , is het vrij algemeen de ge-

woonte , dat de tijdelijke Voorzitter vooraf melding make van de veran-

deringen, welke in het PerConeel der Klasfe zijn voorgevallen, en dus

eensdeels den treurigen pligt volbrenge, de verliezen op te tellen die in

dat tijdsverloop aan geachte medearbeiders zijn geleden, en anderdeels

de bemoedigende taak vervulle, om de nieuwe Leden, geroepen om de

opengevallen plaatfen in te nemen, in het openbaar te verwelkomen.

Zoo moeten herinnering aan het verledene en vooruitzigt op het toe-

komende in zijne rede afwisfelen; terwijl vervolgens het verflag der

laaifte werkzaamheden van de Klasfe door den Sekretaris uit te brengen

,

en daarna de voordragt door een der Leden te doen , de aandacht als

het ware op het tegenwoordige terug brengen.

Ook ditmaal is de Eerfte Klasfe dezer Koninklijke Inftelling bereid,

met Uj Geachte Medeleden uit alle Klasfen van het Inftituut, Genoo-

digden en Toehoorders van allen rang en ftand, die ons met uw bijzijn

vereert, deze baan te doorloopen.

Mo-
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Moge hetgeen de fpreker als Voorzitter daarbij lieeft te behandelen,

uwe gunftige toegevendheid en deelneming verwerven; — toegevendheid

voor de wijze, waarop hij de hem opgelegde taak zal trachten te ver-

vullen; — deelneming zoowel in de gevoelige verliezen, welke de

Klasfe aan waardige medeleden onderging, als in de blijde verwachting,

die zij mag koesteren, van hetgeen de nieuwe Leden ter eere en tot

roem der Klasfe en van het Inftituut in het algemeen, maar vooral daar-

door , ter bevordering van wetenfchappelijke kennis zullen bijdragen.

En alzoo dan nu uwe aandacht inroepende op de herinnering aan hen

,

die ons federt de laatst gehoudene Openbare Zitting zijn ontvallen,

ontmoet ik naar orde van tijd het eerst op die droevige lijst den naam

van den Heer j. m. c. van utenhove , in het jaar 1809 tot Korres-

pondent, in 18 16 tot Lid dezer Klasfe benoemd.

Van utenhote was , enkel uit fmaak , en alleen gedreven door dien

onweerftaanbaren drang, die den edeleren mensch tot het opdoen van

kennis noopt, tot die hoogere fpheren in het gebied der Mathematifche

en Astronomifche wetenfchappen doorgedrongen, die het weinigen te

beurt valt te bereiken; tevens echter, en hoezeer hij zich met die du-

dien hoofdzakelijk enkel uit het theoretisch oogpunt bezig hield , was hij

toch altijd bereid, zijne kunde ten algemeenen nutte te doen flrekken.

Tot hem. was het dan ook, dat de Klasfe zich fieeds vervoegde, wan-

neer het er op aan kwam, onderwerpen van dien aard te behandelen,

en nimmer bleef hij ten achteren , om op de meest volledige wijze daar-

aan te beantwoorden.

Blijken daarvan zijn niet minder zyne menigvuldige, zoo uitvoerige

als grondige, adviefen, die hij op de in zijne handen gefielde (tukken

inleverde , als zijne Verhandelingen , die de uitgegeven werken der

Klasfe verfieren; de eerfte, „ Over de verdeeling van den omtrek des

A 3 „ cir-

-**-*.
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„ cirkels in gelijke deelen;" — eene andere, „ over de beftendigheid

„ der middelpunt-vliedende kracliten , niettegenftaande veranderlijke fnel-

„ heden in de cycloidale beweging; — de derde, „ Over het onder-

„ fcheid tusfchen Spherifche en Parabolifche fpiegels voor Telescoo-

„ pen;" terwijl de door hem aan de Kiasfe ingezonden waarnemingen

over de (landen van den Barometer en Thermometer, zoo te Brusfsl,

als in 'sGravenhage en Xi Jutphaas , van 1829 tot 1834 gedaan, van

zijne onvermoeide werkzaamheid en zynen ijver voor de wetenfchappen

getuigden.

Nog vele vruchten had de Kiasfe gehoopt daarvan te zullen plukken

;

doch hij ontviel haar op het onverwachts, den i»" September 1836.

Een der oudfte Leden onzer Kiasfe was de Heer van der borch
,

die op den 7" October van het vorige jaar op zijn landgoed te Ver-wolde

in Ovenjsfel overleed. De afftand van zijn woonverblijf raag wel de

oorzaak geweest zijn, dat hij, vooral in de laatfte jaren, maar zelden

bij onze vergaderingen tegenwoordig was. Niettemin gaf hij fteeds

blijken, dat, hoezeer dan ook afwezend, hij gaarne met de Kiasfe me-

dewerkte , door haar de vruchten zijner nafporingen en zijner werkzaam-

heid mede te deelen. Zij betroffen doorgaans den landbouw , en in het

bijzonder het in ons vaderland in vele opzigten verwaarloosde vak van

den Boomteelt, waarop van der borch zich hoofdzakelijk toeleide. Ver-

fcheidene bijdragen leverde hij dienaangaande bij de Kiasfe in, die, hoe-

zeer dan ook om deze of geene redenen niet altijd in hare uitgegevene

werken geplaatst, nogtans met belangftelling werden ontvangen en in

de archiven bewaard blijven. Zijne Verhandeling Over de Nederland-

fche Woudboomen werd in het 5» deel der werken van de Kiasfe op-

genomen.

Wie den Landbouw als zenuw van den Staat op niet mindere waarde

ftelt.
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ftelt , dan Koophandel en Fabrijken , zal aan van der borch, als des-

zelfs voorftander en befcheriner, eene eerfte plaats inruimen.

Reeds ten jare 1806 leerde Hij in eene doorwrochte Verhandeling,

bekroond bij de oudfte wetenfchappelijke Maatfchappij van ons vader-

land , „ Hoe de Schotfche fpar gefchikt zij , om in dorre zandgronden

„ van verfchillende ftreken des lands geplant te worden en vruchtbaar te

„ gedijen." en van der borch had federt dien tijd het groot genoegen , zijne

leering allcrwege met de gelukkigfte uitkomften te zien toepasfen en naleven.

Altijd werkzaam in het opfporen van middelen ter verbetering van den

Landbouw , door eigen voorbeeld daarin voorgaande , en die middelen

,

welke hij heilzaam had bevonden , doende kennen , heeft hij tot aan zij-

nen dood niet opgehouden , het vaderland ten dienst te ftaan , en in me-

nige betrekking getoond , van hoeveel waarde het is , dat mannen van

hoogen rang en geboorte en vermogen het voorbeeld geven van beoefe-

nende medewerking tot volmaking , ook van zulke maatfchappelijke be-

drijven , die menigeen beneden zich rekent en met onverftandige minach-

ting aanziet.

Nog verloor de Klasfe in adriaan paets van troostwijk een

hoogstverdienftelijk medelid ; een man , die , hoezeer dan ook niet bepaal-

delijk tot den geleerden (tand opgevoed, zich toch als voortreffelijk Na-

tuur- en Scheikundige heeft doen kennen , en in zijnen tijd niet weinig

medewerkte , om onzen vaderlandfchen roem van grondige kennis in d?2;e

Wetenfchappen met luister (taande te houden.

Volgens de eenparige getuigenis zijner nog levende tijdgenooten , en

van hen , die hem meer bijzonder hebben gekend , hetgeen echter mij niet

is te beurt gevallen, bezat hij uitftekende kunde, gepaard met eenen hel-

deren geest, en was hij, in het bijzonder in het vak zijner geliefkoosde

ftudiën , even vindingrijk in het uitdenken en vaardig in het uitvoeren

van
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van daartoe betrekkelijke proeven, als fcherpzinnig in het verbinden der-

zelve , om uit het fchijnbaar tegenHrijdige het ware in het helderst dag-

licht te doen uitkomen.

Getuigen daarvan zijn dan ook, zoowel de gefchriften van zijne hand

nagelaten , als die welke hij in Wetenfchappelijke gemeenfchap met eenen

DEiMAN, "en met onze geachte medeleden van marum en kraijenhoff

bewerkte. Schriften , die , zoo door in- als -buitenlandfche genootfchap-

pen, uitftekender wijze werden bekroond. Dit getuigen die Verhandelin-

gen , de vruchten van grootendeels zijne deelneming aan de Scheikundige

nafporingen , oorfpronkelijk met deiman , nieuwland en bondt on-

dernomen , en waaraan later lauwerenburg en ons hooggeacht mede-

lid, dien, wij nog^ het genoegen mogen hebben als Sekretaris dezer Klasfe

te bezitten , deel hadden ; verhandelingen , waarvan de waarde zoo wel is

gevestigd , dat die , hoe dan ook de wijze van befchouwing in de weten-

fchap , waarover daarin bij voorkeur wordt gehandeld , federt dien gewij-

zigd zij en hoeveel vorderingen daarin ook mogen gemaakt zijn, in de

nieuwfte werken ook van buitenlandfche Geleerden, fteeds nog met on-'

derfcheiding worden geroemd en aangehaald.

Troüvyens , paets van troostwijk en zijne geleerde medearbeiders floe-

gen bij hunne Natuur- en Scheikundige Onderzoekingen den weg der waar-

neming en proefneming in; die weg, hoe kronkelend wel eens en moeije-

lijk te volgen, houdt ftand en leidt ten doel, terwijl iedere afwijking

daarvan, althans in die wetenfchappen en voor als nog, niet dan tot

ftelfels heeft gevoerd, fpoediger vervlogen dan het derzelver opbouwers tijd

mag gekost hebben , die te bedenken. Uit duizend en duizend gezigts-

punten zijn de werkingen der Natuur te befchouwen , maar die werkin-

gen zijn en blijven dezelfde. Wat eens goed is waargenomen of door

proefnemingen is bevonden te zijn, is door alle geflachten heen onom-

ftootelijke waarheid.

Moei-
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Moeijelijk zoude het zijn , en in vele opzigten ook onbefcheiden , om

uit die onderzoekingen
,

gemeenfcliappelijk met zijne geleerde vrienden in

het werk gefteld en uitgegeven , uit te ziften , wat daarin onzen paets

VAN TROOSTWIJK , wat daarin aan de anderen mag toekomen. Geen be-

jag naar grooten naam of perfoonlijken roem was daarbij toch zijn of

hun doel ; en daarop duidde dan ook wel de fpreuk door hen ten motto

gekozen

;

Quid , inquis , erit pretium operae ? Quo nullutn ma-

jus est , nosce naturam.

/

Gezamentlijk arbeidden zij daaraan, gezamentlijk mogten zij, onderde

genootfchappelijke benaming van de Hollandfche Scheikundigen , als bij

uitftek , tot dat doeleinde bijdragen en hun werk met duurzaam gevolg

bekroond zien.

Bij de oprigting van het Inftituut in den jare 1808, werd paets van

TROOSTWIJK dadelijk tot Lid benoemd , en offchoon toen reeds in be-

trekkingen gefield geweest , fchijnbaar geheel vreemd aan Natuur- of

Scheikundige werkzaamheden (hij had de waardigheid van Lid van den

Raad en Wethouder dezer Stad bekleed), bleef hij desniettemin in zijne

geliefkoosde ftudiën werkzaam. Niet alleen flrekken daarvan ten bewijze

zijne „ Proeven aanduidende den hoogen graad van gevoeligheid , welke

„ voorwerpen uit het Plantenrijk hebben voor electrieke ontladingen."

voorkomende in het ade deel der werken onzer Klasfe , en de voorle

.

zingen , die hy een en andermaal in hare bijzondere zittingen hield , als

:

„ Over den invloed der kunstmatig zamengeperste lucht op den groei der

„ planten , het leven der dieren , de rotting , gisting en onderfcheidene

r, foorten van gaz." een andermaal „ Bedenkingen over den aard van het

„ gaz oxymuriatique." maar , met lust en ijver was hij ook fteeds werk-

B zaam
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zaam bij alle Kommisfiën , belast met een of ander onderzoek van alge-

meen belang voor de Maatfchappij. Even zoo toch als hij reeds in

vroegere jaren en buiten het Inftituut werkzaam was geweest in de Kom-
misöe tot het ontwerpen eens Reglements van Geneeskundige Politie

,

zoo vinden wij hem terug bij de Kommisfiën van het Inftituut , belast

met onderzoekingen : Over middelen , om de Hoofdftad van goed water

te voorzien; over het binnenlandfche cement, het octrooi daarop, en

al wat toen en later daarmede in betrekking ftond ; het algemeen maten-

en gewigten-ftelfel; over de fabricering van het zout. En groot is

eindelijk het aantal adviefen, die paets van troostwijk, ftelde en aan

de Klasfe gaf, over bij haar ingediende Verhandelingen en Stukken van

allerleijen aard.

Zoo genoot dan de Klasfe gedurende de weinige jaren , die zij hem on-

der hare werkende Leden telde , vele vruchten van zijne kunde en ijverige

werkzaamheid. Maar in 1817 verfchoonde hij zich reeds, tot groot leed-

wezen zijner medeleden , van verder een werkzaam aandeel aan hare

verrigtingen te nemen.

Hij ftierf den sden April 1837 in den gezegendenleeftijd van 85 jaren.

Onder hare Korresponderende Leden verloor de Klasfe den Heer

p. j. GROEN VAN PRiNSTERER , vroegcr practiferend geneesheer in 's Gra-

venhage , doch na de vereeniging van oud-Nederland met de zui-

delijke Provinciën benoemd tot Kommisfaris voor de geneeskundige Staats-

regeling in de noordelijke Provinciën, Het doet mij leed te moeten ver-

melden, dat' de Klasfe zich nimmer' mogt verheugen, eenigen weten-

fchappelijken arbeid van zijne hand te ontvangen.

Een ander verlies betreurde de Klasfe in eenen man , dien zij het

zich allezins tot eere rekende , onder hare buitenlandfche Korresponden-

ten
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ten te tellen, den, zoo door zijne geleerde als populaire fchriften, we-

reld-bekenden en beroemden hufeland , te Berlijn op den ^5"» Au-

gustus van het vorige jaar overleden.

Gij gevoelt ligt, geachte Toehoorders, dat ik het niet ondernemen

zal , als lofredenaar van zulk een' man op te treden. Al ware het ook

,

dat tijd en gelegenheid dit toelieten, zoo kan het aan ingewijden alleen

toch veroorloofd zijn , den lof van zulke afgeflorvenen naar waarheid

en waarde te vermelden, en hunner nagedachtenis de gepaste hulde toe

te brengen. ?5 sb -üiv,'. i V.'

Ter aanvulling van de in de laatfte jaren opengevallene plaatfen in

onze reijen , koos de Klasfe tot Leden de Heeren j. p. delprat en

A. LiPKENS , vroeger Korrespondenten , benevens de Heeren w. s. swart

en c. j. TEMMiNCK ; tot Geasfocieerde f. arago te Parijs ; tot Kor-

respondenten de Heeren becquerel te Parijs, o. M. van dijk te

Utrecht, j. w. ermerins te Groningen, ramon de la sagra op

Cuba en p. c. schmerling te Luik.

De Klasfe roept met vertrouwen de welwillende medewerking harer

nieuwe Leden in, ten einde deze Koninklijke Stichting (leeds meer en

meer het doel bereike, dat haar is voorgefchreven.

Van mannen ,
gekozen , omdat zij bewijzen hebben afgelegd , met

vrucht te arbeiden aan de volmaking der Wetenfchappen , mag de Klasfe

gerustelljk verwachten , dat zij zich niet alleen opgewekt zullen voelen

,

om op die baan verder voort te ftreven, maar ook gaarne en met lust

de verpligtingen zullen vervullen, die zij, door de aanneming dezer na-

dere betrekking tot het Inftituut, op zich hebben genomen, namelijk,

om door alle middelen , die binnen hun bereik zijn , tot de werkzaam-

heden der Klasfe, en daardoor tot het algemeene nut en den luister van

het Inftituut, het hunne bij te brengen.

Ba In
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In dat blijde vooruiczigt biedt de Klasfe U allen, en in het bijzonder

aan hunt ^'^ ^^^^ tegenwoordig zijn, te dezer gelegenheid op nieuw

haar welgemeend welkom aan !

Thans noodig ik u. Mijnheer den Sekretaris, beleefdelijk uit, het

Verflag der Werkzaamheden van de Klasfe, gedurende het laatst verloo-

pen tweejarig tijdvak , aan deze Vergadering te willen voordragen.

Waarna de Sekretaris het volgende verflag 'doorlas;

ZEER. GEËERDE TOEHOORDERS VAN ALLEN RANG
EN STAAT!

De Eerde Klasfe gereed ftaande , om Verflag te doen van. hare Werk-

zaamheden gedurende het afgeloopen tweetal jaren, zal, gelijk bij vroe-

gere gelegenheden , haren arbeid fplitfen in dien , welke haar door of

van wege het Hoog Befl:uur des Rijks werd opgedragen , en in dien

,

welke door vrije medewerking harer Leden werd aangevangen of volbragt.

[n de eerflie plaats dan over de lastgevingen van het Gouvernement.

Zijne Excellentie, de Minister van Binnenlandfche Zaken, aan de

Eerfte Klasfe des Inftituuts deszelfs verlangen hebbende te kennen gege-

ven , om haar gevoelen te vernemen op zekere Memorie over eene

eigene wijze van Turfverkoling , en daaruit" te trekken voordeelen, heeft

de Klasfe, op het advies van hare Leden, de Heeren reinwardt en

VAN BREDA, geoordeeld , hoofdzakelijk het volgende aan Zijne Excellen-

tie te moeten te kennen geven.

Deze Memorie behelst eene opgave van de vele goede eigenfchappen

der
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der turfkool , zoo als ze door den Adresfant bevonden zijn, en als zoo

vele refiiltaten van zijn onderzoek vi^orden opgegeven.

De eigenfchappen zijn, naar zijne meening, de volgende:

De turfkool, door het verkolen van de aardliarst ontdaan zijnde,

verbrandt zonder verfpreiding van eenigen damp of rook , en doet dus

aan verfierdc vertrekken en fijne meubelen geen nadeel , terwijl zij eene

gelijkmatige , en,, naar gelang van de Icwaliteit van den turf, tot twaalf

of meer uren voortdurende hitte geeft.

Vrij zijnde van zwaveldampen, is zij bijzonder gefchikt voor de be-

werking van edele metalen , omdat zij eene zuivere hitte geeft en de

metalen door geene bijtende dampen aangedaan worden. Zij vervangt

in dit opzigt niet alleen de beste houtskool , maar doet zelfs aanmerke-

lijk meer dienst , dan deze.

Eene volkomen , of, zoo als de Adresfant ze noemt , eene chemisch

zuivere kool zijnde , is zij almede tot grof fraidswerk , waarbij het op

deugdelijkheid en zuiverheid van het ijzer aankomt , zoo als in geweer-

fabrijken , fcheeps- en hoeffmederijën , zeer gefchikt ; zij geeft fpoedig

de vereischte hitte , nog meer dan coaks , oefent geene bijtende werking

op het ijzer , en beantwoordt alzoo ook in dit opzigt aan alle chemisch-

technifche vereischten.

Na deze opgave wordt vervolgens melding gemaakt van een ander

voortbrengfel , hetwelk bij de bereiding der turfkool wordt verkregen.

Hetzelve is dienftig ter verbetering en vrucht baarmaking van lage en

natte gronden. Door dit zelfde voortbrengfel worden almede alle voch-

tige dampen , zoo die der lucht , als die uit den grond oprijzen , wij-

ders alle voor de adeaihaling fchadelijke vloeiftoffen gretig opgedurpt.

Hetzelfde voortbrengfel bezit een krachtig vermogen , gekleurde voch-

ten te ontkleuren , Hinkende dampen te vernietigen en bederf tegen te

gaan ; kan derhalve tot het zuiveren van drinkwater , en bij gevolg ook

op
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op zeereizen tot het weren van bederf in het zoete water, en zelfs

• ter verbetering van het drinkwater dienflig zijn.

Nog een tweede voortbrengfel , hetgeen almede en in gtoote kwanti-

teit bij de bereiding der kool verkregen wordt , is gefchikt tot het bc
veiligen van gewoon- en fcheepstimmerhouc en van hout- en touwwerk

voor bederf of vervuren , en gaat het ontllaan van zwam of worm in

dezelve tegen. Deszelfs uitwerking is innerlijk chemisch , terwijl die

van teer flechts werktuigelijk en uitwendig is , en niet dan gedeeltelijk

de voorwerpen van de lucht affluit.

Al verder wordt vermeld , dat met de genoemde producten tevens een

voor fl:oomwerktuigen op ftoomboten en floomwagens gefchikt materieel

verkregen wordt , zoo ook voor de gasverlichtingen , en eindelijk , dat

de bereiding van levendige kalk met het daarftellen dier voortbrengfelen

in verband kan gebragt worden.

Laatftelijk wordt ook nog opgegeven , dat het vervaardigen der turf-

kool niet dan zeer geringe kosten zal veroorzaken , terwijl daarbij de

overige producten in het groot geheel kosteloos verkregen worden.

Dan volgen de voorwaarden , onder welke de Adresfant aanbiedt

,

zijne uitvindingen aan het Beftuur bekend te maken , en hier te Lande ten

uitvoer te brengen-

Na de vermelding van den inhoud dezer memorie , zal de Klasfe, in de

eerfte plaats, het gebruik van den turf en de voortbrengfelen daaruit, na-

der in overweging nemen.

Hoewel , wegens het gemis eener nadere opgave van 's mans uitvin-

dingen en wijze van behandeling, over de waarde van zijn voordel niet

of flechts onvolledig kan geoordeeld worden , zoo zullen toch daaromtrent

de volgende bedenkingen moeten in aanmerking komen.

Vooreerst komt het in dezen zeer aan op de onderfcheidene foorten

van turf, waarvan de kool zal bereid worden. De bg ons meest ge-

brui-
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bruikelijke foorten zijn de baggcrturf en de lange Vriefche turf. Andere

foorten kunnen niet wel door den Adrcsfant bedoeld zijn.

De kool van beide foorten , op de gewone wijze vervaardigd , is ge-

noegzaam bekend , vooral die van den baggerturf , die overal veelvuldig

in gebruik is.

Doch geene dier beide kolen bezit , noch kan al die cigenfchappen bc-

zitten , welke van de turt'kool bij de memorie zijn opgegeven. De in-

zender noemt de door- hem bedoelde kool volkomen of chemisch zuiver.

Eene geheel zuivere kool is diegene , welke , behalve de eigenlijke kool

of brandftoffen , geene andere beftanddeelen bevat. Doch alle turfkool

laat , 'na de verbranding , een groot gedeelte asch , uit niet brandbare

beflanddeelen zamengefteld , terug , die , vooral uit de kool van bagger-

turf, aanmerkelijk veel bedraagt. De kool van beide foorten turf is der-

halve verre af, van zuivere kool te zijn.

Alle baggerturf, zelfs de beste van deze foort , is altijd een mengfel

van eigenlijke veenftoffe en van eene groote hoeveelheid klei en zand of

andere aarde ; welke aarde , geene brandltoffe zijnde , in de asch terug

blijft. De asch van turfkool zal derhalve altijd meer bedragen , dan die

van houtskool. Het is onverklaarbaar , hoe de Adresfant de turfkool

,

als brandftoife befchouwd, voor zuiverder, dan deze, houden en boven

deze flellen kan.

Dit geldt vooral met opzigt tot het gebruik bij het bewerken van edele

metalen, waartoe hij de turfkool boven de houtskool, in tegenftrijd met

alle ondervinding , aanprijst. Geen esfai toch van goud of zilver kan

met turfkool gefchieden , omdat deze , minder digt zijnde , in de geringe

ruimte van den esfai-oven geene genoegzame hitte geeft en door de vele

asch zeer hinderlijk is ; het is voorzeker , omdat men met minder houts-

kool, wanneer zij genoegzamen togt heeft, fpoedig eene (terkere hitte ver-

krijgt dan met turf kolen , dat de goud- en zilverfmeden tot al hun werk

zich
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«ich bij voorkeur van houtskool bedienen.

Het is echter denkelijk , dat de Adresfant zich voorftelt , de meerdere

digtheid der houtskool , waardoor zij in eene zelfde ruimte meer brand-

ftoiFe dan de turf kool bevat, ook in deze te zullen verkrijgen, wanneer

de turfkool van fterk zamengepersten turf vervaardigd wordt. Het is

niet te ontkennen en ook bevonden , dat daardoor aanmerkelijk veel ge-

wonnen, en eeue werkzamere kool verkregen wordt. Doch de ondervin-

ding leert tevens , dat zulk eene kool zeer los is van zamenhang , fpoe-

dig tot gruis valt, en geene drukking verdragen kan; zonder nog te ge'

wagen van de vele asch, die zij oplevert.

Een ander gezegde in de memorie , namelijk , dat zich onder het bran-

den en glimmen der turf'kool geene dampen hoegenaamd , veel minder

fchadelijke of fcherpe dampen , zouden ontwikkelen , wordt almede door

de ondervinding tegengefproken.

Verder wordt in de memorie gewag gemaakt van het nuttig gebruik

der bijvoortbrengfelen , die met het bereiden der turfkolen verkregen

worden. Alles , wat daaromtrent vermeld is , heeft betrekking tot on-

derwerpen , die door anderen reeds zoo veelvuldig en volledig behandeld

zijn , dat men het onderzoek daaromtrent als voltooid mag achten ; de

grondbeginfelen , waarnaar dergelijke bewerkingen behooren te gefchie-

den , ^ijn gevonden , aangewezen , en genoegzaam bekend. Van dien

aard is het gebruik der turfasch in den Landbouw , tot het opdroogen

en vruchtbaar maken van lage , natte gronden. — Verder het zuiveren

en ontkleuren van water en andere vochten , tot welk gebruik de houts-

kool, en in fomtnige gevallen de dierlijke kool, voorzeker niet ligt , noch

door turf kool , noch door eenige andere zelfftandigheid van , dezelfde

uitwerking, zal kunnen vervangen worden. Hetzelfde mag ook ten aan-

zien van het weren en vernietigen van fchadelijke damp- of luchtvormige

uitvloeifelen gezegd worden.

De
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De Klasfe vertrouwt , dat deze hare bedenkingen voldoenden

grond opleveren , om te vermoeden , dat de Addresfant niet niet al wat

tot zijn onderwerp betrekking heeft, noch met den aard en het gebruik

der turf kool bij ons, noch met de hier te Lande gebruikelijke middelen

ter bereiking der overige , door hem opgegevene , voordeden genoegzaam

bekend is , en dat men dus ook met niet minder grond moet vreezen

,

dat de aangebodene uitvindingen in de uitkomst de beloofde meerdere

voordeden niet zullen opleveren. Zij heeft derhalve in het adres geene

genoegzame redenen gevonden , om op hetzelve de verdere aandacht van

het Gouvernement te vestigen. •

De Eerde Klasfe door Zijne Excellentie den Minister van Binnen-

landfche Zaken verzocht zijnde, hare gedachten mede te deden aan-

gaande een adres , door den Heer j. f. schiereck te Frankfort aan

Zijne Majesteit aangeboden , betrekkdijk twee doe hem gedane uitvin-

dingen , nam daarop het gevoelen in van hare Leden van rees en

VAN beek.

Waaruit is voortgevloeid het volgend antwoord aan welgemelden

Heer Minister.

De Heer schiéreck geeft in zijn adres te kennen , dat door hem

zijn uitgevonden:

1°. eene rekenmachine, dienende om met meer gemak en zekerheid

de rekenkundige berekeningen uit te voeren j

2». eene bijzondere aanwending van de kracht des winds tot

voortbeweging der fchepen en van vele andere machines, waardoor in

het bijzonder de schepen met grootere snelheid , dan dit door zeilen ge- ^

fchiedt , zoowel in de rigting des winds zelven , als in elke andere rigting

kunnen voortbewogen worden , het zoogenaamd laveren geheel wegvalt

,

en het schip bij ftorm tegen het gevaar van llranden beveiligd is , door-

C ^ dien
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dien hetzelve aan de kracht der golven onttrokken wordt.

De Adresfant wendt zich tot Zijne Majesteit met den wensch

,

dat ten aanzien dezer laatfte uitvinding door Hoogstdezelve eene Kom-

misfie , uit Wis- en Natuurkundigen beftaande , moge benoemd worden

,

ten einde hij zijne berekeningen aan dezelve mcdedeele.

Behalve eene uitwendige befchrijving en afbeelding der rekenmachine

,

geeft het adres geene nadere inlichting omtrent den aard der beide uit-

^ vindingen ; de Adresfant treedt dienaangaande in geene bijzonderheden
,

maar beroept zich op de getuigenisfen van de Heeren gaüss en thibaut ,

Hoogleeraren aan de Göttingfche Hoogefchool , waarvan affchriften bij

het adres gevoegd zijn.

Bij gebrek aan eene opgave der inrigting van het werktuig zelf,

ziet zich de Eerite Klasfe in de onmogelijkheid, uit eigene overtuiging

over deszelfs waarde te oordeelen. Zij meent echter te moeten opmer-

ken, dat, na de eerfte rekenmachine, door pascal in 1642 uitgedacht,

er reeds meermalen zulke werktuigen , volgens verfchillende conftructiën

,

vervaardigd zijn, en dat inzonderheid de vóór weinige jaren door den

Engelfchen Geleerde, babbage, ontworpene rekenmachine , naar het een-

parig oordeel van deskundigen, zulk eene volkomenheid bezit, dat het

vervaardigen eener nieuwe machine van dien aard , uit een theoretisch

oogpunt ,
geen bijzonder belang kan wekken. Wat verder het praktifche nut

der uitvinding van den Heer schiereck betreft , is het zeer te betwij-

felen , of dezelve eenigen ingang vinden zoude bij degenen , die zich veel

met rekenen bezig houden. Het is ten minfte der Klasfe niet bekend,

dar er , of bij kooplieden . of bij eigenlijke Wiskundigen eenige behoefte

~#<evoeld wordt, om hunne rekeningen met behulp eener machine uit te

voeren.

Het is echter onnoodig , langer hierbij (lil te ftaan , daar de Adres-

fant , bij de vermelding zijner rekenmachine
,

geen ander doel fchijnt

ge-
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gehad te hebben , dan om dezelve als eene aanbeveling voor zijne tweede

ontdekking te doen dienen. Deze betreft
,

gelijk reeds gemeld is , eene

nieuwe aanwending van de kracht des winds tot voortbeweging der

schepen enz. Indien de voordeden , door den Heer schiereck aan

zijne uitvinding, boven het gebruik van zeilen en zeJfs van ftoomwerk-v

tuigen, toegekend, ook flechts voor een gedeelte door de ondervinding

bevestigd wierden , zou de Zeevaartkunst daardoor gewis eene groote

fchrede tot liare volmaking genaderd zijn. Maar hoe grooter de waarde

is , die de Adresfant zelf aan zijne uitvinding hecht , des te meer

aarzelt de Klasfe , om aan zijne verzekeringen geloof te geven. De

getuigenis des Hoogleeraars gauss , door den fchrijver aangevoerd , is.

zeer weinig afdoende. Deze Geleerde verklaart , dat de wijze, waarop

de Heer schiereck den wind wil aanwenden , op zich zelve vernuftig

Is , en dat de mogelijkheid , om door dezelve eene draaijende beweging

voort te brengen, op juiste mechanifche beginfelen rust, maar voegt

tevens hierbij, dat hij zich niet met de vraag wil inlaten, of, en in

welke gevallen, deze aanwending met voordeel kan gefchieden. Zoodanig

eene verklaring is niet gefchikt , om eene hooge verwachting van het

praktifche nut dezer nieuwe uitvinding te geven. In dezelve wordt

juist het antwoord op de vraag ontweken , waaromtrent men zich zoude

wenfchen ingelicht te zien, en waarop het hier alleen aankomt.

Reeds vóór den Heer schiereck kende men veelvuldige wijzen

,

om den wind tot voortbrenging eener draaijende beweging te doen die-

nen; meermalen had men ook getracht, dezelve op de beweging der

fchepen toe te pasfen , maar fteeds met ongunllig gevolg. Het gebruik

van zeilen, reeds in de eerfte kindschheid der zeevaart ingevoerd, heeft

zich door eene eeuwenlange ondervinding doen kennen als het beste

middel , om den wind tot beweegkracht bij fchepen aan te wenden ; te

midden der verbeteringen in het getal, de plaatfing en de behandeling

C 2 der
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der zeilen aangebragt , heeft zich de deugdzaamheid van het beginfel

,

waarop derzelver gebruik rust, meer en meer bevestigd.

De Klasfe acht het è priori reeds hoogst onwaarfchijnlijk , dat het

den Heer schiereck gelukt zoude zijn , dit beginfel door een beter en

voordeeliger te vervangen , en zij vindt zich in dit gevoelen verfterkt

door het ontwijkend antwoord van den Hoogleeraar gauss.

Indien de . uitvinding van den Heer schiereck inderdaad de groote

voordeelen bezit, welke hij aan dezelve toekent, zal het hem gemakke-

lijk zijn , zich door een Octrooi ruime vergoeding te verzekeren voor

.de door hem daaraan bedeede moeite en kosten. Alle zeevarende natiën

zullen zich dan van zelve beijveren , om daarvan gebruik te maken.

Maar het zoude ongerijmd zijn , te willen aannemen , dat elke vreemde-

ling, die eene belangrijke uitvinding meeni gedaan te hebben, hierdoor

geregtigd ware , ora zich tot onze Regering te wenden , ten einde op

's Lands kosten eene Koramisfie van Geleerden tot onderzoek derzelve

te doen zamen roepen. Zulk een maatregel kan flechts raadzaam zijn

,

wanneer de uitvinding in eene bijzondere en uitfluitende betrekking flaat

tot de belangen van ons Vaderland , en men tevens , hetzij wegens de

bekende verdienden des uitvinders , hetzij op andere gronden , met reden

verwachten kan , dat die uitvinding wezenlijk belangrijk is. Deze ver-

eischten ontbreken in het onderhavige geval; weshalve de Eerde Klasfe

meende , als haar gevoelen te moeten voordragen :

dat er geene redenen bedaan , die het benoemen eener Kommisfie

tot onderzoek der uitvindingen van den Heer schiereck raadzaam doen

voorkomen.

Bij aanfchrijving van 6 Junij 11. ontving de Eerde Klasfe van het

Ministerie van Binnenlandfche Zaken twee adresfen des Heeren w. van

houten aan Zijne Majesteit, den Koning, betrekkelijk een door hem

uit-
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uitgevonden werktuig , om water op te heffen , nevens andere voorftellen

ter verbetering van de gewone windmolens , onder bijvoeging van eenige

daarop ingewonnen berigten van Ambtenaren des Waterftaats , met ver-

zoek , om de confideratiën en het advies der Klasfe deswege te erlangen.

De Klasfe , hare Medeleden mentz , soetermeer en alewijn hier-

over hebbende geraadpleegd , oordeelde niet onvoegzaam , aan Zijne

Excellentie den Minister van Binnenlandfche Zaken te antwoorden

:

„ dat het haar voorgekomen is , dat in gezegde berigten door de

„ Ambtenaren van den Waterllaat niet te onregte wordt beweerd , dat

„ geene der vindingen of voordellen des Heeren van houten als nieuw

„ befchoiuvd kunnen worden. Het door hem voorgemeld werktuig

,

„ zijnde eene fchepfchijf, is namelijk in dit Land bekend; en in Enge-

„ land zijn in gebruik raderwerk en asfen van ijzer , even zoo zamen-

„ geiteld , als de Adresfant bedoelt ; waarvan ook in dit Land op

„ 's Rijks kosten eene proef fchijnt genomen te wezen. Al het door

„ den Heer van houten voorgeftelde is daarenboven in bekende boek-

„ werken befchreven."

„ De l^lasfe zou in . herhalingen moeten vervallen , indien zij een

„ en ander , dat door gezegde Ambtenaren zoo te regt is aangevoerd

,

„ breeder wilde ontvouwen. Zij heeft overigens noch theoretifche

,

„ noch praktikale redenen kunnen vinden , waarom eene fchepfchijf bo-

„ ven de meer algemeen in gebruik zijnde fchepraderen en de water-

„ fchroef of vijzel te verkiezen zoude zijn."

„ Het komt haar alzoo niet raadzaam voor , het verzoek des Hee-

„ ren van houten , om van zijn werktuig op 's Rijks kosten eene

„ proef in het groot te nemen, in te willigen." —

Het vervuren van het hout is vooral in de latere jaren bij alle ter

zee



zee varenden een gewigtig punt van bezwaar , en het middel ter voor-

koming en afwering van Iietzelve een der belangrijkde vraagftukken ge-

v\rorden. Dat- john howard kyan alzoo niet alleen te Londen, maar

bij- alle Natiën , die in den Zeehandel betrokken zijn
, groot opzien

baarde door zijne uitvinding, om door eene oplosfing van kwik-fubli-

maat het bederf van hout en andere voorwerpen van plantaardigen oor-

fprong te wreren , volgt gereedelijk uit het hoog gewigt , dat allerwege

aan dergelijke ontdekking te hechten ware.

Men verlangde echter meer bepaald daarmede bekend te worden

,

in het bijzonder wat betreft deszelfs doelmatigheid en onfchadelijkheid.

De beide Ministeriën , die van Marine en van Binnenlandfche Zaken
,

ontvingen van Zijne Majesteit , den Koning , de magtiging , om de

Eerfte Klasfe uit te noodigen , zich met het onderzoek dezer zaak

,

zooveel noodig gegrond op daartoe te nemen proeven , bezig te houden

,

en hetzelve voornamelijl; uit te (trekken tot twee hoofdpunten , als :

1°. met betrekking tot de doeliïfatigheid van het gezegde middel

tot voorkoming van de vervuring van het hout , op grond van het be-

derfwerend vermogen van de kwik-fublimaat , in verband met de eigen-

fchappen der fappen 'van het hout

;

2°. wegens de ongezondheid voor de fchepelingen en de lieden

,

die het hout bewerken.

De Heer c. j. glavimans , vernomen hebbende , dat de Eerfte

Klasfe over dat onderwerp ftond te worden . geraadpleegd , had reeds

eenige weken vroeger aan haar twee flesfchen gezonden met eene oplos-

fing van kwik-fublimaat , zijnde de eene genomen uit den bereidingsbak

te Rotterdam , alvorens het hout daarin geplaatst , en de andere oplos-

fing , nadat het hout eenige dagen in den bak geweest was. —
Deze flesfchen zijn ter befchikking gefteld van de later benoemde

Ge-



( ^3 )
•

Gekomniitteerden , van welke de Klasfe hare voorlichting te .gemoet

ziet , om gepastelijk aan het veteerend verlangen des Goiivernements te

kunnen voldoen.

In de maand September van het afgeloopen jaar vereerde Zijne Ex-

cellentie, de Minister van Binnenlandfche Zaken, de Eerfte Klasfe met

eene lastgeving , die op het zoo dikwerf behandeld vraagftuk , om Am-

.fterdam jjan drinkbaar water te voorzien , naauwe betrekking heeft.

Zij ontving namelijk eene aan Hoogdenzelven door den Heer Majoor

VAN PANHUYS ingczondene hertaling eetier Befchrijying van de Wa-

terbakkeii ie Venetië^ voorkomende in hel Weener T^ijdfchrift voor

Bouwkunde van 14 Mei 1836, N". ao, met verzoek, om haar gevoe-

len re doen kennen , of, en in hoeverre, zulke waterbakken te Amjierdatn

eenige nuttige aanwending zouden kunnen hebben.

De Eerfte Klasfe de inrigting dier bakken , volgens de opgegevene

Befchrijving , in gezetre overweging hebbende genomen, meende daarop

eenige bedenkingen aan Zijne Excellentie te moeten voorhouden.

Het kwam namelijk der Klasfe al aanfl:onds twijfelachtig voor, of het

wel mogelijk zoude zijn, in de veenige gronden van Jmfterdam zulke

bakken , enkel uit wanden van klei gevormd , tegen den aandrang van

brak water, dat met alle vlijt behoort uitgefloten te worden, op den

duur bedand te maken.

.De aanvulling der binnenruimte met zand , welke bij de Venetiaanfche

bakken plaats heeft, mag in zekere mate wel ftrekken, om met de druk-

king van het buitenwater evenwigt te houden, en om dus opperfing

van de wanden voor te komen, waarvan zelfs bij gemetfelde bakken

voorbeelden belTaan; altijd zou het echter een zeer onzeker werk blijven

en althans te dien opzigte moeten onderdoen voor in Cement gemetfeld

muurwerk, romdom met klei aangevuld en bekleed.

Wat
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Wat de foliditeit en zekerheid , om het brakke water af te weren

,

aangaat , kan de Klasfe alzoo geenszins aan de befchrevene Venetiaanfche

bakken eenige voorkeur toekennen boven de waterbakken , zob als die

te Amjierdam worden gemaakt, en waarvan klein en groot, misfchien

wel een niet minder aantal aldaar, dan te Fenetie^ zal aanwezig zijn.

De filtrering van het water door zand , dat bij de Venetiaanfche bak-

ken plaats heeft, kan nuttig wezen, edoch zij vermag het regenwater,

hetwelk men van de daken langs. looden goten en pijpen in de bakken

zou willen geleid hebben, niet te bevrijden van de looddeelen, waarme-

de , te Amflerdam misfchien meer dan elders , dit water fouis bezwan- '

gerd is. De aanvulling met zand, bij onze waterbakken geen doel tref-

fende , heeft daarenboven het groot bezwaar , van de ruimte ter water-

aanvulling aanmerkelijk te verminderen, zoodat bij eene gegevene grootte,

dusdanig toegeftelde bakken naar evenredigheid flechts eene kleine hoe-

veelheid waters zouden kunnen bevatten.

Dit mag te Venetië, in zeker opzigt, een klein inconvenient zijn,

omdat meu aldaar , naarmate van het verbruikte , den aanvoer het geheele

jaar door kan laten voortgaan. Geheel anders is dit hier, waar het

hoofddoel moet wezen, de meestmpgelijke hoeveelheid water in voorraad

te houden , ten gebruike op zulke tijden , dat geen aanvoer gefchieden kan.

Zoolang de vaarwaters open zijn, is er te Amflerdam nimmer ge-

brek aan drinkbaar water. Had men dus een klimaat, als dat van Ve-

netië^ er zou nooit gebrek ontfhan, al beftund er geen enkele Stads-

vvaterbak. Maar het bijzonder doel dier bakken aldaar hierin gelegen

zijnde, om eenen genoegzamen voorraad te bevatten, ter verzorging en

gerieve der ingezetenen , zoolang de aanvoer geftremd is , mag men het

van het grootftc belang rekenen , dezelve zoo in te rigten , dat zij

,

naar hunne grootte , den meest mogelijken voorraad kunnen opnemen

;

yvaarbij het opvullen met zand als van zelf wordt uitgefloten.

Wel-



( 25 )

Welligt heeft men er vroeger ook al niet gunftiger over gedacht. Die

Venetiaanfche waterbakken waren ten minde aan onze Bouwkundigen

van ouds her niet onliekend , wordende daarvan reeds melding gemaakt

in een werkje, te Amjlerdam in het jaar 1683 in het licht verfchenen,

onder den titel:

de Befchryvinge , om het zoet water uit de Riviere de Vegt op

drierley wijze te brengen binnen de flad Amflerdam.

Er zouden nog andere bedenkingen te dezen aanzien te maken zijn;

doch de Klasfe meent het aangevoerde genoegzaam, om geene onzeker-

heid over te laten , dat zij de Venetiaanfche waterbakken ter navolging

niet kan aanbevelen , althans niet als een middel , om , zoo als de Heer

Majoor van panhuys fchijnt te bedoelen, daardoor een gedeelte van

den aanvoer des Vechtwaters te befparen.

De Eerde Klasfe des Instituuts had zich ten jare 1836 bij Zijne Ma-

jesteit , den Koning , in eene gemotiveerde voordragt aangeboden , om
onder hare directie eene of meer putboringen te Amfterdam te laten

doen , ten einde te onderzoeken , welke refultaten het boren van diepe

of zoogenaamde Artefiaanfche putten aldaar geeft, en om daaruit te

kunnen befluiten , of, en in hoeverre, dit middel zou kunnen (Irekken

,

om in de behoefte van goed drinkbaar welwater te dier Stede te voor-

zien , en verzocht , dat het aan Zijne Majesteit mogt behagen , de ter

uitvoering van dit onderzoek benoodigde gelden toe te ftaan en ter be-

fchikking van de Klasfe te dellen.

Zij had het genoegen, kort daarna te ontvangen het berigt eener

gunftige befchikking van Zijne Majesteit , waarbij Hoogstderzelver genoe-

gen werd te kennen gegeven met het aanbod der Klasfe , om over de

Artefiaanfche putboring te waken , en op dezelve magtiging verleend

,

om daaraan gevolg te geven , onder zoodanige bepalingen , als voor de

P (tad
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Itad Amfterdam niet wel anders , dan zeer aanneembaar te befciiouwen

zijn.

De zaak der putboring alzoo geregeld zijnde , heeft de Eerde Klasfe

gemeend, de zorg daarover te moeten opdragen aan hare ftedelijke

Leden alewijn , g. vrolik , w. vrolik en swart , met vrijheid , om
te rade te gaan met zoodanige . buitenfleedfche Leden, als wier hulp en

voorlichting zij zouden oordeelen , in het belang dezer gewigtige onder-

neming te moeten inroepen.

Na de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het oprigten

der Itdlaadje tot het htjfchen , het inheijen der fteunpunten voor de hef-

boomen en zoo voorts , begon men op den 25»"" Februarij 11. de ijzeren

buizen, elk ter lengte van ongeveer negentig nederlandfche duimen, bij

eene doormethig van zeventien nederlandfche duimen aan te brengen en

in den grond te doen doordringen. Dit gelukte aanvankelijk met zulk

gewenscht gevolg , dat men op den eerften Maart reeds eene diepte van

10 el 86 duim onder Amfterdams peil bereikt had.

Toen echter ondervond men eenen tegenftand , die ftremmingin het

werk te weeg bragt , zoodat men , na deszelfs opruiming , eerst den 8»*"»

Maart wederom kon beginnen. Van dien tijd af regelmatig en fnel

voortgaande, was men op den n*°" Maart tot eene diepte van 2.6 el 49

duim doorgedrongen. Toen ontmoette men een nieuw bezwaar, dat

den arbeid deed ftaken ; de klepboor raakte vast : men kwam echter

ook deze belemmering fpoedig te boven , zoodat men op den 15*"° Maart

het werk wederom in volle kracht konde doorzetten.

Sedert dien tijd heeft de putboring geene ftoornis ondergaan , zoodat

z^ op den a8'*™ April 11. reeds eene diepte bereikt had van 65 el 73 duim

,

dat is ongeveer 230 Amfterdamfche voeten. De put gaf toen zeer veel

en , naar uiterlijk aanzien en fmaak te oordeelen , goed drinkbaar water.

Gekommitteerden vonden niet ondienftig, daarbij eenigen tijd te rusten,

en
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• en bij nader beraad te bepalen , of men zich met den niet ongunftigen

uitflag van deze eerfic proef zoude te vreden liouden.

Zij hadden intusfchen nietHferzuimd , de grondlagen , welke de klep-

boer opbragt , van afftand tot afftand te verzamelen en gefcheiden te

houden. Die gronden zijn een belangrijk onderwerp voor opzettelijke

beproeving , doch kunnen voor als nog geen deel uitmaken van dit Ver-

flag. — Zijne Majesteit, de Koning, heeft zich, ftaande Hoogstdeszelfs

bezoek der Hoofddad , wel gelieven te verwaardigen , het werk der

putboring in oogenfchouw te nemen , en zich van den aanvankelijken

goeden uitflag te vergewisfen.

De Eerde Klasfe hoopt in een volgend Verflag den afloop hater po-

gingen te zullen kunnen openleggen.

De verbetering inr de tijdsaanwijzing der openbare Uurwerken , door

het invoeren van den middelbaren in plaats van den waren tijd, vroeger

bij de Eerfte Klasfe , op last van het Gouvernement , behandeld en in

haar Verflag ten jare 1835 zijnde vermeld geweest , heeft in de gevol-

gen op nieuw hare aandacht gevorderd.

Zg werd , bij ' misfive van i April 11. , door Zijne Excellentie den

Minister van Binnenlandfche Zaken met den tegenwoordigen ftaat des

onderwerps in de voornaamfte ftedeu bekend gemaakt, en ontving te-

vens eenige vragen daartoe betrekkelijk.

De Heeren moll , van utenhove en van beek , vroeger met deze

zaak belast geweest , voldeden wederom aan het verzoek der Klasfe en

deden in een uitgebreid Verflag opmerken, hoe de goede gezindheid bij

de Gedeputeerde Staten der meeste Provinciën aan de heilzame bedoelin-

gen der Hooge Regering bevorderlijk geweest waren

;

dat de zwarigheden, welke door twee Provinciën, Zeelanden Dren-

the , daartegen aangevoerd waren , zich ligtelijk laten oplosfen ,
gelijk

D 2 zij
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zij dan ook van punt tot punt in het Verilag van Heeren üekommit-

teerden zijn opgenomen en tot klaarheid gebragt geworden.

De (laat der openbare Uurwerken in zeer naauw verband ftaande met

de verbeterde tijdsregeling, is het vooral deze, welke aan de zorg der

Plaatfelijke Befluren behoort te worden aanbevolen. Het was dan ook

het meest dringend verlangen des Heeren Ministers, om door de Klasfe

te worden ingelicht , welke maatregelen voor deze gewigtige aangelegen-

neid . als het meest pasfend en minst kostbaar zouden zijn aan te raden.

Ik zou noodig hebben , ten naaste bij alles af te fchrijven , wat te

dezen opzigte als dienftig door de Klasfe is aanbevolen , of als onnoo-

dig is afgeraden , zoo ik mij wilde verdiepen in de naauwkeurige ont

wikkeling , welke door Heeren Gekommitteerden aan dit onderwerp is

hefteed geworden.

Het moge voor ©nze tegenwoordige befchouvving genoeg zijn, dat de

Klasfe als hare meening heeft voorgedragen, dat onder het bezit van

eene gewone ftaande klok , die weinig kostbaar is , en van eenen ge-

fchikten zonnewijzer , die aan de onwrikbare kerktorens of aan andere

hooge gebouwen uit de middeneeuwen met volle zekerheid kan gehecht

worden , alles te verkrijgen is , wat tot eene goede regeling van den tijd

vereischt wordt , mits daarbij die voorzorgen worden in acht genomen

,

welke haar vroeger Verflag heeft aanbevolen. •

—

Meerdere lastgevingen heeft zij in de twee afgeloopen jaren van het

Gouvernement niet ontvangen.

De Leden der Eerfte I^lasfe zijn gewoon , den arbeid , dien zij uit

eigene beweging aanbieden, in tweeledig opzigt te befchouwen, te we-

ten , om de Vergaderingen over een of ander belangrijk punt van We-

ten-
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tenfchappelijken aard te onderhouden , en hare meening daarop te ver-

ftaan, of als geheel afgewerkt en dienende, om onder de uit te geven

Verhandelingen te worden opgenomen.

Het heeft vooral aan de eerfte foort in de laatst verloopen jaren niet

ontbroken.

De Heer reinwardt maakte , al aanllonds na de algemeene Vergade-

ring des jaars 1835, de Klasfe bekend met eenige proeven en waarne-

mingen aangaande de turfasch , in het bijzonder van den langen of

Vriefchen Tuff,

Welke voordragt , geheel nieuwe gezigtspunten over de vorming der

hooge veenen in ons .Vaderland bevattende , met groote belangftelling

door de vergaderde Leden werd aangehoord , die dan ook hunnen wensch

aan het geacht Medelid te kennen gaven, om het Stuk zelf, in den

vorm eener Verhandeling bewerkt , ter nadere overweging te ontvangen.

Waartoe hij zich niet ongenegen verklaard heeft.

Kort daarop ontving de Klasfe een bezoek van haar geasfociëerd Me-

delid , den beroemden kruidkundige brown , welke de Vergadering ver-

gastte op eene mikroskopifche aanfchouwing van de nog overgeblevene

en behoudene flruktuur van vaat- en vezelweefTel in verfteende hout-

foorten , in het bijzonder uit de familie der Coniferae.

Hij bragt in het bijzonder dezelve in vergelijking met het vaat- en

vezelweeffel van nog levende foorten van Pijnboomen, en deed hare on-

derlinge overeenkomst opmerken.

In diezelfde Vergadering leverde de Heer w. vrolik eene voorloopige

mededeeling van liet ontleedkundig Onderzoek der ingewanden van eene

Balaenoptera roftrata ,
groot 56 Rijnlandfche voeten , toen onlangs

geftrand te PFifk aan Zee, en deed aanvankelijk als bijzonderheid kennen

de
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de plaatfing der buiksingewanden, niet enkel in de buikholte, maar

grootendeels geheel voorwaarts tusfchen de borstholte en algemeehe be-

kleedfelen zich tot aan de kin uitftrekkende.

Hij duidde overigens het verfchil aan, dat hij in de huidplooijen onder

het ligchaam gevonden heeft met hetgeen de Heer schlegel in het

Derde Deel van de Nieuwe Verhandelingen der Eerlte Klasfe heeft voor-

gefteld, gaande namelyk deze plooijen niet onafgebroken in regce lijnen

door, maar wordende op zekere afftanden door tusfchen ingevoegde

vingerswijze vervangen. Welk een en ander hem niet onaannemelijk

deed voorkomen , dat , daar deze plooijen zich niet verder uitftrekken

,

dan de buiksingewanden, zij dienftig zijn ter verruiming van de holte,'

waarin een groot deel van de ingewanden der fpijs vertering bij deze

dierfoort bevat is.

Nog voor het einde des jaars 1835 hield de Heer moll de aandacht

der Eerfte Klasfe bezig over meer dan een belangrijk onderwerp.

Hij deelde haar in de eerlte plaats zijne navorfchingen mede over dén

Catalogus' der zuidelijke Sterren , opgemaakt door wijlen frederik de

HOUTMAN van Gouda. Waartoe hem bijzonder dienftig is geweest het

oorfpronkelijk handfchrifc van dien beroemden Zeeman, dat eerst onlangs

in handen was gekomen van ons geacht Medelid.

De belangrijke inhoud van het voorgelezen Stuk deed bij de Verga-

dering den ernftigen wensch ontftaan , dat hetzelve in een of ander alge-

meen gelezen wordend tijdfchrift mogt in het licht verfchijnen. Aan

welk verlangen de Heer moll is te gemoet gekomen door deszelfs plaat-

fing in den Algemeenen Konst- en Letterbode , waaruit het U, Geëerde

Toehoorders , zekerlijk reeds is bekend geraakt.

In de tweede plaats maakte hij de Vergadering deelachtig aan de kennis

van
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zijnde , een paar houtfoorten te bekomen , die federt eeuwen diep onder

den grond waren bedolven geweest , zonder van aard te veranderen of

haar oorfpronkelijk karakter te verliezen , leide hij dezelve ter aanfchou-

wing over ,
gemuniëerd met de echte befcheiden van de plaats waar

,

en den tijd wanneer zij zijn opgedolven geworden.

De Vergadering van haar geacht Medelid vrijheid bekomende , om af-

fchrift dezer bevvijsftukken te nemen , heeft dezelve woordelijk doen in»

lasfchen in het verhandelde van dien dag.

Zij luiden als volgt

:

-
' .

„ Stuk eikenhout van een boom gevonden in den in 1421 verdronken

„ Zuid-*Hollandfchen Waard of langs de oever van de Bakkerskil door

„ de Ingenieur van den Waterftaat j. a. nicolson in den jare 1829.

„ Men had te dier plaatfe eene groote masfa eiken zware bomen ge-

„ vonden , die nien had verbruikt zoo voor de riete bedekking van mo-

„ lens waartoe dat^hout wegens zijne buigzaamheid zeer gefchikt was

,

„ als tot brandhout."

„ In den zomer van 183a, bij gelegenheid van het graven van den

^ put voor de fluis op het einde der Rozendaalfche Vliet , thans ge-

„ naamd het Rozendaalfche Sas , ïs men op ongeveer 4 el 70 on-

„ der gewoon hoog water en op ongeveer 2,10 Ellen onder gewoon

„ laag water op de Krammer (wordende dit laag water aldaar aange-

„ nomen op i el 30 onder Amfterdamsche peil) gekomen op de

„ resten van een oud bosch , dat in vooroude tijden fcheen afgekapt te

„ zijn ; meestal beftaande uit masthout , doch met enkele berken daar-

„ onder , en hetwelk eenigzins regulier geplant voorkwam , enkele ftam-

„ men hadden nog eene lengte van i tot 2 ellen , de rest waren korter.

n We-
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„ Wegens de groote diepte , waarop die boomen gedaan hebben onder

„ de tegenwoordige waterftand , vermoed men , dat die gewasfen zyn

„ vóór den Cimbrifciien vloed , en dus vóór onze Jaartelling.

„ Gemelde boomen ftonden op , en waren omgeven van derry gronden.

„ Het bijgaande ftuk hout , voorzien met een cachet , als deze , is

„ een gedeelte van zoodanige mastboom , waaraan de fchil bij opgra-

„ ving nog verbonden was, doch die bij het droog worden, zich daar-

„ van heeft los gemaakt."

„ De Infpecteur voor den Waterftaat , belast ge-

» „ weest met de bouwing van voormelde fluis.

n (S^f') A. GOEKOOP."

In een tijdsgewricht , dat men allerwege zich bezig houdt met geolo-

gifche nafporingen, en belangrijke opgedolven (lukken te voorfchijn

brengt, is het voorzeker hoogstgewigtig , in ons Vaderland houtfoorten

te hebbep opgegraven , die , na zoovele eeuwen , niets van haar oorfpron-

kelijk karakter fchijnen verloren te hebben. • WeHigt fpreidt de tijd ook

hierover een nieuw licht.

Het goud-erts , dat in Zuid-^merika wordt uitgedolven , bijzonder

rijk zijnde aan zeker metaal , dat nog voor weinige jaren onder de zeld-

zame delfftofFen gerangfchikt werd , Palladium geheeten , levert den En-

gelfchen heden ten dage genoegzame hoeveelheid, om het alzoo ten al-

geraeene nutte , in het bijzonder voor fcheikundige bewerkingen , dienst-

Daar te maken.

De Heer moll bragt hiervan meer dan eene proef ter tafel, als zgnde:

i". een langwerpig vierkant ftukje Palladium;

2". een gelgkvormig ftukje, geallieerd met lo pCt. zilver;

3".
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3°. een dikke draad Palladium , insgelijks met lo pCt. zilver.

4". eene veer, met alliage van zilver en koper.

5°. een koperblad gepalladiëerd ,
gelijkerwijs als koper pleeg vertind

te worden.

De kleur van het Palladium is bijna die van Platina, misfchien iets

donkerder. Het laat zich goed polijsten. Wanneer het voor flechts^ ge-

deelte met koper of goud fcheikundig is gemengd, ontneemt het de kleur

aan die metalen, en doet ze naar lood of tin gelijken.
'*

In eene latere Vergadering iieeft ons Medelid eene meer ontwikkelde

voordragt gehouden over deze mctaalfoort , die , pas vóór drie en dertig

jaren door Dr. wollaston in ertfen van Platma ontdekt, veel hooger

dan goud werd aangerekend , en nu reeds dienstbaar is gemaakt aan

eene menigte van kunstgewrochten , welke men voor weelde en weten-

fchappelijk bedrijf ongaarne zou misfen.

De Heer moll zette zulks kortelijk uit een , en deed door naauwkeu-

rigc wegingen de foortclijke zwaarte kennen , zoo van het zuiver Palla-

dium, als van dit metaal, geailoijeerd met andere.

Ik mag mij echter van de verdere opgave dier voorlezing ontflagen

achten , daar zij reeds in druk is opgenomen.

De Heer alewijn leide , ter vervulling eener fpreekbeurt , aan de

Vergadering open deszelfs nadere onderzoekingen over het Amfterdamfche

Peil , en vestigde te dien einde , in de eerfte plaats , de aandacht der Klasfe

op zekere Sententie, gegeven bij de Koninginne van Hongarije enz-.,

Regente van de Keizerlijke Majefleit in deze zijne Erflanden enz.

van 't jaar 1545; te vinden bij wagenaar in zijne Gefchiedenis van

Amfterdam aan het einde van het 3* Deels 1 e Boek , Bijlage Litt. B.

,

waarbij , onder anderen , verordend werd , om fchutdeuren in de Oude

Haarlemmer- en Kolkfluizen te maken, en waterkeeringen aan de Osjes-

E en



( 34 )

«

en Grimnesfe fluizen te bouwen , ten einde het water uit iiet IJ ^ in de

toen beftaande vier ftadsgragten , uameiijlt , de Oude en Nieuwe zijds

Voor- en Achterburgwallen , tot op eenen gemeenen vloed in te laten

,

en leidde de Ipreker daaruit af, dat deze omftandigheid kan befcliouwd

worden als de eerfte aanleiding gegeven te hebben tot vastftelling van

een Stads Peil, gelijk (laande met de hoogte van de gewone vloeden

omtrent het midden der i6« eeuw , welke hoogte daarna Stads Peyl of

ook wel de Peyl en later het Amfierdamfche Peil is genoemd.

Verder deelde het geachte Medelid aan de Klasfe eenige refultaten

mede van eene door hem ondernomene bewerking der aanteekeningen van

de waterhoogten van het IJ , welke hoogten bij de Stedelijke Adminis-

tratie, bekend onder den naam van het Waterkantoor , zoowel des

daags , als des naciits om het uur worden waargenomen , en waarvan

de Registers van het jaar 1700 af tot op den huldigen dag onafgebroken

voorhanden zijn.

Deze waarnemingen waren door den Heer ALEwyN in Tabellen ge-

bragt , en daaruit , zoowel de gemiddelde itand van het IJ , als in het

bijzonder de gemiddelde hoogte der Vloeden en Ebben , met betrekking

tot het Amfterdamfche peil voor eiken dag , maand en jaar , afgeleid

;

aanvankelijk voor de eerfte vier en dertig jaren van de 18* en de eerfte

vijftien jaren van de 19" eeuw. Naar aanleiding hiervan toonde hij ver-

der aan , dat de vergelijkingen der gemiddelde waterftanden in de eerfte

15 jaren van de eerstgenoemde met die van de laatstgenoemde eeuw,

allezins in het algemeen eene ftrekking aanduiden tot verhooging, zoowel

van den middelbaren ftand van het If, als van de Eb- en Vloedhoogte,

en wel, wanneer men de 15 jaren dooreen neemt, eene feculaire ver-

hooging der Vloeden van een en /^ duim , der Ebben van 2^5

duim , en van den middelbaren ftand , van 2^% duim , alles uitge-

drukt in duimen van den Arafterdamfchen voet ; hoewel overigens niet

te
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te ontkennen valt , dat men voor als nog niet te veel kan hechten aan

(ie (Irikte naauvvkeurigheid dier getallen , dewijl eene vergelijkingsperiode

van 15 jaren te kort is, om orer de abfolute grootte der feculaire va-

riatie te beflisien. De Heer alewijn deed intusfchen opmerken, dat uu

deze gegevens in verband met het relultaat der waarnemingen , dat in

het begin der 18* eeuw de gemiddelde Vloedhoogie was 3 en /g duimen

boven Amllerdaras Peil, het gevolg kon getrokken worden, dat, om-

trent het midden der 16" eeuw , de gemiddelde Vloedhoogte zeer nage-

noeg gelijk moet geweest zijn met het nulpunt van de Amfterdamfche

Peilfchaal ; een refultaat , dat op eene merkwaardige wijze overeenftemt

met hetgeen uit lïet te voren aangehaalde historisch document kan opge-

maakt worden.

Het kwam het geacht Medelid dus voor , dat men het allezins voor

zeer waarfchijnlijk mag houden , dat het nulpunt der Amfterdamfche Peil-

fchaal reeds omtrent het midden der 16e eeuw aangenomen is geworden,

zoo als hetzelve nu nog beftaat ter hoogte van de destijds plaats heb-

bende gemiddelde Vloeden van het IJ. Doch tevens bleek uit het ver-

handelde, dat men met betrekking tot den waterftaat dier Landen, die

op het IJ en de Zuider-zee uitloozen, dat punt nu niet meer als de

gemiddelde hoogte der thans plaats hebbende Vloeden mag befchonwen

,

daar de fuccesfieve verhooging , zoo der Vloeden , als der Ebben , en bij

gevolg van den middelbaren ftand van het IJ en de Zuider-zee, te dien

aanzien niet onverfchillig is, en daarop in vele opzigten wel dient gelet

te worden.

Op deze gewigtige mededeelingen , welke van zoo onmiddelijken in-

vloed zijn op het belang"^der ftad Amfterdam , ja vah geheel het Vadei^

land , liet een ander Lid der Klasfc , de Heer moll , eene niet min be-

langwekkende voordragt volgen over de afleiders en het onweder van

Es 12
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ia Februarij des jaars 1836, welke later in den Algemeenen Konst-en

Letterbode is opgenomen.

Dit geacht Medelid de aandacht der Vergadering voornamelijk bepalen-

de op de menigvuldige voorbeelden van gelijke ongevallen, aan hooge

gebouwen en torens in ons Vaderland door den blikfem nu en dan ver-

oorzaakt , bij het gemis van afleiders , oordeelde dcv Klasfe , dat het

geenszins Itrijdig is met den aard der verpligtingen , welke op haar ge-

legd zijn, om aan het Gouvernement een voordel te doen, ten einde

door hetzelve aan de Plaatfelijke Befturen het groot gewigt onder het oog

te doen brengen, dat er in het beveiligend vermogen door afleiders gelegen

is , en hen tot het gebruik maken van dit middel dringend op te wekken.

Zij voldeed daaraan , onder toezending van de Memorie des Heeren

MOLL , bij misfive van den i6^«n April des jaars 1836, en ontving,

bij terugfchrijven des Heeren Ministers van Binnenlandfche Zaken onder

dagteekening van 13 Mei daaraanvolgende , het ontwijfelbaar bewijs van

de hooge belangftelling , waarmede het Vertoog des Hoogleeraars moll

was ontvangen , nevens kennisgeving, dat de Gouverneurs der onder-

fcheidene Provinciën , met 's Konings voorweten , door welgemelden

Minister zijn uitgenoodigd , om de Befturen der plaatfen , welke bij de

zaak betroksen zouden kunnen zijn , op te wekken en aan te moedigen

tot het daanlellen der bedoelde voorbehoedmiddelen, en om hem den

uitflag hunner bemoeijenisfen te dien opzigte mede te deelen.

Als met dit onderwerp zamenhangende , fchoon later ingekomen , (laat

mij nog te vermelden een nader Vertoog des Heeren moll over de af-

leiders en hït onweder , in het bijzonder (trekkende, om te doen op-

merken, met welk uitftekend goed gevolg een afleider, in het jaar 1834,

is geplaatst geworden op den toren, van Goedereeds , ten tijde dat daar-

op een verbeterd kustlicht werd aangebragt. Op den 34"™ October name-

lijk van datzelfde jaar trof de blikfem dezen afleider , deed de puut van

fla-



C 37 ).

platina gedeeltelijk fmelten , doch verwekte voor het' overige geene de

minfic fchade.

Zoo eenig, dan voorzeker is dit nieuwelings verkregen voorbeeld van

het beveiligend vermogen der blikfemafleiders gefchikt , om emflig op

derzelver meer algemeene aanwending bedacht te doen zijn.

De Heer stuaïingh , met den mechanicus c. becker te Groningen,

op het denkbeeld gekomen zijnde, een geheel eigen Electro-magnetifchen

bewegingstoeftel te vervaardigen, hadden zij daarvan in den Electro-mag-

netifchen wagen reeds een bewijs geleverd, dat met algemeene goedkeu-

ring was ontvangen. Hun vindingrijk vernuft wilde echter hierbij niet

blijven ftilflaan.

Zij ontwierpen eene veel krachtiger werkende zamenftelling , wdke

door den Heer stkatingh aan de Klasfe in haar geheel vertoond werd.

Het geacht Medelid begon de toelichting van dit werktuig met eene

korte opgaaf van de ontdekking en gefchiedenis van het Electro-magne-

tismus , waarbij hij aanwijzing deed , dat de polariteit niet altijd en be-

ftendig van de foort van het metaal afhangt, maar dat, gelijk ook ber-

ZELios aanmerkt , bij den eenvoudigen keten of Electro-motor fomtijds

de koperpool de negatieve pool daarftelt , terwijl ook de foort en hoe-

veelheid van bet zuur , bij eenen gelijken toeftel , hier verandering te

weeg kan brengen.

Na met een woord gefproken te hebben van Hydro-electrifche, Ther-

mo-electrifche en dergelijke verfchijnfelen , maakte hij ook melding van de

ontdekte rotatie-beweging van eenen electrifchen cylinderdraad aan mag-

netifchen invloed , of van eenen beweegbaren magneet aan electrifchen

invloed biootgefteld , hetwelk door eene proef met rondgaande beweging

van eene vrij op zijne as beweegbare en aan galvanilchen ftroom bloot-

gefielde magneetftaaf bevestigd werd. —
Van
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Van liier klom hij op, hoe verder, volgens sturgeon, door omwin-

dingen van ijzeren Haven en hoeven met geïfoleerd koperdraad, en bloot-

ilelling aan galvanifchen ftroom Electro-magntten geboien worden; hij

toonde met vele voorbeelden aan , hoe deze omwindingen van tijd tot

tijd gewijzigd en verbeterd waren, om, bij geringen ftroom, eene groote

magneetkracht in het ijzer daar te ftellen ; terwijl hij van hier aanleiding

nam , om te fpreken , hoe hij is opgewekt geworden , om op deze of

gene wijze eenen geregelden aanhoudenden bewegingstoeftel in te rigten,

die als voorbeeld van nieuwe bewegingskracht bij verdere uitbreiding

zou kunnen worden dienstbaar gemaakt ; dat hem dit met behulp van

den ervaren Mechanicus c. becker gelukt is , eerst in het zamenftellen

van den reeds bekenden electro-magnetifchen wagen , en nu in den meer

zamengeftelden Electro-magnetifchen bewegingstoeftel.

Hij befchreef dezen nieuwen toeftel in alle bijzonderheden, bragt den-

zelven in beweging , en befloot dit alles met aanbeveling van een nader

en breeder onderzoek van dit belangrijk onderwerp. Immers indien de

mogelijkheid van uitbreiding en aanwending van deze nieuwe beweeg-

kracht zich mogt bevestigen , is er geen twijfel aan , of dezelve , om

hare meerdere eenvoudigheid, minder gevaar, fnellere daarftelling, rege-

ling en befturing boven de beweegkracht van den ftoom , zij aan te be-

velen.

>

Het is bij Natuurkundigen nog niet volkomen uitgemaakt, of het

Noorderlicht eenigen invloed uitoefent op de Magneetnaald. Hoe betwist-

baar die invloed zij , is in deze laatfte jaren wederom gebleken bij een

onzer Medeleden, den Hoogleeraar uylenbroek.

Te Leiden werd den 2o»t«nen at'»™ Maart van het jaar 1833 de ftand

van twee magneetnaalden vaii half uur tot half uur waargenomen en op-

geteekend. Derzelver regelmatige beweging is door niets bijzonders ge-

ken.
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kenmerkt , dan alleen in den avond van den tweeden dag , toen , en wel

omftreeks 45 minuten na 8 uren , beide de naalden plotfeling onrustig

zijn geworden en tot ongeveer to uren alzoo gebleven. Van Noorder-

licht was te Leiden geen fpoor te vinden , terwijl het dien avond onop-

houdelijk fneeuwde.

Doch men heeft elders, en wel in Schotland en Ierland^ dien avond

noorderlicht waargenomen; merkwaardig vooral is het, dat , naar het

zich laat aanzien , het ontftaan en het ophouden van het Noorderlicht

gelijktijdig geweest is met het ontftaan en ophouden van de onrust in

de magneetnaalden. De berigtcn toch van drie beroemde waarnemers

komen hierop neder, dat op den sisten Maart des jaars 1833 'm Ierland

en Schotland, des avonds ongeveer te 9 ure, een fchitterend Noorderlicht

is waargenomen, hetwelk echter kort van duur en reeds te (o ure we-

der verdwenen was.

Men zal alzoo niet wel kunnen ontkennen , de verfchillende ligging

der plaatfen met die van Leiden in aanmerking genomen , dat hier eene

vrij naauwkeurige overeenftemming tusfchen het beftaan van het Noor-

derlicht en de bekende onrust dér magneetnaald wordt aangetroffen.

Een ander voorbeeld van dergelijke overeenftemming is door den

Hoogleeraar ermerins aan ons gaecht Medelid bekend geworden. Op
den 2a»tö» December namelijk van het jaar 1834, dés avonds tusfchen 7

en 10 ure werden te Francker de onregelmatige llingeringen van de

magneetnaald heerlijk waargenomen , terwijl in datzelfde tijdsgewricht

Noorderlicht te zien was. De flingeringen der naald waren zoo aanmer-

kelijk , dat binnen den tijd van een kwartier de naald geheel buiten de

vijf draden van den micrometer geraakten , terwijl zij bij vroegere ob-

fervatiën niet meer dan een draad afweek.

Daarmede nogtans ftaan de waarnemingen van sturgeon in zonder^

linge tegenfpraak. Hij zag namelijk op dienzelfden avond te IVoolwich

de
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de heerlijkheid van dit licht , begaf zich , op het ontdekken van dat

prachtig verfchijnfel , ijlings naar zijne woning , (lelde eene magneetnaald

in werking , befpiedde naauwkeurig , gedurende drie volle uren , zoowel

de naald , als het Noorderlicht , maar vond aan de bewegingen van de

eerfte niet het allerminCte, dat aan den invloed van het laatfte billijker

wijze zou kunnen worden toegefchreven.

Bij het vernemen van zoodanige daadzaken worden wij meer en meer

gedrongen tot het in aclit nemen der hoogstmogelijke omzigtigheid in

het afleiden van gevolgen uit natuurverfchijnfelen , waarvan wij niet al

de voorwaarden kennen, waaronder zij werkzaam zijn.

De plotfelijke vernietiging van eenen fioomketel, na flechts twaalf

dagen in eene branderij nabij Edinburg te zijn in dienst geweest
, gaf

aanleiding aan den beroemden arago , om de aandacht van belangheb-

bende bij dit fchrikbarend ontploffen te bepalen. Hij waagde het ech-

ter niet, de oorzaak van deze ontzettende uitwerking op te geven.

Ons geacht Medelid , de Heer verdam , ten oogmerk hebbende

,

der Klasfe eene uitgewerkte Verhandeling aan te bieden oytr de moge-

lijke oorzaken, aan welke hei zoogenaamde bersten, of liever de

plotfelijke vernietiging van Jloomketels kan vorden toegefchreven

,

doch hierin door tijdsgebrek verhinderd , oordeelde inmiddels niet onge-

fchikt, de verklaring te beproeven van het verfchijnfel bij even genoem-

den ftoomketel waargenomen.

Ten regte verfiande ondertusfchen van zijne verklaring noodig zijnde,

de kennis aan die foort van ketels , welke onder eene wagenvormige ge-

daante bij kunstkenners Raan aangefchreven , of aan de teekeningen , die

het geacht Medelid bij zijne fchrifture gevoegd had, moet ik mij ont-

houden van door eene gebrekkige voordragt uwe aandacht te vermoei-

jen , in ftede van haar door voorlichting te dienen.

De
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De Eerfte Klasfe ontving van het geacht Medelid, den Heer g. j. mulder,.

eene ontleding van het water in den Artefiaanfchen put voorhanden , ge-

boord in de nabijheid der Piramide van Marmont.

De geëerde Schrijver heeft bij misfive van 20 April 11. deze zijne

Verhandehng terug verzocht, om haar tot eigen gebruik te doen dienen.

Waaraan door de Klasfe gereedelijk is voldaan geworden, met die wijzi-

ging evenwel, dat zy, het oorfpronkelijk ftuk bij hare archieven wen-

fchende te behouden , om daarop te gelegener tijd terug te komen

,

Hechts een affchrift derzelve verleend heeft.

De Hoogleeraar n. c. de fremery vervulde zijne fpreekbeurt met de aan-

wijzing van eenige fosfile beenderen , in lateren tijd hier te Lande ge-

vonden , in het bijzonder een regter Rendier-hoorn , een gedeelte des

fchedels van Bos priscus^ en een linker opperarmbeen van Elephas pri-

migenius , met toezegging , van de befchrijving dezer ftukken nader aan

de Klasfe te zullen aanbieden , om daarop het gevoelen zijner Medeleden

te verdaan.

De Heer h. c. van hall leverde eene Bijdrage tot de vroegere

gefchiedenis der Landhuishouding in Nederland^ vooral ten aanzien

der 'voortbrengfelen in Groningen en Drenthe.

Die Bijdrage bevatte flechts een gedeelte zijner aanteekeningen over

den vroegflen toeftand van Landbouw en Veeteelt in Nederland , be-

paaldelijk over de Gewesten Groningen en Drenthe. Ons geacht Me-

delid deed daarbij opmerken , hoe de akkerbouw hier reeds zeer vroeg

in zwang is geweest; hoe tacitus daarvan in het algemeen , ten aanzien

der Germanen, gewag maakt en dit bevestigd wordt door opgedolven

overblijffelen van granen in de Groninger zoogenaamde Wierden of

Terpen , vele van welke door kunst daargefteld en van zeer hoogen ou-

F der.
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derdom zijn ; hoe de Aaver en boonen bepaaldelijk in de 8* eeuw onder

de oudfte hier te Lande geteelde gewasfen vermeld worden ; hoe de

rogge , vooral op de hoogere gronden , mede algemeen was , zoodat de

huurprijs der landerrjen in de ti« eeuw veelal in rogge en haver be-

taald werd ; hoe de gerst ook reeds in de 8e eeuw opzettelijk vermeld

wordt , en niet alleen deze , maar ook de haver tot bierbrouwen gebe-
,

zigd werd ; hoe de tarve daarentegen minder gemeen was , hetgeen

grootendeels mede moest worden toegefchreven aan het gebrek aan goede

winterdijken j welke eerst 'va. de 15e eeuw de zomerkaden vervingen.

Zomertarve wordt , zoover de Hoogleeraar van hall heeft kunnen

nagaan , niet bepaaldelijk vermeld , maar wel zomer»rogge , wdke in de

14e eeuw op fommige plaatfen in Drenthe even algemeen was , als de

winter-rogge.

Vlas wordt in de 12* eeuw in die Gewesten afzonderlijk genoemd

,

doch is zeker reeds veel vroeger aangekweekt , daar men , volgens aan

oDs Medelid verleende berigten , ook lijnzaad heeft gevonden in de

ftraks vermelde vierden in Groningerland. Koolzaad wordt in de 15*

eeuw als veel gekweekt genoemd , doch de oudfle berigten maken daar-

van geen gewag.

De Veeteelt was in de genoemde landftreek , van de vroegfte tijden

af, nog van veel meer belang dan de akkerbouw. De oudst bdiende

landmaat in Groningen fciiijnt die geweest te zijn van beestetAveiden

,

welke reeds in de 9e eeuw voorkomt , en waarvan de later dusgenoemde

grazen herkomdig fchijnen.- In dezelfde 9e eeuw en later wordt her-

haaldelijk gewag gemaakt van de vernielende runderpest, terwijl weleer,

bepaaldelijk van de 13e tot de i6e eeuw, de osfen algemeen als trekvee

voor den ploeg gebruikt werden; hetwelk aldaar thans niet meer in

zwang is.

Reeds in de 1 3e eeuw beftond er , even buiten de ftad Groningen ,

eene
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eene voorname hout- en paardentnarkt. De paarden werden ook vromer

tot voedfel gebruikt, daar bonifacius in de 8e eeuw het eten van wild

en tam paardenvleesch verbood.

Van den Heer g. j. mulder bekwam de Eerfle Klasfe eene voordragt

over de zamenftelUng van eenige etherifche olieëti van Laurus-foor-

ten , meer bepaaldelijk over Kaneel- en CasJia-oUe in onderlinge ver'

gelijking gebragt.

In eene en dezelfde planten-familie vindt men menigwerf dezelfde

hoofdbeflanddeelen : ftofFen , waardoor niet zelden de eigene krachten

van elke plant worden bepaald, en waarvan hare reuk en fmaak en

andere eigenfchappen afhangen. De vlugtige olieën zijn inzonderheid in

dit geval. Zij leveren wel verfcheidenheid op in kleur en geur } maar

men weet thans zeer wel, dat tastbare eigenfchappen geene esfentiele ei-

genfchappen van fcheikimdige flofFen zijn.

Etherifche olieën kunnen dus , gelijk alle andere ligchamen , kleine

verlchillen in aanzien , in reuk en fmaak , in foortelijk gewigt opleve-

ren; dit alles wordt door bijzaken bepaald. De hoofdzaak komt hierop

neer : beftaat zij uit dezelfde beftanddeelen , en zijn die bijmengfelen

,

welke haar meer of min doen verfchillen , belangrijk genoeg , zelfs om

genoemd te worden ?

Ons geacht Medelid , den last hebbende ontvangen , om de ontleding

van olie , uit Java-kaneel geftookt , te ondernemen , heeft daarbij de

proeven , door dumas en peligot met chinefche kaneel-olie , in verge-

lijking gebragt.

Den Heer mulder in de uiteenzetting dezer Proeven te volgen , zou

overbodig zijn te achten , daar hij van dezelve reeds opeutlyk heeft gebruik

gemaakt in het Archief voor Natuur- en Scheikunde , waar men te dezen

aanzien voldoening kan erlangen*

Fa De
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De Heeren c. alewijn en g. vrolik bragten , in de vergadering van 26

November 1836, ter tafel eenige losfe ftuklten van Ipen- en Lindeboo-

men, door hen te Haarlem verzameld op den a5fi:en October deszelven

jaars. Het was namelijk ter hunner kennis gekomen , dat er gegrond

vermoeden beftond , dat bij het toevallig lek worden eeniger pijpen , die-

nende ter geleiding van het gas , hetwelk tof verlichting dier Stad en van

de werkplaatfen des Heeren wilson en C". en anderen gebezigd wordt,

de in derzeher nabijheid ftaande boomen groote fchade lijden aan wortel

en (lam , zoodat zij eindelijk bijkans geheel ontfchorst raken en daarb^

het leven infchieten.

Gezegde Leden zich eerst naar den Singel tusfchen de Zijl- en Hout-

poort hebbende begeven, werden al aanftonds getroffen door het zon-

derling voorkomen en den zeer armelijken bladgroei, doch vooral door

het geheel of grootendeels verlies van fchors aan den ftam , tot verfchei-

dene voeten boven den grond.

De plaats zelve , waar de fchors ontbrak , had in den geheelen omtrek

eene dof-gele kleur, zwevende naar oranje; de alzoo gekleurde (tof was

op de boomen , die eerst onlangs door de vergiftige werking van het

gaz fchenen geleden te hebben , week en vochtig , zoodat zij zich ligte-

Igk als eene opgeloste ftof van het onderliggend hout , dat ook blijken

droeg van reeds te zijn aangedaan , liet affchrapen.

Die ftof, later tot een klomp zamengeloopen en gedroogd, deed zich

nu voor als bruin-geel , doorweven met zeer weeke , naauwelijks zamen-

hangende, ligt breekbare vezelen.

In de Nieuwftraat , nabij de Nieuwe gragt , vonden zg vier Linden

vaatjerboomen , twee oudere en twee jongere , even zeer , als de ge-

noomde Ipenboomen , teekenen dragende van diep lijden. De uiterlijke

verfchijnfelen waren ongeveer dezelfde. Ook van deze werden proeven

ter tafel gebragt, en door de Leden in oogenfchouw genomen.

De
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De Voordragt van dit onderwerp werd door de Vergadering van ge-

noegzaam gewigc geoordeeld , om genoemde Medeleden uit te noodigen,

hetzelve verder te vervolgen , waartoe hun waarfchijnlijk ook in Amflet'

dam öe gelegenheid niet zal ontbreken.

De eetbare vogelnestjes, die in den Oost-Indifchen Archipel worden

ingezameld , en een kostbaar voorwerp van weelde en lekkernij , in het

bijzonder voor gegoede ingezetenen van China , zijn , hadden ook de

aandacht van ons geacht Medefid reinwardt , gedurende deszelfs verblijf

op Javoy tot zich getrokken. Hij achtte niet ongefchikt, eene Verga-

dering der Eerlte Klasfe daarover te onderhouden.

Omtrent den aard en oorfprong der zelfftandigheid , waaruit deze

nestjes zijn zamengefteld , hebben te allen tijde zeer uiteenloopende ge-

voelens beftaan.

De oudfte berigten daaromtrent afkomftig zijnde van ter zee varen-

den , die waargenomen of vernomen hadden , dat deze nestjes uit de ho-

len der kalkbergen of rotfen , langs het zeeftrand , gehaald werden , is

het niet te verwonderen , dat men algemeen veronderftelde , dat de

voortbrengfelen der zee niet alleen de zelfftandigheid voor deze nestjes

opleveren , maar ook het voedfel uitmaken van de vogeltjes , welke die

nestjes vervaardigen j een gevoelen , dat daarenboven nog fcheen bevestigd

te worden door den gom- of lijmachtigen aard der nestjes en door de

fchijnbare overeenkomst van derzelver ftoffe met die van fommige foorten

van zeewier , of ook wel van zeewormen , of van verfchillende weeke

,

geleiachtige zeedieren.

Zeefchuim was de onbepaalde , doch vrij algemeene naam , onder

welken zulk eene zelfftandigheid door velen werd opgegeven. Anderen

gaven als zoodanig ' meer bepaald fommige foorten van kraakbeenachtig

of lijraachtig zeewier op ; waarom dan ook de vermaarde reiziger thun-

BERG
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BERG eene foort dier vogeltjes met den naam van Hirundo fuciphaga

oDderfcheidde. Anderen daarentegen meenden met meer grond te moeten

verönderftellen , dat weeke zeedieren , zoo als kwallen , flakken , tri-

pangs of ook wel kuit van visch , zoowel het voedfel , als de nestjes

dier vogelen uitmaakten; te meer, daar later het fcheikundig onderzoek

leerde-, dat de nestjes in zamendelling meer met dierlijke, dan met

pkintaardige zelfftandigheden overeenkoraftig zijn.

•- Doch hetgeen omtrent deze en meer andere verfchillende gevoelens en

opgaven gegronde twijfel moet doen ontdaan , was de waarneming , dat

men die eetbare nestjes niet alleen in de rotfen langs het zeedrand ont-

moette , maar ook in holen van bergen in de binnenlanden, verre van

het zeeftrand verwijderd.

Het gewigt der bedenkingen, waartoe deze ondervinding leidt , is later

door nieuwe waarnemingen verhoogd.

Reeds voor meer dan 50 jaren gaf de Heer j. hooymans een verflag

zijner ontdekkingen , daarover in de binnenlanden van Java gedaan
;

welk verflag bevat is in eene belangrijke verhandeling , opgenomen in

het Derde Deel van het Bataviaasch Genootfchap. Hij toont daarbij ten

duidelijkfte aan , dat deze vogeltjes zich , even als alle andere zwaluwen

,

van infecten voeden, en dat de zelfftandigheid hunner nesten alleen van

dit voedfel kan afkomftig zijn. Niemand die op Jaya of elders dezelfde

waarneming gedaan, of de Verhandeling van hooymans gelezen heeft,

heeft immer aan de gegrondheid van 's mans opgave getwijfeld , gelijk

dan ook horsfjeld , raffles , crawfurd , hume en anderen dien

overeenkomftig in hunne uitgegeven werken over datzelfde onderwerp

fpreken. Desniettegenftaande blijven de oude vooroordeelen nog voort-

duren, zoodat in de jongde en meest gebruikelijke handboeken over

Natuurlijke Historie, zoo als die van oken , tiedemann , cuvier,

AGARDT, in het reisverhaal van den Hoogleeraar meijen, in eene pas

uit-
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uitgegevene Verhandeling over dat onderwerp van virey, dezelve al

wederom worden aangetroffen.

De Heer reinwardt heeft het daarom niet overbodig geacht, daarop

nog eens terug te komen en als ooggetuige voor de waarheid van het

door HOOYMANS, HORSFiELD en anderen gedaafde op te treden. Zijne

waarnemingen moeten ons op eene wijze , die geen den minften twijfel

toelaat , overtuigen , dat de vogelen , die de eetbare nestjes vervaardigen

,

zich , even als alle zwaluwen , van infecten voeden , en dat de floffe

,

welke of alleen , of toch voornamelijk derzelver nesten uitmaakt , eene

eigenaardige , en even zoo , als zoovele andere dierlijke zelfftandigheden

in het ligchaam van den vogel , bereide en door het vaat- en kliergeftel

des ligchaams afgefcheidene zelflhndigheid is.

Hij deed al verder opmerken , dat alleen de overweging , dat de ge-

melde vogels zwaluwen zijn , ons omtrent de waarheid van het gezegde

geen twijfel overlaat. Geen geflacht toch van vogelen niet alleen , maar

zelfs van dieren in het algemeen , beltaat er , wiens geheele maakfel

,

bewerktuiging , levenswijze , verblijf en bewegingen , met één woord

,

wiens geheele natuur zoo ganfchelijk en alleen daartoe is ingerigt, om

andere dieren te vangen en zich daarvan te voeden. Al deze, de

zwaluwen zoo zeer kenmerkende, bijzonderheden heeft de Heer rein-

WARBT ook bij deze Indifche vogeltjes waargenomen. Gelijk zij in dat

alles met de Europefche zwaluwen overeenkomen , zoo ook komen deze

met gene ten opzigte der zelfflandigheid van de nesten overeen.

Wie toch weet niet , dat de zwaluwen-nesten met eene fterk zamen-

hangende, bindende zelfftandigheid vervaardigd en vastgehecht zijn V Ook

is zulks niet geheel onopgemerkt en onvermeld gebleven. Reeds voor

meer dan vijftig jaren werd door scopoli waargenomen , dat de Hirun-

do Apus haar nest van binnen met een lijm als vernis, uit den bek af-

gefcheiden , verfterkt , en spallanzani deelt in het verhaal zijner reis

naar
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naar Sicilië eene gelijke waarneming mede, dat namelijk de zwaluwen

een flijm afzonderen, waarmede zg hare nesten doorweeken en over-

trekken.

De Heer w. vrolik in de gelegenheid zijnde gekomen tot de ontleding

van een der zonderlingst gevormde dieren, den KanguroOy en daarbg

eenige opmerkingen gedaan hebbende door anderen voorbij gezien, of

niet geplaatst in het licht, waarin hij oordeelt, dat zij behooren te

worden voorgefleld , bepaalde de aandacht der Klasfe op dit onderwerp ,

en helderde hetzelve op door keurig bereide (lukken van het dier en door

eenige daartoe dienende teekeningen. Aj^ ;

Voornemens zijnde, zijne bevindingen <ffflaaruit afgeleide gevolgen

nader te bewerken en daarvan elders gebruik te maken, is hij te dezen

niet in gebreke gebleven.

Er hebben in deze latere jaren zoo vele opdelvingen vannatuurvoort-

brengfelen uit vroegere fchepping pkats gehad , dat daaruit een geheel

nieuw vak van wetenfchappelijke oefening is geboren , hetwelk enkele Ge-

leerden in verfchillende (treken der wereld uitfluitend bezig houdt. On-

der onze Landgenooten vindt de Heer van breda in die foort van na-

fporingen bijzonderlijk behagen. Hij heeft meer dan eene Vergadering

der Eerde Klasfe daarover bezig gehouden en bragt op het einde des

verleden jaars dit onderwerp wederom ter tafel bij de vertooning van

eenige voor korten tijd in de Liasformatie in Dorfet-shire gevonden

opmerkelijke fosfiliën , die hij in de gelegenheid was geweest , op zijne

laatRe reis in dat Graaffchap , en wel bepaaldelijk in de nabijheid van

Lime Regis, op te zamelen. Hij befchouwde dezelve in verband met

eenige andere dergelijke fosfülia , door hem op vroegere reizen , in andere

Gewesten , uit andere geologifche formatiën bijeengebragt,

In
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In de eerde plaats onderwierp hij aan liet oog zijner Medeleden eenige

coprolithen, die, zoo door hunne gedaante , als door hunne beftanddeelen

opmerlielijk waren; de eerde toch toonden duidelijk, dat zij in een darm-

kanaal waren bevat geweest, 'voorzien van een fpiraalvormig binnenvlies,

gelijk aan dat van thans nog levende haaijen en roggen. Waardoor be-

wezen werd , dat zulk een darmvorm ook eigen was aan die kruipende

dieren der voorwereld, tusfchen wier geraamte men deze coprolithen

aantreft , met name , aan de verfchillende foorten van IcAtAyosauri.

Wat de ftofFe betreft, die in deze coprolithen nog te onderfcheiden

waren, zij betonden grootendeels uit fchubben van eene uitgeftorvene

vischfoort , die nog onveranderd in de verfteende uitwerpingsRof aanwezig

waren , en ten bewijze dienen , dat deze Ichthyosauri vischetende dieren

geweest, zijn.

Ter vergelijking vertoonde het geacht Medelid een coproUth uit eene

andere formatie , dan de Lias , en wel uit de Muschel-kdlk van Lufie-

yilk in Lotharingen, en eenige uit jongere geologifche formatiën , als

een paar uit het krijt van Maastricht, die volkomen overeenkomen met

eenige , in het Bridgewaler treatise van Duckland^ï^theéd
, en eenige ,

in het krijt van Otreppe in Bclgic gevonden , benevens een fragment

van den tot nog toe eenigen Salamander-coprolith , welke gelegen is

op de plaats der buikholte in het geraamte van een grooten fosfilen Sa-

lamander , door hem uit de fteengroeven van Oeningen , bij het meer van

Conjians , op eene vroegere reis medegebragt , welke Salamander van de-

zelfde foort is als die in teylers Mufeum te Haarlem, doch volko-

mener.

In de tweede plaats werd de aandacht der Klasfe door den Heer van

BREDA bepaald bij eenige overblijffelen van inktvisfchen uit de Lias-for-

matie in Dorsetshire. Deze beftonden niet alleen uit de overblijffelen

van de inwendige fcbelp dezer dieren , maar ook van den zoogenaamden

G inkt-
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Snktbiiidel, in een gedroogden toeftand, zoodanig evenwel, d4t de daarin

bevatte floffe ligt kon worden opgelost.

Hij herinnerde bij die gelegenheid , dat men onlangs in Engeland

dergelijke inl<tbuidels in verband met andere organen der Bdemniten

gevonden heeft, waardoor het fchijnt te blijken, dat deze Belemniten

ook inwendige fchelpen van met eene inktbeurs voorziene Sepiae zijn

:

hij toonde almede eenen dergelijken beleifiniten-inktbiiidel aan.

Eindelijk deed hij opmerken , hoe deze inktvisfchen niet alleen in den

tijd , dat de Lias-beddingen in Engeland gevormd werden , maar ook

in andere geologiifche- tijdvakken, in andere gewesten geleefd hebben.

Hetgeen , 'onder anderen , beWezen werd met twee fchelpen van twee ge-

flachten dezer dieren, door hem uit den Lithographifchen kalkdeen te

Solenhoven in Bei/eren verzameld,

üie van de Wüttigc (trekking des nieuwen ftelfels van maten en gewig-

ten overtuigd is , kan niet dan met leedwezen opmerken , dat vele lieden

voortdurend gehecht blijven aan gewoonten , die zigtbaar ten nadeele

uitloopen van allen', di^ bij de rigtige invoering van dit flelfel belang

hebben. In geen tak van handel is ^ulks meer in het oog loopend

,

dkn bü het misbruik van geene vaste maat houdende flesfchen , waarvan

zióh de wijnkoopers blijven bedienen , niettegenflaande voor dk ander

gebruik van huishoudelijke benoodigdheden de ingezetenen, door wette-

lijke bepalingen , Voor bedrog gewaarborgd worden.

De Heer moll , door deze opmerking getroffen , zettede dat gewigtig

punt in het breede uiteen , waarbij vooral werd aangetoond , dat al de

voordeelèft , welke uit deze nalatigheid voortvloeijen , alleen ftrekken

,

o'to de winst der verkoopers te vergrooten , terwijl de gebruikers, zoo in

hoeveelheid van wijn als in belasting , misleid worden.

Öe wet, waarbij hét gebruik Van eene kanhoudende flesch den kooper

wordt
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wordt vrijgelaten , is genoegzaam gebleken niet te voldoen , uit hoofde

vooral van de formaliteiten en belastingen , welke aan het bekomen van

zulke flesfchen verbonden zijs.

Het voorbeeld van Pruisfen , dat in zoo vele andere opzigten uitmunt

in politie-verordeningen , meent hij , dat welligt ook hier te volgen zou

zijn, door namelijk reeds in de glasblazerijen de inhoudsmaat te doen

indrukken op het uitwendige van de flesch, en de fabrijkant voor de

rigtigheid van die maat verantwoordelijk te ftellen.

Ook de Heer van beek verfchafte der Klasfe een belangrijk onder-

houd. John davy, broeder van wijle den beroemden hümphry davy,

had aan ons geacht Medelid als eene verkeerdheid voorgeworpen de

vroeger door hem gedane teregtwij2ing aan dien vermaarden Scheikundige

,

dat hel tin ,
gelijk deze gefield had , niet is een behoedmiddel tegen het

ijzerroest, maar dat integendeel het ijzer het verkalken van het tin tegengaat.

De Heer van beek bepaalde zich in dit onderhoud niet blootelijk

tot redeneringen, maar vertoonde eene reeks van proeven in zeewater,

waarbij alle bedenkingen werden uitgefloten en overtuigend bewezen

,

dat er geen twijfel beftaan kan , of het tin misfe de eigen fchap , om
ijzer tegen roest te beveiligen , maar wordt integendeel door het ijzer

tegen verkalking gevrijwaard.

Zoo heeft dan dit tegenfcbrift van john davy het niet gemeenzaam

voorbeeld doen ontilaan , dat de wetenfchap ook in twistgedingen hare

bevestiging vinden en uit dezelve voordeel trekken kan.

Hoe men ook over den oorfprong der Tienden moge denken , zeker

is het , dat zij in ons Vaderland een last zijn , welke op den Landbouw

drukt , fchoon geene eigenlijke belasting in dien zin , gelijk dit woord

heden ten dage gebruikt wordt.

Ga In



( 52 )

In zeker opzigt heeft niemaud eenige reden , om over het beflaan der

Tienden te klagen , alzoo een ieder zijn land op den last der Tienden

heeft gekocht , en dus ook zijne berekening daarnaar heeft ingerigt. In-

tusfchen fchijnt bij den tegen woordigen (laat van den Landbouw en de

belangrijke vorderingen, welke in denzelven gemaakt zijn en nog dagelijks

gemaakt worden , eene wijziging ten aanzien van de nog beftaande Tien-

den wenfchelijk , gelijk dan ook reeds in eenige Landen daaromtrent een

voorbeeld is gegeven.

De Heer wttewaal de overweging van dit gewigtig vraagftuk der

Landhuishoudkunde tot onderwerp eener voorlezing gekozen hebbende

,

ging hetzelve in de belangrijkfte bijzonderheden door.

Het groot bezwaa^, ten aanzien der Tienden, werd door ons geacht

Medelid gefield , hierin te beftaan , dat zij niet van de zuivere , maar

van de ruwe opbrengst geheven worden , waardoor niet zelden alle voor-

deelen , die een gewas zou opleveren , ten eenenmale verloren gaan.

Zwaar drukken daarom de Tienden op onvruchtbare gronden en op ge-

wasfen , welke niet voordeelig zijn uitgevallen. Wanneer men van eenen

vruchtbaren grond het tiende koren krijgt , en de kosten van bebouwing

fielt op drie, dan bedraagt de Tiend nog over de 14 pCt. van de

zuivere opbrengst, terwijl de TiendhefFer 25 pCt. erlangt, zoodra het

land Hechts het vijfde koorn geeft.

Daar nu de Tienden van de ruwe opbrengst der gronden geheven

worden , en die ruwe opbrengst niet kan verkregen worden , dan door

middel van arbeid en kapitaal, zoo volgt daaruit, dat men de Tienden

niet alleen levert van de opbrengst van den grond, maar wel degelijk

ook van arbeid en kapitaal, waaruit dan weder voortvloeit, dat, hoe

meer arbeid en geld zijn aangewend , des te meer de Tienden bedragen

,

en deze des te hooger aan den verbruiker te (laan komen.

Het is daardoor geene zeldzaamheid, dat de Tiend voor het grootfte

,
ge-
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gedeelte uit de opbrengst van arbeid en kapitaal beftaat , terwijl de grond

uit zich zelven bijkans niets zou liebben opgeleverd. Hierdoor is de

Tiend een liindcrpaal , welke de bevordering van den Landbouw in den

weg ftaat , zoodat vele landlieden , die hunne gronden gaarne zouden

verbeteren , van het doen der daartoe noodige voorfchotten worden terug

gehouden , ten einde niet in het geval te komen , om de vruchten van

hunnen arbeid en kapitaal met anderen te deelen.

De moeijelijkheden , welke in bijna alle Landen nopens de Tienden

worden opgeworpen, kunnen dus geene groote verwondering baren, ter-

wijl het verlangen , om dezelve onfchadelijk gemaakt te zien , niet onbil*

lijk mag genoemd worden. Het komt hier flechts aan op de wijze

,

hoe dit doel te bereiken.

Dit onderwerp intusfchen befchouwt de Heer wttewaal met zoo-

vele anderen, te regt, van zeer groot belang; immers het handelt over de

ontheffing van eenen zwaren last , die op den belangrijkften tak der na-

tionale nijverheid, op eene zoo uitgebreide, als nuttige klasfe van inge-

zetenen drukt, doch even zeer de belangen der Tiendgeregtigden be-

treft , wier bezittingen dikwijls voor een aanmerkelijk gedeelte , fomtijds

geheel in den eigendom van Tienden beftaan , alle welke Tiendeigenaars

dus eene volkomene fchadeloosftelling zouden behooren te erlangen.

Ten einde nu deze verfchillende belangen te vereenigen , wordt voor-

gellagen , om de Tienden aflosbaar te verklaren , bij wijze van afkoop.

Is een Tiendpligtige hiertoe genegen , dan zou men moeten nagaan

,

hoeveel de Tiend , eenige jaren door elkander gerekend , aan den eige-

naar jaarlijks zuiver heeft kunnen opbrengen, en dan die zuivere op-

brengst tot kapitaal berekenen. Daar echter zoodanig kapitaal , als ter

aflosfing zou benoodigd zijn , het vermogen van vele landeigenaars kan

te boven gaan , zou , ter gemoetkoming van dezen , aan de in natura

betaald wordende Tienden de fchadelijke eigenfchap van ombeltemdheid

kun-



( 5V )

kunnen worden ontnomen , door , volgens eene middelbare berekening

van zeker aantal jaren , de Tienden in eene vaste fomme gekis te veran-

deren.

Op die wyze zouden de Tienden den vorm eener jaarrente verkrijgen

,

minder nadeelig werken op den Landbouw, en den Tiendeigenaar geen

wezenlijk verlies doen lijden. Zij is daarenboven , zelfs in ons Vader-

land , niet geheel vreemd. Reeds in de 17e eeuw zijn de Tienden van den

Tabak en den Hop in Gelderland, en van den Tabak in Utrecht in eene

vaste geldfom veranderd geworden. Zoo worden ook in Zeeland de

Tienden van de Meekrap , en in fommige plaatfen ook die van het

Vlas , met eene vaste fomme gelds voldaan , terwijl in alle Gewesten vrij

algemeen de Aardappel-Tiend op dezelfde wijze in geld wordt berekend.

Het geacht Medelid vertrouwt, dat, indien op deze of dergelijke wijze

de afkooping der Tienden mogt plaats vinden, dit aan de eene zijde de

eigenaars der Tienden niet zou benadeelen, en aan de andere zijde zou

zijn in het belang van de Landbouwers in het bijzonder * en van den

Staat in het algemeen.

De Heer s. stratingh ez. deelde, ter vervulling zijner fpreekbeurt

,

aan de Klasfe mede de Befchrijving van eetien Hydro-Oxygenlum toefiel

tot microscopisch en ander gebruik ; met bijgevoegde afbeeldingen.

Dit Stuk bevatte eene nadere , breedere befchrijving van den zooge-

noemden Hydro-Oxygen microscoop , waarvan vroeger door ons geacht

Medelid en den Heer becker in den Algemeenen Konst- en Letterbode

van 30 Augustus des jaars 1833 korte vermelding gefchied is, en, ver-

der gewijzigd , verbeterd en uitgebreid , nu ook tot andere oogmerken

dienltig is gemaakt. Dit alzoo nader gewijzigd werktuig heeft, om des-

zelfs beknoptheid, verplaatsbaarheid en genoegzame veiligheid, wezentlijke

verdienden , terwijl ook nog de gemakkelijke aanwending van hetzelve

tot
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tot andere eincJen niet onvermeld mag gelaten worden , alsmede dat in

dezen toeltel het microcopisch gebruik nog is uitgebreid en tot verlicli-

ting van meer gewone voorwerpen aangewend geworden. Ook fchijnt

de manier, om het verelschte gas te doen ontwikkelen ai op te zame-

len , zich van vroegere te onderfcheiden.

Dé Heer w. vrolik leverde eenige bedenkingen over de klasfificatie

der dubbele misgeboorten , welke hij voornemens is , in eene nader uit

te werken Verhandeling breedvoeriger uiteen te zetten. Hij bragt alle

daarover bekend gemaakte waarnemingen tot eenige hoofdpunten terug

,

deed daarop de verdeeling der dubbele misgeboorten in eenige bepaalde

groepen rusten en helderde de kennis van elke , door het overleggen van

keurige afbeeldingen, op.

Als refultaat dezer befchouwing droeg hij het denkbeeld voor, dat

alle zich voordoen als indivus, in welke de poging tot verdubbeling

zich in meerdere of mindere mate vertoont. Naar gelang deze verdubbe-

ling volmaakter is, wordt de levensvatbaarheid dier misgeboorten groo-

ter, gelijk hij zulks trachtte te ontwikkelen uit de voorbeelden van de

bekende Ritta-Christina , de Siamefche tweelingen , de Hongaarfche

zusters en anderen.

Verder hield hem de vraag bezig , in hoeverre elk der ligchamen

,

eene dubbele misgeboorte zamenftellende , als in levensverrigtingen op

zich zelf ftaande , en derhalve als individu zich kenbaar maakt , of wel

flechts als deel van een geracenfchappelijk geheel zich vertoont.

Van den Heer g. j. muloer ontvii^ de Klasfe eene Verhandeling

over de zamenftelling van eiwit-zouten.

Hij heeft daarbij hoofdzakelyk ten doel , aan te wijzen , dat de eiwit-

ftof zich niet alleen met metaalzouten verbindt , gelijk de beroemde

MIT-
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MiTscHERLicH bewcert , maar ook met de metaal-oxyden zelve, Hij

berispt mitscherlich daarover, dat deze den nederflag, bekomen door

de vereeniging eener oplosfing van zwavelzuur koper-oxyde en eiwit

,

niet behoorlijk uitwiesch ; fchrijft het daaraan toe , dat hij in het door

het filtrum gedreven water meer zwavelzuur dan koper-oxyde bekwam
,

en een mengfel van onderfcheidene ftofFen overhield. Immers, daar het

eiwit met zwavelzuur eene oplosbare vereeniging aangaat , zal de ne-

derflag door zwavelzuur-koper te weeg gebragt , niet zorgvuldig uitge-

wasfchen zijnde, noodwendig van dezen oplosbaren fulphas albuminis

in zich ophouden.

,Het geacht Medelid berispt verder den Duitfchen Scheikundige daar-

over , dat hij niet in aanmerking genomen heeft, dat het eiwit ook zwa-

velzuur en vrije zwavel bevat , waarvan de laatfle zoo gemeenzaam aan-

leiding geeft tot de ontwikkeling van gezwaveld vvaterfliof-gas. De Heer

MULDER haalt eene proefneming aan, door hem zalven in het werk'ge-

fteld , waaruit blijkt , dat in een wel uitgewasfchen nederflag , door zwa-

velzuur koper-oxyde in eiwit te weeg gebragt , naauwelijks een procent

zwavelzuur wordt gevonden , terwiil in eene overeenkoroftige hoeveelheid

onverbonden eiwit bijkans anderhalf procent wordt aangetroffen. Hij

leidt hieruit af, dat het zwavelzuur, in meer genoemd prsecipitaat aan-

wezig , geboren is door de oxydatie der vrije zwavel.

De Heer mulder gaat vervolgens over tot de befchouwing van den

nederflag. Hij meent, dat hetzelve niet alleen is albuminas oxydi cu-

pri , eiwit met koper-oxyde , maar ook phosphorzuur koper-oxyde be-

vat, welk laatfl:e daardoor geboren wordt, dat er in het wit van eijeren

phosphorzuur aanwezig is. Bepaalde proefnemingen pleiten voor dit

gezegde.

Hij leidt ten laatfte uit zijne voordragt het befluit af, -dat deeiwitftof,

in de natuur voorkomende, beflaat uit drie zelfftandigheden : i*. eene

. ver-



( 57 )

verbinding van eiwitttof met foda ; 2". eene verbinding van eiwitftof

met pliosphorzure kalk; 3°. eene verbinding van eiwitftof met keuken-

zout.

De Heer numan leverde Waarnemingen omtrent de periodifche ont-

lasting van bloed uit de gejlachlsdeelen bij fommige dieren , bepaal-

delijk bij de koe , en bcfchomving van dit verfchijnfel in vergelijking

tot de menjlruatie der vrouv.

Het nog heerfchend verfchil van gevoelen , dat reeds van de vroegfte

tijden af beftaan heeft, of bij de vrouwen van het menfchelijk geflacht

alleen , dan wel ook bij andere vrouwelijke dieren , periodifche bloed-

ontlastingen plaats hebben , heeft aanleiding gegeven tot het opzettelijk

doen dezer waarnemingen.

Na de meeningen van aristoteles, phnius en anderen van vroege-

ren en lalergn tijd in overweging genomen en derzelver menigvuldige te-

gen (trijdigh eden te hebben doen opmerken, bepaalt zich de HeerNUMAN

in het bijzo^ider tot de koe , in vergelijking tot de vrouw , en vindt bij

het Rund even zeer gelijkfoortige periodieke ontlasting, als bij den

mensch , brengt deze ontlasting in verband met het togtig worden dezer

dieren , en ziet dezelve verdwijnen , zoodra de natuurlijke aandrift tot

zwijgen is gebragt, of van zelf heeft opgehouden.

De Heer numan heeft zijn voornemen te kennen gegeven, om van

deze voorlezing in eenig tijdfchrit opentlijk gebruik te maken.

Onder de Verhandelingen , welke der Klasfe door hare Leden werden

aangeboden met het bepaalde doel , om derzelver oordeel daarop te

verftaan , noemde ik reeds in het vorig Openbaar Verllag een zeer uit-

gebreid Stuk van het geacht Medelid, den Heer ont^d, ingezonden

H on-
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onder den titel : Bewijs voor het bejiaan van God en de onfterfehjk-

keifi der ziel ; waarvan echter toen nog flechts het eerfte gedeelte

over het bejiaan van God ontvangen was.

De Klasfe 'heeft deze phyliologisch-pfychologifche Verhandeling niet

de uiterfte naauwgezetheid overwogen, de diepe kennis en belezenheid

des. Schrijvers, gevoegd bij deszelfs fcherpzinnig oordeel, bewonderd

5

zij erkent dan ook gaarne het verdienftelijke van dezen arbeid , en brengt

hulde toe aan den echt liberalen , zedelijken en Godsdienftigen geest , welke

daarin heerscht. Zij heeft daarenboven de volle overtuiging, dat, indien

de Schrijver deze Verbandelmg ter perfe gelieft te geven , hg daarmede

veel nut zal (lichten.

De Heer verdam deelde der Klasfe met een gelijk doel mede: Het

ontwerp van eene nieuwe zamenJielUng van verdeel-machine tot het

vervaardigen van fchalen of regtlijnige maten voor mathematifche
,

phyfifche en astronomifche inflrumenten.

Het geacht Medelid geeft ons hier eene, zooveel men weet, geheel

nieuwe handelwijs , om regte lijnen in een begeerd aantal gelijke en zeer

fijne deelen te deelen. H\j meent echter niet , dat de regtlijnige verdee-

ling hierdoor naauwkeuriger , dan door de bekende middelen , zal kunnen

worden verrigt. Zijn oogmerk is alleen , het vervaardigen der verdeel-

machines voor het bedoelde oogmerk voor gewone werklieden gemakke-

lijker te maken.

Over de verdeel-machines in het algemeen is weinig gefchreven. Na
de befchrijving der werktuigen van ramsden hebben wij over deze

ftoffe niets. De kunftenaars hebben geen belang , om over dit onder-

werp het publiek in te lichten , ja veel meer is het bekend worden der

middelen , waarvan zij zich bedienen , daarmede ftrijdig.

De taak, welke de Heer verdam heeft op zich genomen, is dus

een
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een verdienftelijk werk , vooral ook daarom , dat hij de middelen gemik-

kelijker heeft willen maken , waardoor gefchikte werklieden in (laat ge-

fteld zouden worden, de bedoelde verdeel-machine te vervaardigen.

Ik zal niet pogen eene befchrijving van het door hem voorgeflagen

middel te geven , daar zij , zonder de afbeeldingen onder het oog te

hebben , ten eenenmale onverftaanbaar zijn zoude. Men mag daarenbo-

ven het vertrouwen koesteren , dat het ontwerp des Heeren verdam te

eeniger tijd het licht zal zien , en hierdoor aan elks beproeving worden

prijs gegeven.

Wijle ons geacht Medelid a. f. goudriaan had ettelijke jaren vóór

zijn overlijden het ontwerp gemaakt van eenen hydrojlatifchen weegbak

en eener verplaatsbare weegbrug , voor de fpoedige "weging van fluk-

goederen bij het ontlosfen der fchepen en voor geladen vrachti/agens

,

met voornemen om hetzelve der Eerfle Klasfe aan te bieden.

De Heer b. h. goudriaan , Korrespondent der Klasfe , van dit

voornemen zijns vaders kennis dragende, heeft niet willen nalaten daar-

aan gevolg te geven.

Het doel , hetwelk wijle ons Medelid zich bij deze ontwerpen voor-

ftelde , was het uitdenken van een werktuig , om van alle vrachtgoederen

fpoedig en gemakkelijk het gewigt te doen kennen , alleen door het meten

van de hoogte eener, met de te wegen voorwerpen in evenwigt gebrag-

te , kolom water of kwik. Hij ftelt hiertoe voor, eenen foortgelijken

toeftel, als de zoogenaamde hydroftatifche blaasbalg, dienstbaar te ma-

ken , op verfchillende wijze toegepast , doch m deze ontwerpen fteeds

de hoofdzaak uitmakende.

Die hydroftatifche blaasbalg beftaat in het algemeen uit een ijzereti

bak of ketel , met water gevuld , en waarvan de opftaande binnenrand

glad is uitgedraaid , om aan eene daarin nagenoeg pasfende gelijkfoortige

Ha plaat
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plaat eenige op- en nederwaartfche beweging vrij te laten. Deze plaat

is met een waterdigt bereiden lederen rand aan den boord des ketels,

door middel van ringen en fchroeven digtfluitende, vereenigd.

Op het midden van deze plaat wordt , bij het gebruik , een glazen

buis gefchroefd, welke met het water onder de plaat gemeenfcbap heeft;

hiermede is eene fchaal vereenigd , om de oprijzing van het water te

kunnen meten , en daardoor het gewigt bepalen , hetwelk de ijzeren

plaat in den ketel , of , naar gelang der wijze van toepasling , den ketel

tegen de plaat drukt.

Om den toeflel tot weging van ftukgoederen te doen dienen, wordt

nu aan de ijzeren plaat een beugel vastgeklonken , gefchikt , om een

ongelijkarmigen weegbalk te dragen , en de alzoo ingerigte zamenftelling

geplaatst in eene kist.

De weegbalk , ter wederzijde circa eene halve palm voorbij de wanden

der kist uitftekende, is wijders aan ieder einde met eene haak voorzien,

om daaraan het te wegen fluk aan te flaan , en heeft overigens zoodanige

inrigting als ter weging vereischt wordt.

Het gewigt der ftukgoederen , opgehangen aan den weegbalk , eenige

geëvenredigde drukking op de plaat van den ketel te weeg brengende

,

doet alzoo het water in de glazen buis oprijzen tot eene bepaalde hoog.

te , welke men Hechts heeft op te merken , om de zwaarte van het te

wegen voorwerp te leeren kennen.

In het eerfte gedeelte des ontwerps geeft wijle ons geacht Medelid

de uitvoerige befchrijving van zulken toeftel , verfcheidenlijk gewijzigd

en opgehelderd door naauwkeurige teekeningen. Hij onderzoekt .vervol-

gens den graad van naauwkeurigheid , welken hetzelve bij de toepasfing

in verfchillende gevallen kan geven , en ftelt dien op het minst gelijk

aan hetgeen met gewone weegfchalen of unfters kan verkregen worden.

De hydroftatifche weegbruggen, waarvan de Heer goudriaan in het

laat-
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laatlle gedeelte zijner Verhandeling de befchrijving geeft , berusten op

dezelfde beginlelen , toegepast zoowel op verplaatsbare , als op vaste

weegbruggen.

De ecrstgemelde zijn zoo ingerigt , dat zij ligt vervoerbaar zijn en

fpoedig op verfchillende plaatfeu in werking kunnen gebragt worden;

waardoor de praktijken der voerlieden van vrachtwagens , otn de vaste

weegbruggen te ontduiken, zouden worden afgefneden wegens de on-

zekerheid , waar zij dan hier , dan daar eene zoodanige weegbrug kun-

nen aantreffen.

Het ligchaam van zulke brug kan overigens als gewoonlijk zanienge-.

fteld worden , doch heeft aan lederen hoek eene flevige fchroef , om de.

brug te kunnen opfchroeven tot tegen de as van eene kar, waardoor de

brug vervoerd flaat te worden , en die , hetzij de brug moet worden

opgenomen of neergelaten, tot boven den put gereden wordt, beftemd

om dezelve te. ontvangen. Onder lederen hoek van zulk eene brug

wordt een ijzeren ketel metvZijn toebehooren geplaatst , van overeenkom-

ftige zamenflelling als vroeger bij den weegbak is befchreven , met dit

onderfcheid echter , dat , ten einde de hoogte van de oprijzingsbuizen

binnen beknopte grenzen te houden , en den geheelen toeftel bekwamer

voor de behandeling bij het vervoer te kunnen maken , hier , in plaats

van water , kwik in de glazen buizen de drukking aanwijst , welke het

te wegen voorwerp op het water des ketels uitoefent.

Eindelijk befchrijft de Heer goudriaan eene vaste hydroftatifche

weegbrug , waarvan het eigene daarin bedaat , dat de weging door mid-

del van eenen hydroftadfchen blaasbalg gefchiedt , in plaats dat bij de

Franfche ponts a bascule, waarmede overigens deze brug in hoofdzaak

overeenftemt , eene balans en verkleinde gcwigten gebruikt worden.

Ten flotte vindt men in deze Verhandeling ook nog eene tafel der*

uitzetting van het ijzer , de zink en het water , onderling vergeleken op

ge-

1
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gelijke graden van den Thermometer. Welke tafel, om zeer naauwkeu-

rige wegingen met de befchreven toeftellen te doen , ter correctie van

liet gevonden gewigt wegens de plaatshebbende temperatuur zou kun-

nen dienen , doch hetwelk bij gewone weging van zware goederen of

van geladen vrachtwagens voor onnoodig mag gehouden worden.

De Klasfe , de wetenfchappelijke verdienften erkennende , en hoog waar-

derende de grondige blijken van fcherp doorzigt , welke in dit ontwerp

zijn aan den dag gelegd, meende echter in de toepasfing op het gemeene

leven vele zwarigheden te ontdekken, die zijne algemeene aanwending

onraadzaam , zoo niet ondoenlijk , zouden maken. Des onverminderd

rekent zij aan de nagedachtenis van haar verdienftelijk. Medelid eene

loffelijke vermelding van dezen zijnen arbeid fchuldig te zijn.

Hoewel de leer der misvormingen in de latere jaren met onverflaauw-

den ijver gedreven is, en men over den aard en oorfprong derzelve

groot licht verfpreid heeft , komen er telkens zoo vele nieuwe afwijkingen

van de gewone gefteldheid te voorfchijn, dat men dit vak der Natuur-

kunde nog lange na niet voor afgewerkt kan houden.

Eene Verhandeling van den Hoogleeraar sandifort bevat eene naaww-

keurige hefchrijying van eene , in vele deelen , misvormde vrucht

van zeven maanden.

Dit nieuw voorbeeld van het gebrekkige onzer kennis ten aanzien

der misvormingen zou wel verdienen nader voor uwe aandacht te wor-

den uiteengezet. Doch reeds ter perfe gelegd zijnde, meen ik te

kunnen volftaan met het nu aangevoerde.

Ook de Heer numan houdt zich onafgebroken bezig met het nafpo-

ren der afwijkingen van de natuurlijke gefteldheid der levend-bewerk-

tuigde deelen. De werken der Eerfle Klasfe dragen daarvan reeds meer

dan
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dan een bewijs. Laatdelijk bepaalde hij zich tot de ontleding van een

grootendctls dubbeld kalfsmonfler.

Na vroeger eene Verhandeling te hebben geleverd over een misvormd

Ichaap met overtolligheid van deelen, achtte, ons geëerd Medelid nieton-

gefchikt, eene anatoinisch-phyriologifche befchouwing te geven van een

voorwerp , waarbij het tegenovergeftelde van het monftreufe fchaap

plaats vond, zijnde daar de achterfte, hier de voorde deelen dubbeld.

Na eene korte inleiding gaat hij over tot [de uitwendige befchrij-

vitig van die monlter. Het had twee koppen , vier voorbeenen , twee

achterbeenen en twee ftaarten , terwijl de ligchamen van de borst tot

aan het achterfte van het lijf door de huid vereenigd waren , en zich

in het midden van den buik eene enkele navelftreng bevond. De vrou-

welijke deelen waren grootendeels zamen gevloeid, behoudens kenmerken

van dubbel zijn. De opening des endeldarms , door een vlies gefloten

,

was enkelvoudig, fchoon er twee ftaarten uit het kruis nederdaalden.

Vervolgens geeft de Hoogleeraar eene naauwkeurige befchrijving der

innerlijke deelen van de borst- en buikholte , alsook van het onderfte

gedeelte van het ruggemerg , welke voor geen uittrekfel vatbaar is.

Na de ontleedkundige befchrijving, gaat hij over tot eene meer bij-

zondere overweging van al de gevolgen , welke in een natuurkundigen

zin daaruit kunnen worden afgeleid. Ook die overweging mag als

hoogstbelangrijk worden aangemerkt. Zij zal, nevens degeheele Verban,

deling , in het laatfte ftuk des Zevenden Deels van de Nieuwe Ver-

handelingen der Eerfte Klasfe het licht zien.

Op flechts eene Verhandeling wordt het oordeel van geraadpleegde

Leden nog ingewacht , op de Befchowwing des Heeren glavimans
,

van de theorie van chapman , wegens den tegenfland der in het water

bewogen wordende ligchamen. ,

Van

X-
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Van Korrespondenten des Inftituuts ontving de Eerile Klasfe flechts

eeae Verhandeling , èn wel van den Heer delprat , toen nog alleen in

die betrekking aan het Infiituut verbonden , nu ons geacht Medelid

,

over het al of niet bejiaan van eetiig voordeel bij het gebruik van

golvende in plaats van vlakke fpoorwegen.

Hij onderwerpt in deze Verhandeling aan een wiskundig onderzoek

het gevoelen van. den Heer badnall, volgens wien^het niet alleen on-

noodig is , aan een ijzeren fpoorweg over deszelfs geheele lengte , zoo

na mogelijk , eene vlakke rigting te geven , rnaar het zelfs voordeelig zijn

zoude, den weg golvende te maken, zoodat de beladen wagens eene

beurtelings dalende en rijzende beweging verkrijgen. s

Ten einde in dit onderzoek geleidelijk voort te gaan i befchouwt de

Schrijver in de eerfte plaats het geval , waarin de invloed der wrijving

wordt verwaarloosd, en tevens geene andere beweegkracht dan de zwaar-

tekracht wordt in aanmerking genomen. Hij toont , dat , bij eene ge-

gevene aanvankelijke fnelheid , er alsdan eenige tijdwinst beftaat , indien

de beweging , in plaats van regtlijnig te zijn , langs cycloïdale bogen

en dus golfswijze gerchiedt, dat echter deze tijdwinst in het werkdadige

niet noemenswaardig is, ten zij de golviagen zeer diep en hierdoor zeer

kostbaar worden.

Hierop gaat de Schrijver over, om ook de wrijving als vertragende

kracht in rekening te brengen. De tijdsberparing is in dit geval weder

zeer gering, ten zij de uitfnijdingen van den weg zeer diep gemaakt

worden , hetgeen niet alleen de kosten zou vermeerderen , maar waardoor

tevens de fnelheid in de. verfchillende punten der baan zeer ongelijk zou

worden , hetgeen hij te regt als een wezenlijk nadeel befchouwt.

Het voorgaande geval is echter nog niet datgene , hetwelk zich in de

toepasfingen aanbiedt. De vertraging toch, uit de wrijving ontftaande,

zou de gemiddelde fnelheid , waarmede het ligchaam in de waterpasfe

rig-
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rigting voortgaat
,

geftadig verminderen en eindelijk geheel vernietigen

,

indien niet tevens eene bewegende kracht van paarden of Iloom tot on-

derhoud der beweging werd aangewend.

De Heer delprat tot dit laatfte gedeelte zijns onderzoeks overgaande,

merkt aan , dat de verfnelling , welke de wagen door de werking van

paarden of ftoom ontvangt, des te geringer is, naarmate de fnelheid

grooter wordt. De paarden tocli kunnen niet meer dezelfde kracht op den

wagen uitoefenen , wanneer zij zich zelve fneller moeten voort bewegen

;

eveneens zal dezelfde hoeveelheid iloom eene geringe drukking op den zui-

ger des cylinders uitoefenen , indien de fnelheid van den zuiger toeneemt.

De Schrijver neemt dan aan , dat bij een (toomwagen de hoeveelheid

des gevormden llooms evenredig is aan den tijd , en deszelfs verfnellende

kracht omgekeerd evenredig aan de fnelheid des wagens. In die ver-

onderftelling is de fnelheid in elk punt des doorloopenden wegs eene

lineaire functie zoowel van de coördinaten des punts , als van den tijd.

Waaruit alzoo duidelijk volgt , dat , wanneer men den wagen met eene

bepaalde fnelheid op een gegeven punt wil doen aankomen , het geheel

onverfchillig is , of men denzelven eene regte of kromme lijn doet door-

loopen , en de hoedanigheid dezer laatfte geene befparing van (loom kan

ten gevolge hebben.

De ondervinding reeds ten nadeele der golvende fpoorwegen beflist

hebbende , vervalt de noodzakelijkheid en het nut , dat anderzins in de

uitgave van dit theoretisch onderzoek zoude hebben kunnen gerekend

worden gelegen te zijn.

Van lieden , door geenen titel aan het Inftituut verbonden , ontving

de Eerlle Klasfe drie ftukjes ; het eerfte bevattende het plan voor eene

groote, jaarlijkfche Loterij.

I Uit



c 66
:)

Uit deszelfs inzage blijkende, dat iiet geenszins verdiende, etn punt

van overweging bij deze Geleerde Inftelling te maken , zijn al de ftuk-

ken , tot dat plan behoorende , aan den Heer inzender terug gegeven.

Het tweede hield eene verhandeling in van den Heer demonville te

Para's , der Klasfe aangeboden onder den titel : Derniers Apergus

d" Astronomie,

Het bleek echter al fpoedig, dat ook dit llukje geene aanmerking der

Klasfe verdiende. Het draagt op elke bladzijde veel meer blijken van

ontflelde herfenen , dan van wetenfchappelijke behandeling. De lierren

zijn, volgens demonville, alle in hetzelfde vlak geplaatst , en hare fphe-

rifche (telling aan het hemelgewelf is een louter gezigts bedrog.

De la lande heeft zich deerlijk bedrogen in de bepaling van de pa-

rallax der maan , daar hij te Berlijn eene andere maan zag, dan lacaille

aan de Kaap de Geede Hoop.

Meer zal er voorzeker niet noodig zijn , om de nadeelige uitfpraak

der Eerfte Klasfe te doen billijken.

, Het derde beftond in eenen brief van den Heer f. moll , fcheepsree-

der te • Rotterdam , verzoekende , dat de Eerfte Klasfe eene Kommisfie

benoeme ter onderzoeking en inzage der proeven van uitvoerbaarheid

eener door hem uitgevondene behandeling van hout tegen bederf, latende

hij dezen brief vergezeld gaan van eene Memorie van toelichting , met

aanwijzing van de ftad Rotterdam , waar men de houten, door hem op

verfcheidene hoogten bewerkt, kan komen bezigtigen-

De Klasfe in het zekere onderrigt, dat door het Gouvernement dezer

Landen op de bewerking van hout , om het tegen bederf te bewaren

,

aan den Heer moll reeds octrooi is verleend , oordeelde , zich met het

onderzoek dezer zaak voor als nu niet te moeien inlaten. Waarvan aan

den Adreslant fchriftelijk is kennis gegeven.

De



7 blliA.tf:^
De Eerfte Klasle is buiten hare eigene werkzaamheden ook dienflig

geweest , in die van anderen te onderfleunen en te bevorderen.

Op de eerfle aanvraag des Heeren wenckebach , Lector in de Wis-

en Natuurkunde aan 's Rijks Militaire Akademie, om gebruik te mo-

gen maken van eene tabel , door wijle het geacht Medelid van swinden

bij deze Klasfe gedeponeerd , bevattende den gemiddelden ftand des Ba-

rometers op Zwanenburg gedurende 45 jaren , werd hem zulks gereede-

lijk toegeftaan. Zij ontving daarvoor , bij de terugzending van dezen

belangrijken arbeid, in gepaste bewoordingen, den dank des Lectors.

Van meerdere bemoeijingen der Klasfe heb ik U, geachte Toehoor-

ders
, geen verflag te doen. Dat zij het werk des Heeren schröder ,

over meetkundige bepalingen , het licht deed zien , en de uitgave van

het Vijfde Deel harer Verhandelingen ten einde bragt, is U volkomen

bekend. Ook het Zesde Deel en de twee eerfte Stukken van het Ze-

vende zijn inmiddels door den druk algemeen verkrijgbaar gefield.

Ik mag overigens niet verzwijgen , dat vele harer Leden door de af-

zonderlijke uitgave van hunnen letterarbeid ook in andere betrekkingen

,

dan die des Inditnuts , tot uitbreiding der Wetenfchappen zijn werkzaam

gebleven.

Na de voorlezing van dit Verflag vervolgt de Voorzitter:

Ik bedank U, Mijnheer denSekretaris! voor de duidelijke uiteenzetting

vat! hetgeen de Klasfe verlangd heeft , dat in deze Zitting nopens hare

werkzaamheden zoude worden voorgedragen , en verzoek U op nieuw

,

het Programma wel te willen voorlezen van de uitfchrijving der Prijs-

vragen.

De Sekretaris leest hierop voor de volgende

Ia PRIJS.



PRIJSUITSCHRIJVING

EERSTE KLASSE
VAW HKI

KONINKLIJK-NEDERLANDSCHE INSTITUUT VAN
WETENSCHAPPEN, LETTERKUNDE EN

SCHOONE KUNSTEN,

JJe Eerfte Klasfe van het Koninklijk-Nederlandfche Inftituut van Weten-

fchappen , Letterkunde en Schoone Kunden , brengt ter kennisfe van

het algemeen , dat op de prijsvraag , door haar bij het Programma van

1835 uitgefchreven , luidende:

Welke ziekten , zoo uitwendige als inwendige , komen onder dezelfde

of gelijkfoortige gedaanten bij den mensch en de grootere huisdieren

voor ? In hoe ver is men in ftaat , derzelver verfchil , volgens anato-

tnifche , phyfiologifche en pathologifche grondbeginfelen , te verklaren ?

Welke algemeene regelen zijn uit deze befchouwing, opzigtelijk de be-

handeling der ziekten, van den mensch en der dieren , af te leiden ?

geen



geen antwoord zijnde ingekomen , zij befloten heeft , dezelve in te

trekken

;

dat gelijk befluit is gevallen , betrekkelijk de vraag naar

eene volledige ontwikkeling van de mathematirdie theorie der zijde-

lingfche drukking van ftroomende vloeiftofFen , in het bijzonder toege-

past op de Venturifche buis en op die verfchijnfelen , welke zijn waar-

genomen , wanneer de vrije uitftrooming eener vloeiftof door" eene ope-

ning gewijzigd wordt door een plaatje , digt voor die opening gehouden

,

en andere dergelijke verfchijnfelen meer;

, waarop almede geen antwoord is ingekomen.

De Klasfe (lelt als nieuwe vragen voor:

I. Hoezeer de theorie van den wederfland van ijzeren of van andere

metalen (laven , ftangen en deelen , welke in de rigting der dikte (dat

is loodregt op de lengte) gedrukt worden, tot die genoegzaamheid is

gebragt , dat wij ons , in zeer vele gevallen , op de uitkomften der be-

rekening kunnen verlaten, ontbreekt aan dezelve eene algemeenheid,' of

,

zoo men liever wil , een graad van naauwkeurigheid , door welker be-

ftaan ook het voorwaardelijke van het gebruik zou ophouden , althans

minder beperkt zou wezen. Die toepasfingen zijn, bij voorbeeld, onze-

ker , zoodra eenig ftuk , in vergelijking van de lengte , eene geringe

dikte heeft , en men alzoo niet voetftoots kan aannemen , dat de bui-

gingen evenredig zijn aan de drukkende krachten of lasten ; en geheel

onvoldoende zijn de regels , uit die theorie afgeleid , ter bepaling van

den wederfland van meer of minder rekbare platen , enz.

Naar
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Naar aanleiding van deze opmerkingen , verlangt de Klasfe het onder-

zoek tot volledigmaking van de bedoelde theorie , of tot zoodanige wij-

ziging van dezelve of van de onderflellingen , op welke zij moet ge-

grond worden , dat ' zij met den aard der zaak , in bijzondere omftan-

digheden en gevallen , beter is overeen te brengen , en van meer uitge-

breide toepasfing kunne worden.

II. Daar de pogingen van dumas , liebig, mitscherlich en andere

Icheikundigen , om de naaste beftanddeelen van het bewerktuigde rijk

naauvvkeuriger te bepalen , derzelver verwijderde beftanddeelen ten aan-

zien der proportiën met de grootfte juistheid te doen kennen , en ein-

delijk , om , op grond van deze bekende zamenftelling , de wetten der

fcheikündige vereenigingen van het delfflofFelijk rijk op deze voortbreng-

felen van het bewerktuigde rijk toe te pasfen , niet alleen op zich zelve

loffelijk te achten zijn , maar ook bij fommige klasfen van ligcharaen

,

inzonderheid bij de ethers of de verbindingen van het gekooid water-

ftofgas met water en zuren , met goed gevolg zijn bekroond ; zoo

wordt verlangd , dat eene klasfe van organifche beginfelen , niet minder

talryk ea gewigtig, dan die der ethers , op gelijke wijze , ten aanzien

der elementaire zamenftelling , onderzocht , en met gelijke vrucht op

dezelve de wetten der delfftoffelijke verbindingen toegepast worden.

III. Daar de ondervinding geleerd heeft, dat velen der blindgeborenen

en doofftommen , die als kweekelingen opgenomen worden in daartoe inge-

rigte Inftituten (voor Blinden te Amjlerdam , voor Doofftommen te Gro-

ningen), in hunne ontwikkelingsjaren aan longtering of andere borstziekten

bezwijken; daar verder de ligging en plaatfelijke gefteldheid der beide Ge-

ftichten zoodanig is , dat aan deze het menigvuldig voorkomen van longlg-

den in dezelve niet kan toegefchreven worden , vraagt de Eerfte Klasfe

:
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1. of in het algemeen en overal door de ondervinding bevestigd

wordt, dat dooniommen en blindgeborenen meer , dan andere jonge lieden

van dezelfde levensjaren, aan longlijden bezwijken?

2. zoo ja , of de grootere menigvuldigheid dezer ziekte onder hen

aan toevallige oorzaken moet toegefchreven vi^orden , dan wel , of tus-

fchen deze kwaal en het gemis aan fpraak- en gezigtsvermogen , hetzij

door aangeboren doofheid en blindheid , hetzij door het later opkomen

dezer gebreken voortgebragt , een zoodanig naauw verband bertaat , dat

beide als uitwerkfelen van eene en dezelfde oorzaak kunnen befchoiiwd

worden ?

3. of er , eindelijk , middelen aan te wenden zijn , welke de ont-

wikkeling van eenen dergelijken ziektetoefland zouden kunnen te keer

gaan , zonder nadeelig te wezen voor het doel , tot welks bereiking ge-

noemde kvveekelingen zich aan dergelijke Inftituten bevinden ?

Op welke de antwoorden vóór den laatften Februari) van het jaar

1839 worden ingewacht.

Voor de beantwoording van elke dezer vragen, looft de Eerfte Klasfe

van het Koninklijk-Nederlandfche Inftituut van Wetenfchappen , Letter-

kunde en Schoone Kunden uit eene gouden Medaille
, gefchroefd op den

ftempel des Inftituuts , ter innerlijke waarde van vijfhonderd Gulden.

De (lukken , welke naar eenen prijs dingen , zullen in de Nederduitfche

,

Franfche, Latijnfche, Engelfche of Hoogduitfche Taal, maar met de al-

gemeene Italiaanfche Letter gefchreven moeten zijn, en aan den vasten

Sekretaris der Eerfte Klasfe vrachtvrij bezorgd worden.

Tot
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Tot deze uitgeloofde prijzen worden alle Geleerden, zonder onderfcheid,

uitgenoodigd , met uitzondering alleen van de Leden der Klasfe , als wel»

ke van alle mededinging worden uitgefloten : onder vvell<e benaming ecli-

ter noch de Buitenlandfche Geasfocieerden , noch de Korrespondenten be-

grepen zijn.

De in te zenden ftukken moeten met eene andere hand , dan die van

den Auteur, gefchreven zijn zonder naam , maar de kwaliteit en woonplaats

des Auteurs zullen gefield moeten zijn in een afzonderlijk verzegeld papier,

tot opfchrift dragende dezelfde fpreuk , of hetzelfde kennelijk teeken
,

waardoor de Verhandeling , waartoe het behoort , onderfcheiden is.

De uitwijzing der prijzen zal plegtig aangekondigd worden in eene Open-

bare Vergadering. Zij zal voorts algemeen gemaakt worden in de Binnen-

en Buitenlandfche Tijdfchriften , waarin deze Uitfchrijving geplaatst of ver-

meld wordt.

De bekroonde Verhandelingen blijven het eigendom der Eerfte Klasfe

van het Koninklijk-Nederlandfche Infl:ituut van Wetenfchappen , Letter-

kunde en Schoone Kunften. Het zal den Schrijver of Schrijvers niet vrij-

ilaan , hiervan op eenigerhande wijze door den druk gebruik te maken , ten

zij de Klasfe daartoe hare toeftemming geve.

De niet bekroonde ftukken zullen, op begeerte der inzenderen, tevens

met de befloten naambriefjes , aan zoodanig perfoon of adres terug ge-

zonden worden, als zij zullen verkiezen, mits dit, zonder eenige kosten

der Klasfe , binnen een jaar na de uitwijzing verlangd en dit adres op-

gegeven worde ; doch zal het verzoek om teruggave moeten verzeld gaan

van behoorlijk bewijs van regt op het ftuk.

In.
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Ingevalle geeue teruggave van een niet bekroond ftuk verlangd mogt

worden, of de evengemelde vereischten daar niet bij waren in acht ge-

nomen, zal men de befloten naambriefjes ongeopend verbranden, en de

(lukken zelve bewaren, om te dienen, als bevonden zal worden te be-

hooren.

In naam der Eerfte Klasfe voornd.

G. VROLIK,

Sekretaris,

Hierna . zegt de Voorzitter

:

Uj Mijnheer van breda , moet ik nu oproepen, om wel te willen

voldoen aan uwe toezegging, om ons te dezer gelegenheid eene verhan-

deling voor te lezen.

De Heer van breda betrad hierop het fpreekgeftoelte en droeg de

volgende Redevoering voor

:

MIJNE HEEREN, ZEER GEËERDE TOEHOORDERS!

In den fchoot van het verledene, wie weet het niet? is de verstafge-

legene toekomst bevat. Uit het verledene ontwikkelde zich het tegen-

woordige, dat het toekomende in zich houdt opgelloten , en hij, die het

verledene heeft ontfluijerd , is in de toekomst doorgedrongen.

Ongerijmd zoude het zijn , deze waarheid in twijfel te (lellen op

eene plaats als deze , in eene Vergadering als die , waarin ik thans fpreek

,

omringd van mannen, die, zoo zij zelven al niet met ijver ieder overblijfTel

K der
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der oudheid opfporen en onderzoeken , voor het minst altijd met belang-

ftelling de nafporingen van anderen omtrent het verledene volgen.

Was er iemand , die er aan twijfelde , ilc zou mij niet alléén op den .

Historie-fdirijver , of op den Oudheidkundige, maar vooral ook op U
beroepen, die met mij tot de oningewijden in deze vakken van geleerd-

heid behoort 3 — ik zou U herinneren , hoe dikwijls wij de drift

,

de verrukking dier Geleerden bewonderd hebben bij de ontdekking ook

van het kleinfte overbljtjffel der oudheid , dat hun eenig nieuw inzigt in

het verledene kon verfchaffen.

Is het dan zoo. Mijne Heeren! zijn de overblijffelen der Gefchied-

kundige oudheid zóó belangrijk voor ieder denkend wezen; hoe veel te

meer zouden het dan niet die zijn , die niet meer de getuigen van ver-

geten voorgeflachten , maar van tijden waren , die alle voorgeflachten

verre voorafgingen ; van overblijffelen , die onmiskenbaar zouden aandui-

den , welke lotverwisfelingen die bol zelf, waaraan het aardfche leven

van ons geflacht onveranderlijk verbonden is , heeft ondergaan j van

overblijffelen , die ons zouden leeren , hoe deze bol door verfchillende

ontwikkelingen , onder de leiding van eene hoogere magt , werd opge-

voerd tot de gefchiktheid , om dat gedacht, in welks gefchiedenis wij

zoo veel belang ftellen , te herbergen.

Zulke overblijffelen zijn er , Mijne Heeren ! Zij zijn er in ontelbare

menigte; zij zijn overal; zij zijn onder onze voeten; zij vormen de ge-

heele fchors van den aardbol, fteeds van ouder en ouder tijden getui-

gende, naarmate wij dieper en dieper in deze doordringen.

Zij zijn onder onze voeten; zij vormen ook onzen bodem; zij kunnen

ons dan ook leeren , wat er in de verst afgelegene oudheid hier was
,

op deze plaats , waar thans ons dierbaar vaderland is ; wat er hier

omging ; welke planten hier groeiden , welke dieren hier ademden ,

vóór de fcheppende Almagt ons geflacht te voorfchijn riep.

Is
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Is het ons al niet gegeven , in onze vlakke gewesten door de opeen-

gepakte afflijtfels van voor-werelden diep genoeg door te dringen , om ,

als in bergachtige ftreken , tot die oude overblijffelen te komen , die de

eerde fporen van leven bevatten j wij kunnen evenwel genoegzaaie diep-

ten onder onzen bodem bereiken , om de overblijffelen van verfcheiden

tijdperken , die al onze historifche voorafgingen , en die alle onderling

meer verfchilden, dan zij dit van het onze doen, te bereiken en te ver-

zamelen. Wij zijn dit vooral verfchuldigd aan de onderzoekingen van

latere tijden , en vooral aan die ondernemingen , die met het doel onder-

nomen , om uit onderaardlche bronnen drinkbaar water opwaarts te lei-

den , tevens ook den aard van onzen grond hebben leeren kennen. Wij

zijn dit vooral verfclnildigd aan ondernemingen , zoo als wij er in de

nabijheid van de plaats, waar wij ons bevinden, eene met zoo veel be-

langftelling gevolgd hebben ; ik bedoel , aan de Artefifche putboringen.

Dat dan , Mijne Hecren ! het moet onmisbaar uwe aandacht bezig

houden, de voor-historifche tijden, waarvan wij in onzen eigenen bodem

de monumenten vinden , en waarvan bij ons , zoo vele verfteeningen

,

als zoo vele medailles, zijn opgeflapeld, voor eenige oogenblikken het

onderwerp onzer overdenkingen uitmaken ! — Vergunt mij goedgunflig-

lijk U eene korte fchets voor te houden van die oude tijdperken , tot

wier overblijffelen men in ons vaderland , ja , ook hier op de plaats

,

waar wij ftaan , is doorgedrongen. — De liefde tot den vaderlandfchen

grond , die ons allen ingeboren is , en de lust , die uit haar onmiddelijk

voortvloeit , om alles , zoo veel mogelijk is , te weten , wat hare wording

vergezelde , zal U mijn kort verhaal met toegevendheid doen aanhooren.

Er is veel , zeer veel met onzen bol gebeurd j hij is door vele zon-

derlinge, aaneengefchakelde veranderingen tot zijnen tegenwoordigen toe-

Itand gekomen ; eeuwen op eeuwen moeten elkander zijn opgevolgd

,

K 2 vóór
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voor hij gefchikt werd tot eene v/oonplaats van den menscli , en van

planten en dieren , als die , waarvan wij ons omringd zien.

Er verliep een aantal van eeuwen van liet oogenblik , waarop de

diepfte beddingen , waartoe wij in onzen vaderlandfchen bodem kunnen

doordringen , in een wijden oceaan nederzonken , tot aan het tijdftip
,

waarop de eerde kleilaag , of de eerde zandbedding in onze gewesten

door die magtige ftroomen werd nedergelegd , waarvan onze tegenwoor-

dige Ryti, Maas en Schelde flechts de zwakke overblijffelen zijn. —
En hoe vele eeuwen zijn er nu al weder niet verloopen — vraag het

aan onze Gefchiedkundigen — federt dat tijdpunt , dat waarfchijnlijk

niet ver af is van het oogenblik , waarop het gebied der Gefchiedenis

aanvangt ?

Maar , Mijne Heeren 1 vroeger dan de diepfte beddingen bezonken

zijn , die wij in onzen vaderlandfchen bodem bereiken , veel vroeger

,

gedurende eene lengte van tijd , waarvan de gedachte alleen ons reeds

doet duizelen , onderging onze bol eene onafgebrokene reeks van veran-

deringen. Verbazende masfa's van kalk , van zand , van klei , van erts

waren van den oorfpronkelijken bodem reeds afgefleten , of uit de diep-

ten naar boven geflingerd , en tot hooge gebergten opgeftapeld. Ver-

fcheidene voorgeflachten van planten en dieren waren reeds van deszelfs

oppervlakte verdwenen ; langzaam , en meestal zonder fchokken waren

zij elkander opgevolgd , na ieder vele jaren
, ja eeuwen , in geflacht op

geflacht gebloeid te hebben.
'

,

Maar hoe verbazend lang alle deze opeenflaj^elingen van beddingen

geduurd , hoe verwonderlijk lang afwisfelende dier- en plantgeflachten

zich in het ongeftoord bezit van onzen bol verheugd hebben ; er is

echter een begin aan dit alles geweest — er was een tijd van onbere-

kenbare lengte, dat er geen leven op dezen bol beftond — er was een

oogenblik , hoe verre ook van ons verwijderd , dat het eerde dier

op
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op den omgevormden bol ademde, dat de eerde plant zich ontwik-

kelde.

De meeste Natuiironderzoekers komen er in overeen , dat dit oogen-

blik toen eerst kon plaats grijpen , toen de bol uit epn ftaat van gloei-

jing tot eene gematigde temperatuur bekoeld was. Inwendig nog meer

dan gloeijend , was de fchors reeds geftold , en waarfchijnlijk hier en

daar , door de ongelijke inkrimping gedurende de verkoeling , tot bergen

geplooid j misfchien zelfs Hak wel hier ot' daar een meer dan de overige

opgeligte bergrug uit het water , dat deze als een onmetelijken oceaan

omgaf. — Een dampkring, welligc geheel verfchillend van den tegenvvoor-

digen , maar een dampkring met zuurftof, als een der beflanddeelen

,

drukte reeds op die onbegrensde zee.

Van dat eerfte tijdflip af hebben de overblijffelen van planten en dieren

niet opgehouden , zich op te ftapeleu in de beddingen
, grootendeels ge-

vormd uit het afflijtfel door (Iroomen en brandingen van den bodem

der zee , of de uitftekende punten afgewreven en afgebrokkeld , of uit

openingen en fpleten door de onderaardfche hitte naar boven geperst.

In de oudfte en diepfle , onmiddelijk op de kristallijne , niets orga-

nisch bevattende, gedolde korst gelegene masfa's, vindt men alleen

Zee-dieren van zonderlinge vormen , het meest overeenkomende , hoe

verfchillend ook, met die, welke in de warme zeeën , bij de Even-nachts-

lijn , nu "nog hunne gekamerde fchelpen in de onbereikbare diepte ver-

borgen houden ; of met die , welke in diezelfde zeeën de tot de opper-

vlakte reikende rotspunten en ruggen met eene koraal-korst omkleeden.

Menigwerf fchijnt in dezen overgangstijd , op verfchillende punten , hun

leven een tijd lang afgebroken ie zijn geweest , en de beddingen , waar-

in hunne overblijffelen opgertapeld werden , vervangen te zijn door an-

dere , waarin alle leven ontbreekt. . *

Op deze oudfte treifen wij eene jongere , hoezeer nog geweldig van

ons

* I

/
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ons verwijderde opeenftapeling van organifclie voortbrengfelen aan , die

ons van groote veranderingen , van aanmerlvelijk gevorderde verkoeling

de getuigen zijn ; beddingen vol met planten-overblijffelen , zoo uitge-

breid , in zoo grooten getale opgehoopt , dat zij , na verloop van eeu-

wen, ons nog eene onuitgeputte bron van brandftof zullen opleveren;

vol met zeer kenbare overblijffelen van planten, die eenmaal op het

vaste land groeiden , en ons als met den vinger op uitgebreide gewes-

ten wijzen , die toen reeds zich boven de wateren van den nog altijd

raagtigen oceaan ophieven.

Later, dan deze, gevormd en fomtijds op haar rustende, vinden wij

eene onafzienbare rij van afwisfelende klei- , zand- en kalkbeddingen

;

fommige zonken in zoet water , de meeste in zeeën neder ; bijkans alle

zijn vol van eene wereld van planten en dieren ; iedere bedding heeft

de hare , die voor het grootfte gedeelte verfchillen , en in vorm en za-

menftelling meer en meer aan die van onze tegenwoordige wereld nade-

ren, naarmate zij jonger zijn, naarmate eene geringere reeks van eeuwen

hen van onze historifche tijden verwijdert.

Over dit alles nu zijn die masfa's uitgebreid , die de diepfte zijn

,

waartoe het ons tot nog toe gelukt is in ons vaderland te geraken. —
Dit alles was reeds in die vroegere tijden gebeurd ; al die opeenvol-

gende veranderingen waren reeds voorbij , toen de dageraad aanbrak van

het oudfte dier tijdperken , in elk van welke ik mij voorftel gedurende

eenige oogenblikken mij met ui. te verplaatfen.

Volgt mij dan , Mijne Heeren ! met uwe verbeelding ; — laat ons

aanvangen met de oudfte tijden , waarvan wij de overblijffelen in onzen

vaderlandfchen bodem aantreffen. — Denken wij alles weg, wat onder

ons honderde , ja welligt duizende voeten diep opgeftapeld is. — Vegen

wij den nevel der eeuwen weg. — Verplaatfen wij ons in de oude

voortijden.

Waar
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Waar zijn die vruchtbare velden , die welige landsdouwen , die wij

nog zoo even voor oogen hadden ? Waar zijn die grazende kudden V

Waar zijn die bosfciien ? Waar is het gevogelte dat ze beleefde ? —
Van dat alles beftaat niets! — Wij zweven over eene onafmetelijife wa-

terplas. — Ons vaderland is zee. — Hoe ver wij uitzien 4 hoe hoog

wij ons verliefFen , onze gezigteinder is (leeds door water beperkt. —
En hoe zoude het anders kunnen zijn? Zou ons oog d^n h&t Ardennen-

gebergte kunnen bereiken ? Het is het eerftc vaste land , dat zich in

onze nabijheid uit den oceaan verheft , en nog maar alleen deszelfs

oostelijk en hoogde gedeelte. — De westelyke verlenging van hetzelve
,

hoezeer reeds tot bergruggen geplooid , is almede door het water over-

dekt. — Westwaarts rijzen , als zoo vele klippen uit de branding , de

gebergten van Wallis, — Oostwaarts is alles water , water zonder

einde , water dddr , waar later Dtdtschland , Polen
, geheel Rusland

zal zijn ; water tot aan , tot over de plek , waar wij thans de Caspifcht

Zee kennen. — Ten Noorden is er gec-n land , even min , als op het

tegenwoordig tijdftip, van hier tot aan de verre Nooi-dpool. Twijfel-

achtig is het , of wij , wanneer wij onze vlugt naar het Noord-oosten

nemen , Aiix reeds het Scandinavifche gebergte zouden vinden , dan of

deze reuzen van onze wereld , even als het westelijk Alpen-gthexn^

van Zv/itfcrland , nog moesten geboren worden.

Welk eene doodelijke ftilte heersclit alom ! Hoe zwaar , hoe druk-

kend , hoe_ zwoel is de lucht ; zij vult onze borst als vergif. — Maar

wat Js het, dat ginds de eeuwige flilte door een onophoudelijk gedruisch

afbreekt; van waar die ftoom , die ginds in hooge kolommen oprijst?

Het ;
zijn, kokende bronnen, die, even als tegenwoordig ds Geizer op

^j/a«fi?,, kiezelaarde in hunne heete waters opgelost houden , en om
zich heen in lagen nederleggen , als zij verkoelen. Het zijn koude

bronnen , die , met kooUlofzuur bezwangerd en koolftofzure kalk opge-

lost
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lost houdende , het eerde in ontzettende menigte aan den dampkring

mededeelen , den laatde , in groote uitgebreide lagen , op den bodem van

de zee laten nedervallen. — Afwisfelende krijt- en vuurfteenbeddingen

worden op deze wijze op den bodem van dien onmetelijken oceaan ge-

vormd, waarover wy zweven.

Maar wat ziet ons oog aan het Zuiderftrand ; welk gebrul treft ons

oor , en verdooft het gedruisch der branding ? Wat beweegt zich daar

in lange windingen half op het drooge , met den reusachtigen ITaart in

het water rondflaande? — Leeft hier de Hydra der fabel? — Tusfchen

welke bosfchaadjen kruipt ginds die reuzen-fchildpad ? Zijn dat de bos-

fchen der Ardennes? Ja, zij zijn iiet , maar niet de eiken-, de beuken-

bosfchen , die haar tegenwoordig fchaars bedekken 5 het zijn hoogge-

ftamde palmen , breed uitfpruitende varen ; gewasfen , eigen aan eene

verzengde luchtftreek. Het is niet de Hydra der fabel , die ginds , ne-

vens dien ontzettenden fchildpad, de wateren met zijnen breeden ftaart

beroert. — Het is een dier , alleen eigen aan die voor-tijden
;
geen kro-

kodil
,

geen hagedis , maar het midden tusfchen beide , en veel grooter

en geweldiger dan beide : het is een dier van het uitgeftorven gedacht

der Mofafauri.

Meer dan twintig voeten is dat verfchrikkelijke dier lang, met korte

pooten voorzien drukt zijn zware buik op het zandig ftrand , en be-

weegt het zich met moeite in flangvormige kronkelingen tusfchen de

opgehoopte masfa's van door boorwormen uitgehold palm- en ander

hout, dat de warme zee bij hoogen vloed heeft opgeworpen; maar in

de golven, dddr is zijn element, dddr klieft het pijlfnel en met onmeet-

bare kracht den ftroom, dien het met zijnen breeden, platten, gekamden

ftaart vaneenflaat. — Dddr befpringt het zijne prooi. — Dddr zijn

ook de overige groote zee-monfters niet zeker voor hetzelve. — Wilt

gij er ü van overtuigen , Mijne Heeren ! bezoek het naburig Haarlem ,

en
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en befchouw in het rijke Mtifeum van teyler het zoo prachtige ftuk

van den Maastrichter-berg , waarin de kaken van het dier bewaard zijn
;

kaken , voorzien met eene rij fcherpe tanden ,
grooter dan die van den

leeuw.

Wie weet , of het met deze forfche tanden niet de reuzen-fchildpad

,

die, 25 voeten in omtrek, zijns gelijken in grootte in de tegenwoordige

fchepping moeijelijk zal vinden , verflindt ? Of leeft het dier van die

menigvuldige en zonderlinge visfchen , waarvan de zee wemelt; of breekt

het de fchelpen van die Nautili , of van die ontelbare menigte van an-

dere fchelpdieren , die zoowel in de diepte der zee leven , als zij zich

bewegen over die uitgeftrekte beddingen van ftraaldieren , die het ftrand

omgorden ?

Alléén heerscht het dier op dit eenzaam ftrand ; de verfchrikkelijke

water-kolosfen van nog veel vroegere tijden, de Ichthyofauri ; de Plesio-

fauri , de Iguanodons en zoo vele andere zijn uitgeftorven. De land-

kolosfen van latere tijden , de Mammouth , de Megathcria , kunnen

niet ademen in den dampkring , die het tooneel , dat wij ons voorftellen

,

omgeeft; hij is overladen met koolftofzure lucht; hij is voor zogende

dieren niet adembaar.

Hoe veel vreemds , hoe veel dat van het tegenwoordige afwijkt , zoude

ik nog in dit tafereel van ons voorwereldlijk vaderland kunnen doen zien

;

dan nog andere voorwerelden wachten op ons. Ik laat dus het gordijn

vallen , en verzoek U , mij te vergunnen eene andere fchets te mogen

ontrollen.

Maar , mij dunkt , ik hoor mij toeroepen : welke ongerijmdheden ! —
Wie zou het immer kunnen gelooven ! — Dat er zulke dieren , als gy

ons fchetst , op onze grenzen, daar, waar nu de Pietersberg is, bij

Maastricht , geleefd hebben ; dat zullen wij u toegeven ; gij kunt ons

hunne beenderen vertoonen , daar ter plaatfe gevonden ; en de onfterfelijke

L CU-
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cuviER heeft met onzen landgenoot adriaan camper uit dezelve den

aard en de levenswijze van het dier kunnen opmaken. — Maar dat deze

dieren ook hier , op de plaats , waar Amfterdam tlians ftaat , zouden ge-

ademd hebben , dat dit zoude gefchied zijn , in eenen dampkring met

eene onadembare lucht overladen , bij eene temperatuur , welke die der

verzengde luchtftreek te boven ging ; dit is waarlijk ongeloofelijk. — En

echter, Mijne Heeren! is het ontegenzeggelijk waar.

De kalkbeddingen , die de zoogenaamde krijt-formatie daarRellen , die

een groot gedeelte van het Noordelijk Frankrijk overdekken , die aan

Engeland den naam van Albion geven, die op de Deenfche en Zweed-

fche kusten wedergevonden worden, die bij Dortmund en Esfen zich

aanduiten aan onze Maastriclufche beddingen , en die bij Wintersyiijk

voorkomen , vormen één groot geheel. Zij maken eene verbazende masfa •

van beddingen uit , die alle deze gewesten verbinden ; zij kunnen dus

ook bij ons niet ontbreken; en dit befluit is niet minder zeker, dan wan-

neer wij haar reeds door boring dadelijk bereikt hadden , hetgeen ons hier

nog niet is gelukt.

Maar overal , waar deze krijtbeddingen zijn , en dus ook hier , komen

dezelfde dieren voor; en deze dieren konden in geen ander, dan in een

zeer warm klimaat leveut Wij weten het daarenboven ; de wereldbol is

in eenen ftaat van langzame verkoeling ,
— in de tijden , die volgden , en

waarvan wij het tafereel zoo ftraks zullen ophangen ;— in tijden , waarin

de wereld reeds meer verkoeld was , vinden wij echter nog de fporen

van eene temperatuur , als die van het brandend Senegal ; — heeter

was dus de lucht op deze plaats, toen hier de Mofafauri en de kolos-

fale zee-fchildpadden zwommen , dan thans die is der verzengde Afrikaan-

fche kusten.

Dat toen ook de hoeveelheid van koolftofzure lucht in den dampkring

grooter was , zult Gij mij gewis toegeven , als ik U herinner , dat later

ge-
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geheele beddingen van koolftof in opftapelingen van planten op den

fchors van de aarde werden nedergelegd; dat alle deze planten éénmaal

geleefd hebben , éénmaal ontftaan zijn , en dat het uit den dampkring is

,

en wel uit het koolftofzuur van den dampkring is , dat zij alle deze kool-

ftof, die nu met haar in den fchoot der aarde begraven is, bekomen

hebben; zoodat dus deze koolftof, vereenigd met züurftof, alskoolftof-

zure lucht in den dampkring aanwezig was, die in later tijden daarvan

werd gezuiverd , om daarmede nog later in onze tijden , door het ver-

branden dierzelfde planten der voorwereld , op nieuw , maar zeer langzaam ,

bezwangerd te worden. — Gij zult mij toch de bekende Eudiometrifche

proeven niet tegenwerpen , die zouden moeten bewijzen , dat de damp-

kring geene verandering in hare beftanddeelcn ondergaat? — Hoe groot

moeten niet reeds deze veranderingen zijn , om met zulke onvolkomene

werktuigen waargenomen te kunnen worden , en hoe kort is nog het

tijdsverloop federt zij eenigzins verbeterd zijn? hoe gering, om verande-

deringen waar te nemen , die zóó langzaam gefchieden , dat men ze met

regt féculair mag noemen.

Doch , Mijne Heeren ! te lang reeds hebben ons deze tegenwerpingen

bezig gehouden. — De tijd roept ons , en gebiedt mij het gordijn , dat

het tooneel der voortijden voor ons verborgen houdt, op nieuw op te

rollen. — Welaan ! ik volg het bevel , en de fchetfen van eene andere

,

van eene veel jongere wereld zijn voor ons geopend. — Het is eene

wereld , die , hoe ver ook in tijd van ons verwijderd , ons niettemin het

grootfte belang inboezemt ; want het is tot hare overblijffelen , dat wij

hier op dezen zelfden grond , en elders , wè^r ook in ons vaderland tot

heden te Artefifche putboringen gefchiedden , zijn doorgedrongen. —
Het is tot diep in de beddingen , die gedurende haar aanwezen onder

den bodem , waarop wij ftaan , bezonken , en die dien bodem zelVe hel-

pen uitmaken , dat zich onze boringen hebben uitgeftrekt.

L a • Her,
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Het tooneel , dat ik mij voordel te zien , ftelt onze Gewesten , of lie-

ver onze wateren voor in liet midden dier eeuwen ,
gedurende welke

deze wereld beftond ; der eeuwen , waarin de beddingen , die de Geologen

gewoon zijn , de tertiaire te noemen , werden opgeftapeld.

Hoe is alles veranderd federt de tijden , die wij U in ons vorig tafe-

reel fchetsten ? Welk eene lange reeks van jaren was er noodig , om

alles zoo veel meer gelijkvormig aan de tijden , die wij nu beleven , te

doen worden? en welk een verfchil zien wij evenwel ook nog met deze

laatfte?

Het water is gezakt, of de bodem van den oceaan is gerezen; — het

is waar — op de plaats , waar eenmaal ons vaderland zal zijn , rolt

eene diepe zee nog hare golven , maar Frankrijk is reeds voor een

groot deel droog. Engeland verheft zich reeds , en van het Ardennen-

gebergte heeft zich de zee meer Noordwaarts weggetrokken. — Welk

een verfchil van klimaat ! En hoeveel zuiverder is de dampkring ? — Eene

aangename warmte doet zich gevoelen ; de drukkende hitte is voorbij. —
Het is op ons gevoel , als of wij aan de gematigde boorden van den

Nijl in Egypte rondwandelden. — Te vergeefs echter wachten wij op

verkoeling , als de zon den gezigtseinder nadert ; nevels vallen neder en

beletten de zee , de zonne-warmte , die zij inzoog , door het ledig ruim

,

naar buiten weg te dralen. — Op het ftrand vinden wij ook geene fporen

van afwisfeling der faizoenen; geen winter fchijnt er immer te heerfchen;

eene middelbare temperatuur van ruim 70" is eigen aan die kusten.

De dampkring is van het overtollig koolftofzuur bevrijd ; zijne zamen-

ftelling verfchilt zeer weinig van de tegenwoordige. — Het plantenrijk is

ook niet meer hetgeen het te voren was. — Palmen groeijen echter nog

op gindfche kust, en toonen de zachtheid van den winter aan. — De

Mofafauri zijn vervangen door krokodillen ; krokodillen met lange , fmalle

kaken , zoo als er thans in de Ganges en op Borneo leven , hebben

hun
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hun beftaan van uit den tijd der krijtbeddingen tot in dit tijdperic voort-

gezet. — De zee wemelt van ftraal- en fchelpdieren. — Wij herkennen

er eenige; maar de meeste zijn ons geheel vreemd; de meeste zijn dieren,

die in de Historifche tijden niet meer bertonden. — Maar hetgeen dit

tooneel vooral levendigheid bijzet , en oneindig van het vorige doet ver-

fchillen , is de menigte van zogende dieren , die het land , tiisfchen de

zeeën in, bewonen. — Zij alle werden federt het vorige tijdperk door

de fcheppende Almagt in liet aanzijn geroepen. — En welke zonderlinge

vormen nemen wij waar ? Hoe vele baden er zich in gindfche meren

,

en dompelen zich in het kalkachtige flijk , dat warme en aan koolflofzuur

rijke bronnen aan den rand der zeeën nederleggen? Het zijn dikhuidige

dieren ; vele foorten van Palaeoiheria , zoo als de voortreffelijke cuvier

hen noemde; van Anoplotheria, van Lophiodons , van Anthracoteria
^

en zoo voorts; van dieren, die in vele opzigten overeenkomen met den

Tapir, in andere met den Rhinoceros of den Kameel , zonder echter een

Tapir, een Rhinoceros of een Kameel te zijn. Er zijn PalaeoiAeria foorten

zoo groot als een paard ; er zijn er zoo klein als een haas ; hunne pooten

en kiezen gelijken op die van den Rhinoceros , maar zij hebben een kleine

fnuit , zoo als de Tapir. — Wij zien er eene menigte Aiio^lotheria

;

hoe zonderling zijn zij gevormd; hunne pooten zijn gefpleten en twee-

hoevig , zoo als in onze wereld die der herkaauwende dieren ; zij zijn

zelfs veel hooger gefpleten. — Het is het eenige tot nog toe bekende

zoogdier , dat met den mensch , en eenige apen , eene onafgebrokene rij

van tanden in de beide kaken , zonder eenige tusfchenruimte
, gemeen

heeft. Zij hebben allen een langen ftaart , en er zijn er , die in vlugheid

en fijnheid van zamenflel niet voor eene Gazel behoeven te wijken. —
Tusfchen deze zonderlinge dieren weiden de Anthracoteria , en wroeten

met hunne uitftekende (lagtanden de wortels uit den grond; — eene der

foorten bereikt de grootte van onzen Rhinoceros.

De
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De lucht is ook niet meer zoo ledig , als in ons eerde tafereel ; een

groot aantal vogelen zweeft over het gindfche ftrand en nestelt tusfchen

de takken der Coriifcrac dieper landwaarts in
; ja zelfs vledermuizen

,

vrij overeenkomftig met de onze , vangen , al vliegende , de zwermen van

infecten, die de lucht verduisteren.

De zee fchijnt ftiller, de lucht minder bewogen, de geheele natuur

kalmer , dan in ons eerfle tafereel. — Overhaasten wij ons echter niet in

onze befluiten. — Zie, hoe ginds, met onwederftaanbaar geweld, ftroomen,

door ftortregens opgezwollen , naar beneden ftorten , planten en dieren

met zich voeren en op den bodem der zee begraven. — Zie, hoe weder

elders branding en ftormen de hardde rotfen fijn wrijven, en gekorreld

in beddingen op den bodem der zee ophoopen. — Het zijn die beddin-

gen , waarin , in latere eeuwen , de bewoner van deze plek , als deze

gewesten door de vlijt yan den mensch op de zee zullen gewoekerd

zijn, door ArteGfche bronnen zuiver en zoet water zal zoeken.

Wat al bijzonderheden , behalve deze , zoude ik U niet nog doen op-

merken , Mijne Heeten ! indien de tijd niet dringend gebood het gordijn

op nieuw te laten vallen, en in onze tegenwoordige wereld terug te kee-

ren , te meer , daar ik maar al te zeer vrees , dat mijn tafereel U , zoo

al niet geheel uitgedacht en bezijden alle wezenlijkheid , ten minde over-

dreven en opgefierd zal voorgekomen zijn. — En echter, Mijne Heeren!

ik verzeker U , het is dit in geenen deele ; die tertiaire beddingen van den

voortijd zijn in ons Nederland nu reeds op vele plaatfen doorboord j zij

liggen b Gelderland bijna aan de oppervlakte , en men behoeft ook in

Holland , men behoeft zelfs op deze eigene plaats, waar wij daan, niet

diep te boren , om ze aan te treffen. — Overal zijn er , op fommige

plaatfen in groot aantal , de onmiskenbare overblijflelen van planten en

dieren in aangetroffen , die in die oude voorhistorifche tijden leefden ,

waarvan ik U het tafereel vertoonde. — Om dechts VEn ééne plaats te

ge-
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gewagen ; is liet U niet allen bekend , hoe bij de putboring , eenige treden

van hier , uit het grind en zand van onder cene honderdvoetige kleibed-

ding , houten , ligniun noemt men ze , zijn opgebragt ? — het zijn de

overblijffelen der boomen van die vooAvereld , waarvan wij fpraken ; of

weet gij niet , hoe de hooger gelegene , en in later tijden dan deze boo-

men groeiden , nedergezonkene kleibedding , van honderd voeten diepte

,

vol is met de overblijffelen van fchelpdieren , zoo als er thans niet meer

aan onze kusten leven ; fchelpdieren , waarvan er fommige tot geheel

uitgeftorven geflachten behooren ; tot geflachten , die in die oude voor-

historifche tertiaire tijden de zeeën , die hier toen golfden , bevolkten.

Ik zal toch bij U , Myne Hceren ! het denkbeeld niet behoeven te

wederleggen , alsof deze honderdvoetige kleilaag IJ-jlib zoude zijn , in

dien eigen zceboezem , die de kaaijen dezer hoofdftad befpoelt, zoude zijn

aangeilibt? Verbeeld U eene laag van honderd voeten van de oppervlakte

dezer gewesten afgefneden. — Waar blijft het i/".? Waar de geheele Zzz/Vcr-

zee? Waar onze rivieren? — Neen, IVÜijne Heeren ! toen deze kleibedding

gevormd werd , moesten er nog eeuwen verloopen , vóór het IJ zou ont-

flaan. — Deze kleibedding is niet ontdaan door het ^, maar integendeel

het IJ zelf is ontftaan door deze kleibedding. — De aanwezigheid van

de klei heeft de mogelijkheid daargefleld tot het aanwezen dezer zeegolf.

Wanneer men de werkingen der Natuur in het groot naauwkeurig gade

Haat, en zijn üandpunt hoog genoeg neemt, befpeurt men weldra, "dat

alles in eene geregelde opvolging gefchiedt. Hetgeen , wanneer men het

van te nabij , of over een te kort. tijdperk , of op een te klein tooneel

befchouwt , de grootfte verwarring fchijnt , doet zich , in zijn geheel

overzien en in verband met hetgeen voorafging onderzocht , als de

grootfte orde voor, — De fchokken , die men bij eene onvolledige be-

fchouwlng van het geheel zoude meenen , dat de orde geheel en al ver-

braken , voegen zich , bij een ruimer overzigt , in de rij der regelmatig

voort-
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voortfchrijdende ontwikkelingen van liet grg,ot geheel. Deze algemeene

waarheid merkt men vooral op , wanneer men de veranderingen opfpoort

,

die de fchors der aarde in den loop der eeuwen heeft ondergaan. — Op

vele plaatfen vindt men oude fcheppingen , werelden vol planten en die-

ren , op eenmaal met geweld afgebroken , en door nieuwe geheel verfchil-

lende vervangen , en wanneer men niet verder zag , zoude men , en het

is inderdaad door oppervlakkige waarnemers gefchied , zoude men , zeg

ik , beduiten , dat de Natuur , door eene geweldige plotfelinge vernieti-

ging van de eene fchepping tot eene andere was overgegaan ; — de

naauwkeurige Natuur-onderzoeker vindt echter met weinig moeite elders

de hier en daar ontbrekende leden der regelmatige hervorming , en de

trapsgewijze ontwikkeling van de verfchillende Geologifclie formatien

,

met al de wezens , die in haar te huis behooren. — Het volgt echter

van zelf uit deze fchijnbare geweldige afbreking der beftaande opvolging

en ontwikkeling op fommige plaatfen, dat men op diezelfde plaatfen ver-

fchillende, afgebrokene, onderling niet zamenhangende , formatien, of zoo

vele vormen van dieren en planten moet onderfcheiden ; terwijl men daar-

entegen op andere plaatfen , waar de orde in haar geheel beftaat , geene

bepaalde grenslijn met juistheid kan trekken.

Dit laatfle geval heeft hier te Lande meestal plaats met opzigt tot den

overgang der beddingen ,
gevormd in den tertiairen tijd , waarvan ik U

zoo even de fchets ophing, en van die, welke in den zoogenoemden

diluvialen tijd, gevormd werden. — Van welken tijd ik nu nog, zooveel

mij het reeds ver verloopen uur toelaat , een beknopt tafereel moet op-

hangen. — Onmiddelijk dan , zonder fchok , was met het vorig tijdperk

,

in deze gewesten , dat tijdperk verbonden , van voor welks tafereel ik

nu , voor het laatst', het gordijn van den voortijd wegrol.
"^

Er is een lange , een zeer lange tijd verloopen , federt het laatst ge-

fchetst tafereel beftond. — Is het door langzame overgangen en wijzigin-

gen
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gen van al het gefcliapene met het vorige verbonden , er moet dan ook

wel een zeer lang tijdperk tusfchen beide in liggen , — want hoe verfchil-

lend is het tafercel , dat nu Voor ons geopend is , weder van het vorige

!

Nog bedekt de oceaan deze landen , nog zijn de" beddingen niet bezon-

ken , waarin eenmaal hier te lande en 7/", en Zuiderzee , en Ri/'i , en

Maas uitgegroefd werden. — Maar de middelbare temperatuur is reeds

omtrent als die , welke nu bcftaat ; de dampkring verfchilt weinig of niet

in zamendelling met de onze. — Het water is veel verminderd , de zee

is van het zuidelijk gebergte meer en meer terug getrokken ; de winters

fchijnen echter nog minder Itrcng te zijn, dan in onzen historifchen tijd;

vele fchelp- en flraaldicren leven in die waters , die iedere winter bij

ons zou dooden. — Van daar die gewasfen , die overeenkomen met zul-

ke, als nu alleen in de zuidelijkfte ftreken van Europa of op de Noord-

kust van Afrika kunnen groeijen.

Doch is dit tafereel in zoo verre meer overeenkomftig met hetgeen wij

heden nog zien, hoeveel verfchilt nog de Dieren-wereld? Wie zou niet

gelooven , in de digte bosfchen van /Iziê te zijn , als hij aan de nu

reeds naar deze plaats genaderde kusf, geheele kudden van reusachtige

olifanten en van rhinocerosfen zag weiden ; of in het zuidelijk Afrika ,

als hij het gebrul van leeuwen en tijgers afgewisfeld hoorde door het

gehuil der hyenaas j of als hij de beeren , en beeren van eene grootte

,

zoo als er thans geene meer leven , bij honderden zich in de bergholen

en fpleten zag vcrfchuilen!

Wie , die dit zoo rustig tafereel befchouwt , en tevens bedenkt , hoe

gedacht op geflacht dezer thans allédn tusfchen de keerkringen levende

of geheel vernietigde dieren , ongefloord hier voortleefden , wie zou niet

denken , dat de rei der veranderingen , die de oppervlakte des aardbols

moest ondergaan, gedoten was? Wat gebeurt er integendeel? Hoe

verandert eensklaps ons tafereel ? Welk eene verwarring ? Welk eene

M ver-
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vernietiging ? Welk eeiie omkeering van alles , wat nog blijft bellaan ?

Is het Scandinaviscli gebergte , dat reeds boven de zee uitftak , op een-

maal nog hooger opgerezen ? Of ftccg het Scliotfche hooggebergte uit

de wateren op ? Of rezen beide te gelijk omboog , even als de keten

der Zwitferfche Alpen , die nu op eenmaal hare bergkammen vijftiendui-

zend voeten hoog in het gebied der wolken verhieven , en alles , wat op

haar lag , met zich naar ontoegankelijke gewesten optilden ? Of welke

was de verbazende gebeurtenis , die zoo vele graniet- en andere blokken

over onze velden verfpreidde ? — Wij kunnen niets benisfen ; maar wij

zien het ; — alles keert tot rust terug ; de zee heelt geheel onze Fehwe

reeds verlaten. — Daar , waar Naarden eenmaal zal (laan , is nu het

(Irand ; de Rtjn flroomt van het nieuwe yllpc/i-gehergte , door verfchil-

lende meren , rustig naar onze gewesten. — De historifche tijden vangen

aan. — Ons laatste tafereel is gelloten , en wij fchuiven het gordijn der

tijden voor de laatste maal toe. — Vergunt mij nu nog. Mijne Heeren!

eenen korten , eenen zeer korten terugtred , voor ik eindig.

Waren mijne tafereelen getrouw , naar waarheid gefchetst , zoo rusten

de dieplle beddingen, waarin, zoo hier als elders in Noord-Nederland

^

de Artefifche putten zijn doorgeboord , op kalkbe'ddingen , die door met

koolftofzuur-gas rijk bezwangerde bronnen uit de diepte opgebragt, en

die doorweven zijn met dunne lagen en aders van eenmaal vloeibare kie-

zelaarde, en afgewisfeld met zandige beddingen, afgebrokkeld van het

reeds uit de zee opgerezen kustgebergte , in één woord , op de zooge-

naamde krijt-formatfe , die een zoo groot gedeelte van Engeland, van

Frankrijk , van België en van het Noordelijk Duitschland overdekt

,

en op de kust van Zweden en Denemarken wordt wedergevonden. —
Wij zijn er nog niet in doorgedrongen, wij geven het toe, maar wij

kunnen overal de randen aanwijzen van de krijt-formatie , en wij zijn

overtuigd , dat alleen de latere beddingen haar vervolg tot nog toe be-

dekt
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dekt houden, en de afgebrokkelde ftukken krijt . ,die wij, zoo ts Leiden

als elders , in onze Arteüfche putten reeds vonden , vermeerderen onze

overtuiging.

De zand- en ligniten-beddingen , waarin wij tot eene aanmerkelijke

diepte elders doordrongen , en de verbazende kleilaag , die hier te Amjler'

dam doorboord werd , is in den tertiairen tijd bezonken , vóór en Zui-

der-zee en IJ bedond.

Over haar zijn op vele plaatfen , zoo als op de heide te Naarden ,

en op de geheele Felmve, in latere tijden, toen het ^//lew-gebergte reeds

opgerezen was , die fteenhoopen nedergelegd , die men gewoon is diluvi-

aal te noemen ; met deze gemengd , en vooral in derzelver uitholingen

,

liggen beenderen van groote dieren , van olifanten en rhinocerosfen enz. ,

in ontzaggelijke menigte opgehoopt.

Eerst, na dat deze dieren bij ons begraven werden, rees ons Vader-

land uit den oceaan , begon de Rijn ons toe te ftroomen , en die lange

rei van menigvuldige , langzamere en fnellere , in bewonderenswaardige

orde elkander opvolgende veranderingen , waardoor de Almagt wilde , dat

de oppervlakte van dezen aardbol tot onze woning zoude bereid worden,

was afgeloopen.

Na het eindigen dezer Rede , zeide de Voorzitter

:

Ontvang , Mijnheer van breda'! de betuiging der opregte erken-

tenis van de Klasfe voor uwe belangwekkende voordragt en voor uwe

heufche dienstvaardigheid , waarmede Gij deze taak wel op U hebt willen

nemen.

U allen. Mijne Heeren , Zeer Geachte Toehoorders! danken wij voor

uwe
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uwe vereerende tegenwoordigheid en voor uwe , aan het voorgedragene

,

verleende aandacht.

En hiermede zij deze Elfde Openbare Zitting der Eerde Klasfe van

het Koninklijk-Nederlandfche Inftituut van Wetenfchappen , Letterkunde

en Schoone Kunften gefloten.
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De Voorzitter verzoekt den Sekretaris, de naamlijst der Leden van de

Klasse af te lezen , waaruit bleek , dat tegenwoordig zijn

:

^ De TredenmmmAüRWf .
'^'^

J. KOPS, vv. VaOLIK,

C. G. C. REINWARDT, ,R. VAN REES,

N. C. DE FREMBRY

,

G. J. MULDER ,

A. NUMAN , -* f '
Mi

^"

J. G. S. VAN BREDA , ' W. H. DE VRIESE.

De Voorzitter spreekt daarop de Vergadering dus aan

:

'l'" MIJNE HEEREN, ZEER GEACHTE MEDELEDEN , EN
GIJ ALLEN, DIE DOOR UWE TEGENWOORDIGHEID
TOT DEN LUISTER DEZER OPENBARE VERGADERING
BIJDRAAGT, ZEER GEËERDE TOEHOORDERS !

Het is elk der Klassen van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van

Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten opgelegd, om in eene

Openbare Vergadering rekenschap af te leggen , wat door dezelve gedurende

een tijdvak van twee jaren ten dienste des vaderlands en ten nutte der we-

tenschappen is verrigt. Deze verpligting zou een voorregt kunnen schijnen

aan hen, die, vreemd aan de wetenschappen, derzelver voortgang zich niog-

ten voorstellen , als bij voorkeur door snelheid en uitwendigen luister geken-

merkt, terwijl dezelve veeleer langs kronkelende en moeijelijke paden haren

weg vervolgen , en , door de duurzame waarde van derzelver uitkomsten , te

schatten zijn. Mogen de wetenschappen beschouwd worden, als lijnregt

tegenovergesteld aan het kunstvuurwerk , dat , na een oogenblik schittering

,

die-
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diepe duisternis achterlaat , zullen dan de bemoeijingen in derzelver gebied

niet eene groote kans op ongunstige opvatting te vreezen hebben bij eeni-

gerlei publiek ? Geldt die bezorgdheid niet bij uitnemendheid die Klasse

,

die de enkele , de onversierde waarheid zoekt ? Ik meen , Geëerde Toe-

hoorders, ontkennend op deze vraag te mogen antwoorden. Een blik op

deze Vergadering bemoedigt mij. Zij , die ten eenemale vreemd zijn aan

wetenschappelijke zucht, treden deze vergaderzaal thans niet binnen. Het

hier vergaderd Publiek vereischt eene verschillende benaming. Het zal, wat

in onze pogingen prijsselijk zij , niet voorbij zien , het zal van ons noch

lichtverschijnselen, noch luchtverhevelingen eischen. Door die overtuiging

gesterkt , gaan wij over tot onze taak , hopende , dat de bemoeijingen der

Eerste Klasse niet mogen schijnen beneden de billijke verwachting van den

liefhebber zijns vaderlands en der wetenschappen te blijven. Gelukkig, zoo

de geschiedenis der Klasse -zich bepaalde bij de werkzaamheid harer Leden

,

en niet behoefde te verwijlen bij de door het overlijden van meerdere ledig

gewordene plaatsen. Slechts eene zeer oppervlakkige schets der verdiensten

van VAN MARUM , BLANKEN , MOLL , WTTEWAAL , BUyS CU ALEWIJN kaU

ik U geven; de krachten ontbreken mij , om aan zulke onderwerpen regt

te doen.

Voor weinige jaren geleden werd martinus van marüm de Nestor

genoemd der Hollandsche Natuurkundigen. Hij mogt acht en tachtig jaren

bereiken. Bij het voorregt van een hoogen leeftijd voegde hij dat, van zich

vroegtijdig te hebben mogen toewijden aan eenen wetenschappelijken loopbaan.

Als jong geneesheer naauwelijks uit zijne vaderstad Groningen vertrokken

zijnde, en in Haarlem zich hebbende nedergezet, in 1776, ontving hij

eene aanstelling van de Stedelijke Regering , als Lector der Natuurkunde

,

en opende alras zijne lessen met eene plegtige redevoering. De toenmaals

levendige zucht voor de beoefening van proefondervindelijke natuurkunde,

inzonderheid te Haarlem , was de aanleiding tot deze aanstelling , zonder

dat
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dat eenige inrigting van onderwijs voor het aankomend geslacht daaraan ver-

bonden was. Dezelfde voorzag in de behoefte aan toestellen en werktuigen.

De 'stichting van teyler werd twee jaren later opgerigt , van marqm
genoot welhaast de eer der bekrooning door zijn antwoord op eene prijs-

vraag, door het Tweede Genootschap van teyler uitgeschreven, werd

vervolgens Lid van hetzelve , en , in 1784 aangesteld tot Direkteur van het

prachtig Museum van geologische voorwerpen, natuurkundige instrumenten

en delfstoffen, alsmede Bibliothekaris der kostbare aan te leggen boekerij.

Deze aanstelling werd zeer spoedig opgevolgd door eene benoeming tot Se-

kretaris der Hollandsche Maatschappij van wetenschappen te Haarlem
,

welks Museum van natuurlijke geschiedenis hij reeds vroeger als Direkteur

had gerangschikt. Ziedaar van marum in eene dubbele wetenschappelijke

betrekking geplaatst , die eervol en nuttig was , hem van uitgebreide hulp-

middelen ter beoefening der wetenschappen voorzag, die hem vergelijkender-

wijze slechts geringe verpligringen oplegde , en die hij vijf en vijftig achter-

eenvolgende jaren bekleeden mogt.

De verdiensten van van marum ten opzigte der inrigtingen , aan welke

zijne werkzaamheid inzonderheid gewijd was, zullen niet onvermeld zijn

gebleven, waar het pastte van dezelven te gewagen. Hij heeft over onder-

werpen uit de physiologie der planten en der dieren , de scheikunde , de

proefondervindelijke natuurkunde en geologie geschreven. Onderscheidene

zijner geschriften , als : zijne proefnemingen met de groote electriseer-machi-

ne , die ter brandblussching , enz. , verwierven hem eene Europesche ver-

maardheid.

Bij de oprigting van het Instituut in 1808 was hij een der weinigen

,

door Koning lodewijk belast met de taak , om hetzelve tot stand te bren-

gen , en de Leden voor de verschillende Klassen te benoemen. Hij was

vervolgens een ijverig Lid der Eerste Klasse , en kweet zicli met wakker-

heid en naauwkeurigheid van vele en gewigtige hem opgedragene kommissiën.

In
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In de laatste jaren, bij zijnen klimmcnden ouderdom, mogt hem zeldzamer

een moeijelijk onderzoek worden opgedragen , hij bleef desniettemin tot kort

voor zijnen dood de vergaderingen der Klasse gezet bijwonen , hoezeer geen

inwoner der Hoofdstad. Hare werken bevatten mede eenige, hoewel niet

overvloedige, vruchten van zijnen letterarbeid. Hij had aan de Akademie niet

slechts in de Geneeskunde , maar ook in de Natuurlijke Wijsbegeerte den

Doktorshoed verworven. Tweemalen verwierf hij eenen gouden eerepenning

bij het Bataafsch Genootschap van proefondervindelijke wijsbegeerte te Rot-

terdam , te zamen met a. paets van troostwijk , door cene gezamenlijk

geschrevene verhandeling. Vele, meerendeels beknopte mededeelingen van

VAN MARUM , komen in de verhandelingen der Haarlemsche Maatschappij

van wetenschappen voor. Hij werd door Koning lodewijk , en vervolgens

door onzen geëerbiedigden Vorst, met eene ridderorde versierd, en door

vele bbnen- en buitenlandsche Geleerde Genootschappen tot Lid verkozen.

De Klasse leed een ander , een allergevoeligst , en , in vele opzigten

onherstelbaar verlies , door het overlijden van den Hoogleeraar g. moll.

De veelzijdige kennis van dezen Geleerden , zijne , door vele reizen verkre-

gene bekendheid met de inrigüngcn en vorderingen onzer naburen, inzon-

derheid der Eritsche en Fransche natiën , zijn praktische blik en streven

naar toepassing, zonder welke hij meende, dat een Geleerde aan zijne ver-

pligting tot het vaderland en de maatschappij te kort deed, zijne vlugheid

en gevatheid , zijn voorbeekieloos getrouw geheugen , en bij dit alles zijne

opregte en vurige belangstelling in het Instituut , maakten hem tot een Mede-

lid van de grootste waarde. Zijn leerling , vriend en opvolger heeft zijne voor-

naamste lotgevallen en wetenschappelijke verdiensten vermeld in N". 35 en 36

van den Algeraeenen Konst- en Letterbode des vorigen jaars. Ik meen , op

deze biographie grootendeels te mogen verwijzen. Hetzij hier genoeg , dat

MOLL :te Jmsterdam uit eene gegoede familie geboren , oorspronkelijk voor han-

dels-
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delsbetrekkingen bestemd , door eigen lust in de wiskunde eenigzins geoe-

fend, als reeds meer dan twintigjarig jongeling, door omstandigheden met

den Hoogleeraar van swinden en de studerende jongelingschap in nadere

aanraking gekomen , welhaast van zijnen vader verwierf , zich geheel aan de

beoefening der natuurkunde te mogen toewijden, eerst eenige jaren alhier

onder van swinden, vervolgens te Parijs onder de lambre, biot, enz.

zich oefende , en in 1812 tot Hoogleeraar aan de Utrechtsche Hoogeschool

werd beroepen, welke post hij dus 26 jaren met glans en vrucht mogt

bekleeden. Zijne persoonlijke begaafdheden , de levendigheid en oorspron-

kelijkheid van zijnen geest, de opgewektheid van zijne voordragt, maar

vooral zijne zeldzaam geëvenaarde gave , om anderen de levendigste belang-

stelling voor de onderwerpen , die hij behandelde , in te boezemen , heeft

meer toegebragt tot de opbouwing der natuurkunde in Utrecht , en eenigzins

in ons geheel vaderland, dan het regelmatigst en zorgvuldigst onderwijs

van den ijverigen en kundigen Hoogleeraar gewoonlijk vermag. Ik kan mij

beroepen op den roem van zijnen naam , in ons vaderland verspreid , op de

opkweeking en bloei van het merkwaardig Utrechtsch natuurkundig genoot-

schap , maar vooral op den rei van kweekelingen , die uit die Hoogeschool

zijn voortgekomen, in het vak der wiskunde en natuurkunde. Weerhield

mij de vrees niet , de kieschheid van levende personen te kwetsen , hoe

gaarne zoude ik namen noemen , geacht en achtingwaardig , hoog geplaatst,

en die plaats versierende. Want in welke opzigten moll moge te prijzen

zijn, in geene komt hij mij grooter voor, dan in het stichten eener natuur-

kundige school, dan in het vormen van eenen rei van kweekelingen, die,

zoo wij hopen, hare vruchten tot in de toekomst dragen zal.

Moll werd in 1812 Korrespondent , en , in 1816 , Lid der Eerste

Klasse.

Onderscheidene uitgewerkte verhandelingen, gewigtige bijdragen tot de

wetenschappen en sieraden van de werken des Instituuts , en eene lange lijst

van
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van minder uitvoerige mededeelingen
,
getuigen van zijne voortdurende werk-

zaamheid, inzonderheid voor onze inrigting. Zijne proefnemingen over het

geluid , gezamenlijk met 'den Heer van beek genomen , zijne verhandeling

over de spiegelteleskopen , zijn geschiedkundig onderzoek over de uitvinding

der verrekijkers , zijne waarnemingen der getijen langs de Nederlandsche kus-

ten , behooren tot de eersten. Zijn verslag van proeven over den warmte-

graad der grootste digtheid van het water, zijne waarnemingen nopens den

doorgang van Mercurius over de zon , zijne mededeeling over het treffen

eener koe door den bliksem , zijne bevestiging van de rondgaande beweging

in de sappen van chara vulgaris en chara flexilis , zijne mededeeling over den

catalogus van zuidelijke sterren van frederik houtman , over het palla-

dium , over de afleiders , behooren tot de tweede. Daarenboven heeft hij

menigmaal de Klasse onderhouden door wetenschappelijke bijdragen , die later

afzonderlijk of in een natuurkundig tijdschrift aan het algemeen werden me-

degedeeld, als door zijne belangrijke, meerendeels nieuwe, electro- magnetische

proeven, zijn verslag. nopens den kilogramme, zijne mededeelingen nopens

het boren van diepe kunstbronnen, het verwarmen van stookkassen, enz. ,

terwijl hij in eene Openbare Vergadering de spreekbeurt vervulde , door

zijne treffende redevoering over van swinden.

G WTTEWAALL vond in den Hoogleeraar thorbecke, zie Letterbode

1838, insgelijks eenen levensbeschrijver,- die van de deugden en verdiensten

des overledenen levendig doordrongen was , en hem heeft geschetst als merk-

waardig door eene groote en algemeene zucht naar kennis en waarheid

,

door eene uitgebreide geleerdheid in oude letteren , regtswetenschap , staats-

huishoudkunde, landbouw en kruidkunde, maar vooral door het bezit van een vas-

ten , kalmen , onafhankel ijken geest , die met eene vurige welwillendheid voor

zijne medemenschen , eene buitengewone mate van zelfopoffering, eene ge-

heele overgeving aan de vervulling van zijnen pligt, eene zeldzame mate

B van
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van onverschrokkenheid en moed was bedeeldt De vereeniging van zoo vele

gaven van de grootste innerlijke waarde moge mij van een gevoel van bewon-

dering doordringen , aan die schets nog meerder leven bij te zetten uit eigene

kennis, viel mij niet ten deel-

Uit een aanzienlijk geslacht gesproten , aan de Utrechtsche Hoogeschool

in de regten gepromoveerd in 1801 , werd hij in 1800 reeds Hoogheemraad

van den Lekdijk-bovendams , en nam deze gewigtige betrekking met ijver

,

ja, met geestdrift waar, totdat in 1830 eene toenemende zielcelijkheid hem

den post deed neerleggen, voor welken hij niet meer arbeiden mogt. Een

Hoogleeraarambt in de regten te Deventer, en de post van Fiskaal op de vloot,

hem aangeboden , doch , om goede redenen , van de hand gewezen
,
getuigen

van de achting , zijner bekwaamheid en regtschapenheid toegedragen. In 1803

Schepen der stad Utrecht geworden , was hij een voorbeeld van onkreuk •

bare regtvaardigheid. Na de inlijving in het Fransche Keizerrijk bleef hij

zichzelven gelijk, door zich aan openbare bedieningen standvastig te ont-

trekken. Hij werd landbouwer, bestuurde de goederen zijns hoogbejaarden

vaders , en legde zich theoretisch en praktisch op kruidkunde en landhuis-

houding toe. In 1813, toen de runderpest in Utrecht uitbrak, werd hij

,

door de Kommissie van Landbouw, waarvan hij sedert 1808 Lid was, aan

het hoofd gesteld der buitengewone maatregelen, waarbij die verschrikkelijke

ramp bij den oorsprong gestuit , en alzoo van het land afgewend worden

moest. Bij die gelegenheid ontwikkelde hij vooral "de boven geprezene deug-

den , en had het geluk , in die moeijelijke en heilzame onderneming te sla-

gen , maar niet dan ten koste zijner vóór dien tijd krachtige gezondheid.

Een rheumatisme, hetgeen van tijd tot tijd met versterkte aanvallen hem

bezocht , verminderde vervolgens zijne werkzaamheid , verbitterde zijne da-

gen , en stortte hem , echter eerst 25 jaren later , in het graf.

In 1822 aanvaardde hij het hem opgedragen Hoogleeraarambt in de

landhuishoudkunde aan de Leidsche Hoogeschool , en onderwees , naar het

oor-



oordeel van deskundigen, dat inderdaad moeijelijk vak,, top eene zeer doel-

matige wijze. Hij Werd in 1809 Korresponde nt, en in 1825 Lid der Eerste

Klasse. Hoezeer hij dus eerst toen eene meerdere aanleiding ontving , om

in de werkzaamheden der Klasse te deelen , toen elke soort van arbeid hem

meer en meer moei^jelijk begon te vallen , heeft hij echter, bij meer dan ééne

gelegenheid, nuttige bijdragen aan de Klasse geleverd, wel geschikt, om de

lofspraak des Heeren thorbecke , bepaaldelijk ten aanzien van de onopgfr^

tooide deugdelijkheid van zijne bemocijingen en arbeid , te regtvaardigen.

Daartoe behooren zijne opwekking om op wiskundige gronden te onderzoe-

ken , welke soort van ploegen de voorkeur verdienen , zijne proeve eener

systematische rangschikking van inlandsche boomvruchten , zijne voorge-

stelde verbetering in de schapenruiven , en vooral zijne verhandeling over

den tiendpligt , welke schadelijke , alle verbetering stremmende belasting hij

zonder nadeel der bezitters, door eene doelmatiger heffing wenschte vervan-

gen te zien. Hij bezweek, 62 jaren oud.

Nog verloor de Klasse in het laatstverloopen jaar hare verdienstel^ke

Medeleden, johannes buys en corneus alewijn. Wat het Instituut

in beiden, maar vooral in den laatstgenoemden verloor, welke verdiensten

hen in menig ander opzigt versierden, mogt ik voor twee maanden te dezer

zelfde plaatse schetsen, en is reeds ter perse gelegd.

Het zij hier voldoende, dat j. buys, die, in handelsbetrekkingen ge«

plaatst , de natuurkunde uit zuivere liefde beoefende , door het verspreiden

van natuurkundige kennis onder het opkomend geslacht, zeer veel

goeds heeft gesticht ; dat c. alewyn , na aan eene Hoogeschool de wis-

kundige wetenschappen met vrucht en glans te hebben beoefend , in het

vak der militaire genie eenen werkkring vond , geschikt , om zijne talenten

te doen uitkomen , theorie en toepassing gelukkig vereenigde , later om ver-

schillende redenen zijne militaire betrekking, voor eene burgerlijke verwissel-

B 2 de.
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de , den post van Kommissaris der Publieke Werken te Amsterdam op zich

nam , en dien tot op zijn overlijden , op vijftigjarigen leeftijd , ijverig en naauw-

gezet waarnam , terwijl hij , als Korrespondcnt der Klasse , hare werken met

eene keurige verhandeling verrijkte, als Lid verscheidene belangrijke voor-

dragten deed , als Voorzitter der Eerste Klasse hare beraadslagingen bestuur-

de, als Lid, en vervolgens als Voorzitter der Administrative Kommissie

het Instituut van dienst was.

Onder de Korrespondenten der Klasse overleed de Heer hofstede , die ,

behalve in andere opzigten , ook als landontginner uitmuntte , en ten aanzien van

welke wij insgelijk op het Proces-Verbaal der Algemeene Vergadering verwijzen.

Hoogstzeldzaam is het gewis , dat een man van zooveel genie , in

zulk een gewigtig vak werkzaam , een met gebeurtenissen zoo overladen tijd

beleeft , en , gedurende zulk een lang leven , zoo vele , zoo merkwaardige

werken volbrengt, als j. blanken, jz. U allen. Geachte! is het bekend,

dat BLANKEN een verdienstelijk en geacht waterbouwkundige is geweest

,

maar , dat hij zooveel heeft toegebragt tot de veiligheid en voorspoed van

ons vaderland , dat men in de verzoeking komt , om hem voor den nuttig-

sten burger te houden, dien Nederland sints eene reeks van jaren bezitten

mogt, wordt welligt niet zoo algemeen geweten. Ik twijfel, wat ik het meest

in hem zal bewonderen , de stoutheid en oorspronkelijkheid zijner vindingen

,

het wel doordachte en beradene zijner ontwerpen, de doorzettende ijver en

onafmatbare werkzaamheid, waarmede dezelven werden ten uitvoer gebragt,

of de achting en het bijkans onbepaald vertrouwen , door verschillende

Regeringen en Vorsten in hem geplaatst, en de uitnemende wijze, waarop

hij die mogt regtvaardigen , of zijne arbeidzaamheid , als schrijver over

waterbouwkundige onderwerpen , of zijne mannelijke vastberadenheid en on-

verschrokken moed, hetzij hij verderfelijke en gevaarlijke ontwerpen, schade

en ondergang aan de veiligheid en welvaart van Holland dreigende , zonder

aan-
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aanzien des persoons , openlijk en krachtig tegenging , de ongunst der aan-

zienlijke en invloedrijke personen trotseerde, en zijne bevordering in de

waagscliaal stelde, hetzij hij de 'beschuldiging , van ecne onjiiisie landkaart ter

kwader trouw aan napoleon voorteleggen, des vertoornden veroveraars forsche

taal met gepaste fierheid beantwoordde , en zegevierend , uit het naauwge -

zetst onderzoek terugkeerde, hetzij hij, aan het hoofd der genie en artille-

rie , na het retireeren van infanterie en kavallerie , bij Vrus-wijk , alleen de

aanrukkende Fransche legerbenden, onder pichegri;, weerstond, enter

naauwernood , door "s Vorsten herhaald en stellig bevel , tot terugtrekken

werd genoopt , of eindelijk , als hij de voorwerpen der aangehitste en moord

-

zieke woede van een opgewonden graauw , met gevaar zijns levens , redde.

Hoe ik deze beweringen ten minste eenigzins staven zal , doet de overvloed

der stof mij aarzelen. Zal ik U trachten op zijne werken te wijzen. Van

Texel en het Nieinve Diep moest ik aanvangen , en aan de Schelde moest

ik eindigen. Van Kaiwifks sluizen en de Noordzee moest ik dien arbeid

hervatten , om eerst aan de Pruissische grenzen dezelve beperkt te zien.

Of zal ik zijne voornaamste lotgevallen U vermelden. Van de dagen af, dat

de , wegens de geslotene Schelde verbolgene, Oostenrijksche Monarch ons

vaderland met eenen ernstigen oorlog bedreigde, en de sints eene vrede van

36 jaren verwaarloosde werken van verdediging en overstrooming , in Zee-

land &n Noord-Braband, ijlings mtjesten hersteld worden, tot op den tijd,

dat onder de regering van onzen geëerbiedigden Koning, en vóór de scheu-

ring der Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden , de groote en weldadige

werken des vredes werden ten «inde gebragt , zoude ik de geschiedenis on-

zes vaderiands moeten ophalen. Zijne werken, zijne geschriften, zijne lot-

- gevallen slechts op te tellen , laat de gelegenheid niet toe. Eenigen der

Voornaarasten te noemen , dat zij mij vergund. Bewondert gij , inwoner der

Hoofdstad, uwe prachtige handelsvloot, in het Ooster- en Westerdok, in

veiligheid en behoorlijke diepte geankerd, geniet gij, inwoner van die afdee-

ling
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ling der stad , die onmiddellijk aan liet JJ grenst , veiligheid voor overstroo-

ming , ook bij hooge watervloeden , het is aan blanken , dat gij dit ver-

schuldigd zijt. De aanslibbing van modder in de zuidelijke bogt dezer zee-

golf, waar de hoofdstad ligt, had reeds lang aan de uitmaling en verwijde-

ring van het aangeslibde, schatten doen besteden , toen de HoUandsche Maat-

schappij van Wetenschappen te Haarlem hare dubbelde gouden eerepenning

uitloofde voor hem , die de geschikte middelen ter bestrijding van het kwaad

mogt aanwijzen; en de Edel-Achtbare Regering van Amsterdam voegde

daarbij een prijs van ƒ 10,000 , indien de aangewezene middelen , na uitge-

voerd te zijn , bleken , aan het oogmerk te beantwoorden. Acht antwoor-

den kwamen op deze vraag in; hetgeen het tweede in waarde werd geacht,

en met een tweeden prijs werd bekroond, was van geen geringer persoon,

dan den beroemden Deenschen Waterbouwkundigen woltman , maar , het-

geen den eersten prijs mogt verwerven , en in uitvoering is gekomen , was

JAN BLANKEN. lu het volgcud jaar zal het zestal jaren verstreken zijn, dat

ter proeving der deugdelijkheid was gesteld , en de genoemde som aan 's

mans nakomelingen zijn uit te keeren. Doch, waar om velschillende rede-

nen het noodig geacht is , van het ontwerp van blanken af te wijken

,

waar het Middendok , deels op gemetselde bogen rustende , dat Oosterdok en

Westerdok aaneen zou sluiten , ontbreekt , daar bleef de oude aanslibbing

aanwezig , daar wemelt j als voorheen , de moddermolen haar wiel.

Maar , wat spreek ik van de haven van Amsterdam , het IJ mag dien

naam niet meer dragen; aan het Nieuwe Diep , 10 uren verder, is de ware

haven der hoofdstad. Het groot Noord-Hollandsch Kanaal, dat deze met de

Noordzee verbindt, is almede eene schepping van blankens genie, die,

als voorbereiding , de bedijking van het koegras vereischte , en den aanleg

en voltooijing der bewonderenswaardige maritime werken aan het Nieuwe

Diep ten gevolge had. Van hoeveel gewigt deze laatste werden gerekend,

en hoe gunstig voorgevoelen van dezelven door de ontwerpen van blan-

ken
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XEN was opgewekt , daarvan moge de merkwaardige bijzonderheid getuigen

,

dat NAPOLEON , onder wien dezelve reeds een aanvang had genomen , die

vooraf op de plaats zelve zich alle deelen ten zorgvuldigste had doen ver^

klaren, in Februari] 1813, toen de nederlagen in Rusland, en de naderende

legers der geallieerden , de inspanning van alle krachten en middelen , tot het

voeren van een zwaren en hoogst onzekeren oorlog vereischten , nogtans

uitdrukkelijk bepaalde, dat de betrekkelijk zeer aanzienlijke som van 1,600,000

franken op het budget van 1813, voor de voortzetting der werken aan den

Helder werden vastgesteld. Dat het verlicht oordeel van onzen geëerbiedig-

den Koning in dezen van het gunstige gevoelen c'es grooten Veroveraars

niet verschilde, heeft de uitkomst geleerd. Schoon reeds zestigjarig en grijs
i^

was BLANKEN van dcu vroegen morgen af, onvermoeid werkzaam, om door

opzigt, aansporing en teregtwijzing de regelmatige en spoedige uitvoering te

bevorderen. Die veerkracht naar ligchaam en geest blonk nogmaals uit op

den 16 Junij 1816 en volgende dagen , die welligt voor blanken de bang-

sten zijns levens waren. Op eène diepte van ruim 30 voeten onder den

beganen grond, 32 voeten diep onder gewoon vloedgetij, waar men bezig

was de fundeering te vestigen voor den pompput der stoommachine , bestemd

om het zoogenaamde drooge Dok van water te ontledigen , openbaarde zich

eensklaps eene verschrikkelijke wel , die , losbarstende , als een vulkaan

,

zand en water met vreesselijke kracht en in geduchte hoeveelheid opwieip,

waardoor de zijdelingsche gronden rondom den put werden ondermijnd, en

alles scheen ter neder te zullen storten, om de fondeerings- werken voor al*

tijd te overstelpen, en in de diepte onherstelbaar te bedelven. Vreesselijk

oogenblik ! de welverdiende roiem Van veertig jaren , een etablissement , van

het grootste gewigt voor 's lands militaire marine, de vrucht van onnoeme-

lijken arbeid en tonnen schats , stonden op het spel; onbeschrijfelijke toe^

stand van angst en inspanning, waar, op eene plek van naauwelijks 16 vier-

kante roeden , 400 ï 500 menschen met de uiterste volharding , gedurende

zes
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zes onafgebrokene dagen en nachten, de schijnbaar onoverwinnelijke kracht

der natuur bekampten , en eindelijk het schier onmogelijke tot stand bragten.

Gedurende deze zes dagen en nachten verliet blanken onafgewaakt en on»

afmatbaar de plaats naauwelijks voor oogenblikken , om aan den arbeid, die

hij zelf bestuurde en besturen moest, de volstandigste veerkracht te geven.

Van het welgelukken van deze stelping hing de mogelijkheid af van den bouw

des droogen Doks , waar welhaast 's lands oorlogschepen cene gelegenheid

tot herstel en vertimmering erlangden , waar tegenover de vroegere wijze

eene ongelegenheid mag genoemd worden.

Dat heeft blanken voor de zeevaart en den handel van de grootste

koopstad van Noord-Holland , en tevens van het Rijk van 1812 tot 1817,

met tusschenpozing van anderen arbeid , verrigt of voorbereid ; 25 jaren

vroeger had hij soortgelijke diensten bewezen aan de haven van Zuld-HoU

land, en van de tweede koopstad des Rijks. Ik bedoel de haven , die naar

Hellevoetshiis is genoemd , en teregt wordt getiteld : Zuid-Hollands cenig-

fle, die, gelijk weleer naar Dordrecht, thans inzonderheid na.ZT Rouerdam,

de toegang aan talrijke vloten openstelt. Daar toch herstelde hij niet alleen

door vroeger ongehoorde middelen de werken van het groote Oostelijke ha-

venhoofd , welke geen aannemer , tot welken prijs ook , dorst op zich

nemen , maar heeft hij inzonderheid de eerste drooge dokken gebouwd , die

in onzen sponsachtigen bodem weleer voor onmogelijk werden gehouden,

en waarvan de mogelijkheid eerst bij geschrifte , en vervolgens door de uit-

voering , door blanken bewezen werd. Maar , waarom verder getreden

in bijzonderheden , welke de gelegenheid niet toelaat te ontwikkelen , bij

oorlog en vrede , ter verdediging des vaderlands , en ter uitbreiding van

deszelfs voorspoed , in de afwending van gedreigde overstroomingen der

rivieren , of , wanneer dezelve hadden plaats gegrepen , in de verhoeding van

nog gevaarlijker en vreesselijker doorbraken , en de voorkoming van uitge-

strekter onheilen , in het ontwoekeren van duizende morgens lands aan de

brui-
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bruischende golven , of het verbeteren en vruchtbaar maken van anderen

,

door geschikte waterloozing en afvloeijing , heeft blanken , gedurende vijftig

jaren , zich verdienstelijk gemaakt bij het vaderland. Door alle opvolgende

Vorsten en Bewindslieden geëerd , door den Waterstaat aan de Genie , door de

Fransche Generaals aan het Hollandsch bewind betwist , meermalen met onbe-

paalde volmagt in dagen van nood en gevaar bekleed , door napoleon met

het Legioen van eer, door den Pruissischen Monarch met de Orde van den

rooden Adelaar, door onzen geëerbiedigden Koning met de Orde van den

Nederlandschen Leeuw versierd, ontbrak hem., bij de innerlijke verdiensten

,

geenerlei uitwendigen luister.

Van de oprigting des Instituuts , was blanken Lid van hetzelve ; hij

stelde groot belang in die betrekking, en woonde derzelver vergaderingen

dikwijls bij. Van de vele gewigtige geschriften over waterbouwkundige on-

derwerpen , door hem in het licht gegeven , vinden wij verscheidene in de

werken des Instituuts opgenomen. Ook getuigen de Verslagen van de werk-

zaamheden der Klasse, dat hij meermalen mededeelingcn deed over merk-

waardige bijzonderheden , door hem , bij de uitvoering zijner groote werken

,

waargenomen. Zoo mogt de Klasse roemen op een Medelid , die de ach-

ting voor geleerdheid en wetenschap met de levendige bedrijvigheid van een'

overwerkzamen loopbaan vereenigde , en , met eene aanzienlijke reeks van

allerbelangrijkste geschriften , onze Letterkunde in het vak zijner beoefening

verrijkte.

De Klasse mogt zich verblijden , in de aanwinst van eenige ver-

dienstelijke mannen ; den Heer j. c. rijk , Kommandant van 's lands Insti-

tuut van Marine , sedert als Gouverneur Generaal naar de West-Indische

Kolonie vertrokken , den Heer b. h. goudriaan , Inspecteur van den Wa-
terstaat, den Heer w. wenckebach , Lector in de Natuurkunde en Scheikun-

de aan het Militaire Instituut te Breda , zijne Excellentie den Minister van

C Ko-
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Koloniën j. van den bosch en den Heer w. h. de vriese , buitengewoon

Hoogleeraar in de Kruidkunde aan de Doorluchtige School alhier , mogen wij

als nieuwe Leden opnoemen. Tot hare Korrespondenten werden toegevoegd

de Hceren g. simons , Adviseur voor Werktuigkunde en Scheikundige Zaken

bij het Departement van Finantiën, p. o. c. vorsselman de heer. Hoog-

leeraar in de Wis- en Natuurkunde te Deventer , m. dumas , Hoogleeraar in de

Scheikunde x& Pari/s; j. liebig', in gelijke betrekking te Giesen; h. k. w.
berghaus , Directeur van het Geographisch Instituut te Berlijn; a. goekoop ,

te Arnhem, Ingenieur van den Waterstaat; f. a. w. miquel , Lector in

de Kruidkunde te Rotterdam ; a. a. sebastian , Hoogleeraar in de Ont-

leedkunde te Groningen ; j. r. vos , Med. Doet. te Calcutta.

Wij heeten U, Geëerden ! die deze Openbare Vergadering voor het eerst

moogt bijwonen , bij vernieuwing welkom , wij ontvangen U met warme

hartelijkheid in onzen broederkring , en verwachten van uw ijverige mede-

werking tot den opbouw der Wetenschappen , en de eer onzer Koninklijke

Stichting , de beste vruchten.

De Voorzitter verzoekt vervolgens den Heer SekretariS', het Verslag der

Werkzaamheden van de Eerste Klasse, gedurende het laatstverloopen twee-

jarig tijdvak , aan de Vergadering te willen voordragen. De H^eer Sekretaris

aan deze uitnoodiging hebbende voldaan, bedankt de Voorzitter den laatst-

gemelden voor het uitvoerig en naauwkeurig door hem medegedeeld Ver-

slag. De Sekretaris leest vervolgens het Programma der Prijsvragen voor f*).

Nadat zulks was geschied, noodigde de Voorzitter den Heer g. j. mul-

der , Medelid der Klasse, uit , om , ingevolge zijne toezegging , de Ver-

ga-

C*) Beide reeds zijnde opgenomen in het Berigt der Werkzaamlieden, dat aan het

hoofd des achtsten Deels van de Nieuwe Verhandelingen der Eerste Klasse te vinden is,

heeft men geoordeeld, derzelver woordelijke opgave hier te mogen achterlaten.
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gadering over eenig onderwerp uit het gebied der Wetenschappen ontleend,

doch van algemeene strekking , te willen voordragen.

De Heer mulder, het spreekgestoelte beklimmende, droeg de volgende

Redevoering voor

:

MIJNE HEEREN , ZEER GEËERDE TOEHOORDERS

!

Onder de middelen, die den mensch geschonken zijn, om de vermo-

gens van verstand en hart te doen ontluiken en te veredelen , bekleedt de

zigtbare vi^ereld, met al wat haar -regelt en bestuurt, eene aanzienlijke plaats.

Hier worden de zinnen geboeid door de schoonste voorwerpen en verschijn-

selen ; daar wordt der zuivere verbeelding een ruim veld ontsloten
; ginds

eene bron van kennis geopend , die tot het opsporen van wetten gelegen-

heid geeft, die het verstand opscherpt niet alleen, maar van het zigtbare

doet opklimmen tot het onzigtbare , en den Maker en Onderhouder van al

dat schoone , als de hoogste wijsheid leert bewonderen en eerbiedigen.

Wanneer wij de geschiedenis van 'het menschelijk geslacht raadplegen,

ontwaren wij in vroegere eeuwen slechts hier en daar bij sommige volken

eene neiging, om de voorwerpen, de geheimen en de wetten der Natuur te

leeren kennen. Hier werd die kennis omtrent geheel verwaarloosd , en van de

schoone Schepping weinig meer voordeel getrokken, dan ter vervulling van

behoeften , die de mensch met andere levende wezens gemeen heeft. Daar

zien wij slechts voordeel met die kennis beoogen
, geheimen ontdekken , maar

met even veel zorg bewaren , om de onkundige menigte daardoor te verblin-

den en het verborgen oogmerk des te zekerder te bereiken. Elders zien wij

,

als bij uitzondering, bij sommige volken een streven , om in de verordening

der stoffelijke wereld in te dringen , en den geest mét reine kennis , daaruit

op te zamelen , te verrijken. Langen tijd bleef de Natuurkunde het eigen-

dom van eenige weinigen; men vreesde zelfs eenmaal haren invloed op

>ii
,

C 2 de
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de teederste en heiligste belangen van den mensch; de massa des volks

moest daaraan onkundig gehouden worden.

Het is , met al het gebrekkige , dat aan den tijd , dien wij beleven

,

door sommigen gezegd wordt eigen te wezen, niet te ontkennen, dat er

thans groote prijs gesteld wordt op ontwikkeling van , zoo mogelijk , alle

leden der maatschappij , op uitbreiding van nuttige kennis , onder welken

naam die ook voorkomt. Niet enkele zeer geletterden, maar vele kundigen

begeert de tijd, waarin wij leven. Hij wil, dat elk in zijnen kring ruim

ontwikkeld zijn zal , en , gaat die ontwikkeling eens hier of daar onevenre-

dig: het is een kwaad gevolg eener in zichzelve onmiskenbaar goede strek-

king onzer eeuw.

Onder hetgeen thans mede op hoogen prijs gesteld wordt , behoort de

kennis aan de Natuur , hare voorwerpen , verschijnselen en wetten. Onze

tijd onderscheidt zich daarin van elk ander tijdvak der geschiedenis. Eene

groote reeks van kundige mannen is niet slechts in Europa, maar in alle

oorden der beschaafde wereld aan de uitbreiding der Natuurstudie werkzaam.

Wel verre van die studie schadelijk te achten voor de teederste aangele-

genheden van den mensch , heeft men steeds meer leeren inzien , hoeveel

schoons in die inrigting der zigtbare wereld gelegen is , en hoe de ken-

nis daarvan , op eene geheel eigenaardige wijze , de bevordering van het

stoffelijk belang en verlichting en beschaving kan verbinden; hoe zij daar-

door regt geschikt is , om tot de talrijkste klasse van menschen door te

dringen , waar de middelen zoo vaak ontbreken , om het laatste goed te be-

reiken. Veel meer nog: de Natuurstudie levert in onze dagen aan haren

beoefenaar eene bron van kennis en wetenschap op , die het hart veredelt

,

en tot regtstreeksche verlichting en beschaving leidt; zij weet de zigtbare

wereld tot middel aan te wenden, om, met ter zijde stelling van elk stoffe-

lijk belang , reine kennis te verspreiden , de vermogens te scherpen en den

geest tot bovea het stoffelijke op te voeren.

Ik
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Ik wenschte in het uur, dat mij, bij vereerende Iteuze mijner Iioogge-

achte Medeleden , tot eene voordragt over zaken van algemeen belang , is

gegeven. Uwe aandacht hierbij eenigzins nader te bepalen, en roep Uvi^e be-

langstelling in bij de overweging van den steeds toenemcnden invloed van de

beoefening der Natuurkundige wetenschappen op •welvaart en beschaving.

Ik wil eerst met U eenige standen der Maatschappij doorloopen, en

daarbij opmerken, welk eenen heilzamen invloed deze wetenschappen daarop

hebben in onze dagen , en hoe die invloed toeneemt , daarna van eenige

groote toepassingen der wetenschappen , die van algemeen belang zijn , ge-

wagen , en eindelijk de vrachten . opsommen , die de tegenwoordige weten-

schappen in haar zelve bezitten, en haren beoefenaar aanbieden.

Geen grooter hinderpaal voor de ontwikkeling der min beschaafden

,

dan dat zij hun leven moeten doorbrengen met werk te verrigten , zonder

te weten, wat zij bedrijven. Een groot deel onzer natuurgenooten , die

rondom ons en met ons leven , verkeert in zulk eenen toestand. Zij verrig-

ten bovendien morgen wat zij heden deden , en doen na jaren nog hetzelfde.

Geen wonder , dat , terwijl de handen daarbij veerkracht erlangen , de geest

er bij insluimert.

Het is aan onzen tijd gegund , daarin eene ommekeering te zien ontstaan

,

die niet dan heilzame vruchten opleveren kan. Men wil , dat de vaardige

handen door een helder hoofd zullen bestuurd worden, en wij zijn het aan

de toegepaste natuurkundige wetenschappen verschuldigd , dat thans het ver-

stand van den werkman zeer veredeld wordt, en zijn kring van kennis zeer

wordt uitgebreid. In de groote fabrijksteden heeft men daarvan het eerste

voorbeeld gegeven. De zeer zamengestelde toestellen konden alleen door

zaakkundigen bestuurd worden , en die toestellen , door vindingsgeest ont-

staan , werkten dus op hunne beurt mede , om het verstand van anderen

op te scherpen. Er ontstonden langzamerhand volksscholen , waarop men

de
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de grondbeginselen der reken- , stel- en meetkunde , der algemeene natuur- en

scheikunde, der werktuigkunde aan gewone werklieden leerde. Bij duizenden

vloeiden deze naar die plaatsen van oefening in de uren van rust of ver-

poozing , vroeger door velen in lediglieid of losbandigheid doorgebragt. De

hoofden der fabrijken en trafijken stelden er prijs op , dat hunne werklieden,

tot de geringste toe , aan dit onderwijs zouden deel nemen , bevorderden

de belangstelling in hetzelve, en ondersteunden het door hunnen invloed.

Zoo doende werd er bij duizenden eene bron van kennis, van veredeling

der verstandelijke vermogens geopend , die voor eene halve eeuw nog onge-

kend en gesloten was. De werkman , meer ontwikkeld en kundiger gewor-

den, droeg op zijne beurt bij tot het welslagen van het doel van zijnen

arbeid, en de zamenleving plukte er aangename vruchten van.

Inderdaad! indien men nagaat, hoezeer door de arbeidende volksklasse

onder ons, waar nog slechts onvolkomen in deze behoefte is voorzien, dik-

wijls de uren van ontspanning in uren van verderf, van overgave aan ge-

woonten , die de ziel en het geluk der hunnen verteren , veranderd wor-

den, en men daartegen overstek den heilzamen invloed, dien afleiding

door eenig nuttig bedrijf, dien verstandelijke bemoeijingen en uitbreiding van

kennis hebben moeten op de zedelijke handelingen van den werkman; dan

zal men aan het voorbeeld , door anderen in dezen aan ons gegeven , de

grootste waarde moeten hechten ; dan zal men wel doen , het goede van

onze zeden niet te hoog tegen dat van andere natiën op te vijzelen , maar

bij dat onmiskenbare goede ook nog pogingen te voegen , om onder ons

die bron van beschaving ook voor de geringere standen open te stellen, en

,QP ruimere schalen , met ruimere middelen , volksonderwijs in Natuurkun-

<3ige wetenschappen bij ons voor te staan.

Ten 'einde echter die gedrogtelijke gevolgen der uitbreiding van kennis

,by den werkman, die men in sommige Engelsche fabrijk-steden waarneemt,

en die thans de algemeene aandacht tot zich trekken, tê voorkomen, is het

bo-
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bovenal noodzakelijk ,' in de keuze van dit onderwijs zeer naauwgezet te

zijn. Wel verre van alleen dorre kennis aan te kweeken , zou ik leven in

die kennis begeeren. Ik zou meenen, dat men het bedrijf van den werk-

man, en hetgeen hij tot eene juiste kennis daarvan noodig heeft, tot mid-

del , de veredeling van zijn hart en zijn verstand tot doel moest hebben.

Ik zou meenen , dat hem het schoone , het verhevene , het doeltreffende der

vele natuurverschijnselen en natuurwetten telkens moest worden voorgehou-

den, en nimmer bij dat onderwijs moest worden uit het oog verloren, dat

de werkman , door , boven anderen , kennis aan de werktuigkunde , aan de

leer van evenwigt en beweging der Jigchamen te bekomen , nog niet heeft

»

wat hij, als goed burger van den staat, vooral, wat hij als zedelijk we-

zen behoeft.

Op het gebrekkige, het onvoldoende, ja het schadelijke van eenzijdige

ontwikkeling , behoort men bij den min beschaafden inzonderheid het oog

te vestigen, wil men der maatschappij niet eene groote ondienst doen met

volksonderwijs in Natuurkunde.

Is het belangrijk , dat de meer zelfstandige werklieden , van minder on»

dergeschikte betrekking , kundig zijn in het werk , dat zij verrigten , dan is

de beoefening van Natuurkundige wetenschappen , welke hiertoe strekt , voor

deze dubbel nuttig en noodzakelijk. Men mag het er voor houden, dat

deze, meer ingewijd in de geheimen en wetten der Natuur, met meer be-

leid hunne onderhoorigen besturen , en hunnen gang regelen zullen ; dat zij

hun eigen bedrijf des te beter zullen volbrengen, en rondom zich van die

meerdere kennis zullen doen blijken. De kundigheden, door de eenvoudige

handwerkslieden opgezameld , bepalen hunnen kring van kennis , en zij zijn

dus thans , om een zedelijk overwigt over dezen te behouden , gebonden , in

diezelfde mate hunner zaak kundig te zijn. Stelt daartegen over, Mijne Hee-

ren ! dat weleer alle deze louter onderdeelen waren van een groot werktuig , dat

door gewoonte alleen , op hoogst gebrekkige wijze , gedreven werd , en ik

bc-
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behoef geen betoog , om U den grooten invloed van de beoefening der Na-

tuurstudie, op de ontwikkeling der vermogens van deze klasse van men-

schen, duidelijk te maken, en U voor den geest te brengen, welk eenen

heilzamen invloed de gansche maatschappij daarvan ondervinden moet.

Er zijn vele andere nijvere klassen der maatschappij , die tot voor wei-

nige jaren niet dan zeer algemeen en beperkt onderwijs ontvingen. De be-

heerders van fabrijken en traftjken , de bouwkundigen , de waterbouwkundi-

gen werden vroeger , meestal , zoo men het heette
, praktisch onderwezen ,

dat is : zij werden van hunne jeugd af aan , na de eerste gronden hunner

moedertaal geleerd te hebben , al dadelijk tot hun aanstaand beroep ingeleid

,

moesten aldaar meestal onbeduidende werkzaamheden verrigten , klommen

van het mindere op tot het meerdere, en heetten eindelijk hunner zaak kun-

dig , wanneer zij die lange keten waren langs gegaan , en zich eenen zeke-

ren tijd bij eiken schakel hadden opgehouden. In onzen tijd denkt men an-

ders over opleiding tot zulke bedrijven. Men meent te regt , dat de weg

van ondervinding, met teleurstellingen van allerlei aard doorweven, te be-

korten is ; dat men de noodige kundigheden ook voor deze kan rangschik-

ken , en aan hen kan voordragen , als één geheel , als eene wetenschap

,

waarin men telkens van de ondervinding uitgaat, en tot de ondervinding

terugkeert. Daardoor ontwikkelt men tevens den verstandelijken mensch;

wijdt hem in de geheimen zijner zaak in , en in die van anderen ; wijst hem

op gebreken en verbeteringen , en verbetert daardoor zijn aanstaand maat-

schappelijk bestaan , zoowel als den kring zijner kennis. De Polytechnische

Instituten van Weencn en Berlijn zijn er reeds sinds eenigen tijd als schoone

modellen tot navolging ; zij maken , hoezeer met vooropstelling van het stof-

felijk belang der leeriingen , de menschen tot denkende , tot oordeelende we-

zens , die zóó verre van de meeste hunner voorgangeren verschillen , als de

goed onderieide Geneeskundigen van onze dagen , van de Geneesheeren waar-

van
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van MOLIÈRE spreekt. Zij stellen de praktijk op den voorgrond, maar ge-

ven eerst iets anders dan de praktijk , en geven later meer dan deze alleen.

Die inrigtingen van het buitenland staan er sedert lang ter onzer navolging,

en roepen ons met luider stemme toe: indien Gij ons voorbeeld niet volgen

wilt, zal uw voorspoed meer en meer verdwijnen, en zullen wij uwen ou-

den roem geheel en al overnemen.

Vergeten wij niet. Mijne Heeren ! dat de tot hiertoe genoemde klassen

van menschen het grootste deel dergenen uitmaken , die onze maatschappij te

zamen stellen ; dat elke zorg , aan hen besteed , kan gezegd worden aan de

maatschappij besteed te zijn, en dat, met hunne ontwikkeling, een groot

deel der welvaart en van beschaving in het naauwste verband staat. Verge-

ten wij bovendien niet, dat mpn geene betere aanleiding tot de onophoude-

lijke verstandelijke ontwikkeling der nijvere klassen heeft , dan in het beroep

of het bedrijf, dat zij uitoefenen, en dat daarvan groot voordeel kan ge-

trokken worden , om , met de bevordering van stoffelijke welvaart , ware

verlichting en beschaving te verbinden.

Van niet minder invloed is in onze dagen de beoefening der Natuur-

kundige wetenschappen op den handel : eene zaak , die bij ons des te meer

overweging verdient , naarmate er een grootcr deel leden onzer maatschappij

hun leven aan toewijdt, en men nog die inrigtingen bij ons blijft missen

,

die aan andere handelstaten reeds veel heil hebben aangebragt. Zoo ergens,

dan voorzeker kunnen in dit bedrijf, stoffelijk belang en beschaving

hand aan hand bevorderd worden. Of zou iemand meeneil , dat men ge-

noegzame kennis aan de handelsartikelen heeft, als men ze weet te onder-

scheiden ? Inderdaad , er is oneindig veel meer van dezelve te kennen , veel

meer dat en den blik verruimt , en onmiddellijk voordeel aanbrengt aan het

beroep , dat men drijft. Zien wij slechts die ontelbare menigte voorwerpen,

die uit de natuur genomen , of door de kunst bereid zijn , en die als han- ,

D dels-
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delsartikelen worden omgezet ; gaan wij de veelvuldige soorten van dezelve

na , de vermengingen of vervalschingen ; en vragen wij niet verder , of uit

het opsporen van den oorsprong derzelve, van hunnen aard en hunne ei-

genschappen , eene vruchtbare kennis kan voortvloeijen , eene kennis , die

den handel zal ondersteunen , maar die tevens den mensch met de voort-

brengselen der Natuur en der kunst in het algemeen ^ in naauw verband

brengen en hem daardoor op een ruimer veld plaatsen zal. Zoodanig denkt

men elders over deze belangrijke aangelegenheid voor de maatschappij , waar-

door steeds eene milde bron van beschaving voor de volken werd geopend.

Men wil den handelaar kennis , natuurhistorische kennis zijner artikelen

geven ; men wil .hem van scheepsbouw en scheepvaart en vele andere takken

van wetenschap en kunst algemeene begrippen mededeelen, opdat hij niet,

als een onkundige , geheel van anderen zal afhangen , telkens als hij zich

uit zijnen gewonen kring begeeft ; men wil hem de wetenschappelijke mid-

delen aan de hand doen, om, hetgeen hij noodig heeft, zelf op te sporen,

te onderzoeken , te beproeven ; en de ondervinding , die men in de laatste

jaren in sommige Duitsche staten van zulk onderrigt heeft opgezanield
, pleit

voor het doeltreffende van hetzelve. Wel mogen de inrigtingen voor zulk

onderwijs aldaar nu niet oorspronkelijk met het doel zijn ontworpen , om
beschaving bij handelaren te bevorderen ; zij brengen die echter onmisken-

baar voort ; want , zoo als de handel zelf een uitstekend middel is , om
beschaving onder de volken te verspreiden, zoo zal een met kunde en

verstand bestuurde handel zoo veel te schooner daartoe medewerken, zon-

der in eenig opzigt het stoffelijk belang op zijde te stellen.

Zoo als de landbouw een onmisbaar bedrijf is voor het levensonderhoud

van het menschengeslacht , zoo is elke groote verbetering , aan denzelven

aangebragt, beurtelings eene nieuwe bron van welvaart en van beschaving,

die dit boven vele andere vóór heeft, dat zij doordringt tot eene klasse

• van
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van menschen , die , uit den aard van hun bedrijf, van de overige maatschappij

zeer zijn afgesloten. Het is om deze reden wel moeijelijk , om de vorde-

ringen in kennis ook tot dezen te doen doordringen; maar met wel gekozen

middelen heeft men in de laatste jaren dit doel reeds hier en daar, en met

uitnemend goed gevolg ook onder ons zien bereiken. Ginds waren het aan-

zienlijke grondeigenaren , die , onder de leiding van den grooten davy, nieu-:

we kundigheden opzamelden, en deze overdeden aan degenen, tot wie zij

in bepaalde betrekking stonden ; hier vereenigden zich velen , om , door on-

derlinge bijdragen , beproeven en onderzoeken bij den landman aan te moe-

digen; elders werd, naar het plan van eenen enkelen kundigen , eene om-

keering in een minder vruchtbaar stelsel van kuituur gemaakt, naar zijne

meening een andere weg ingeslagen , en een wankelende Staat , door het

volgen van dien weg , ondersteund. Ik noem U slechts zaken , Mijne Heeren

!

die elk onzer bekend zijn , en mag gerust alle andere verzwijgen , wanneer ik

het besluit opmaak , dat in den tijd , dien wij beleven , de meer algemeene

beoefening der Natuurkundige wetenschappen op den landbouw eenen hoogst

weldadigen invloed heeft uitgeoefend , en deze , als zijnde eene toegepaste

wetenschap der Natuur, aan de kennis der Natuur in het algemeen de

gi-ootste verpligting heeft. . :^in3j;tói>jv ^iyiriaisdta a:-

, De heilzame gevolgen, dië de landbouw Voor de maatschappij heeft,;

hangen af van deszelfs goede beoefening , van de beharriging , die dezelve

vindt bij kundige lieden, die den benoodigden toestel verbeteren, de gron-

den naauvvkeurig leeren kennen en doelmatig leeren veranderen, de produk-

ten leeren onderscheiden , en van die kennis trachten over te doen aan den

landman ; of beter nog , door voorbeelden hem leeren , dat hij , langs den

door grondige kennis opgespoorden weg, zijn doelwit beter dan met zijne

oude middelen bereiken kan. De landbouwkunde is eene wetenschap gewor-

den , die een groot deel harer vorderingen aan de algemeene Natuurstudie te

danken heeft,

D 2 Het
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Het zou eene opzettelijke en uitvoerige bescliouwing vereischen , wan-

neer ilc U den grooten invloed, dien de Natuurkundige wetenschappen van

onze dagen op de kunsten uitoefenen , naar waarde wilde ontwikkelen. Ver-

gunt mij , dat ik Uwe aandacht bij ééne enkele bepale , bij eene kunst , die

aan het menschdom een onuitsprekelijk heil aanbrengt , en alzoo aanspraak

heeft , om boven alle andere gesteld te worden , bij eene kunst , die thans

naar goede wetenschappelijke beginselen wordt beoefend , en dus met even veel

regt op den naam van wetenschap aanspraak maakt. In oude tijden was de

grondslag der Geneeskunst weinig meer , dan eene uit ondervinding opge-

maakte verzameling van daadzaken, waarin de gang, dien ziekten nemen, en de

middelen , om ze op te heifen of dragelijk te maken , stonden opgeteekend.

De ondervinding vergrootte dezen kring van kennis , en de waarde der kunst

nam toe in dezelfde mate. Nog blijft de ondervinding de beste grondslag

voor deze uitnemende kunst; maar daarom niet de eenige.

De vorderingen , in de Natuurkundige wetenschappen gemaakt , hebben

haren weldadigen invloed ook op de geneeskunde uitgestort. De reeks van

geneesmiddelen is aanzienlijk vergroot , derzelver zamenstelling is opgespoord,

de werkzame beginselen zijn afgezonderd , en de vorm , waaronder men ze

aan zieken toedient , is aanzienlijk verbeterd. Niet meer een aftreksel van

naauwelijks bij naam bekende kruiden staat den Geneeskundigen ten dienste

;

hij heeft een' geheelen toestel van naauwkeurig bekende middelen , eenen

overvloed, die weinig meer te wenschen overlaat. Over geheel de beschaafde

wereld is deze toestel nagenoeg op dezelfde leest geschoeid : er is eene

éénheid in ontstaan, die alleen van eene wetenschap, niet van eene empiri-

sche kunst te erlangen was , en deze wetenschap is geene andere , dan de

wetenschap der Natuur.

Eene eerste behoefte voor den Geneeskundigen is, het menschelijk lig-

chaam , in deszelfs zamenstellende deelen en verrigtingen
,
goed te kennen.

Eene schoone menging van velerlei onderscheidene stoffen vormt eene

massa , die , aan de aardkorst niet gekluisterd , maar toch aan alle wetten

der
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der stof onderworpen is. De natuurkunde alleen kan het zintuig des gezigts

en des gehoors verklaren , de scheikunde alleen die menigte onderscheidene

stoffen leeren kennen , die het bloed zamenstellen , en daaruit geboren wor-

den. Wat dunkt U, Mijne Heeren! zal de Geneeskunst gelukkiger kunnen

slagen in onze dagen , nu zij het voorwerp van hare bemoeijingen , door het

licht van de gansche reeks van Natuurkundige wetenschappen bestraald, in

zoo vele schoone bijzonderheden heeft gadegeslagen ennagespoord, nu men,

om slechts uit de menigte één voorbeeld te noemen, reeds zes en twintig

onderscheidene bestanddeelen in het bloed alleen, heeft leeren onderscheiden;

of zal zij even gelukkig geslaagd zijn in de dagen van harvey , toen voor

het eerst bekend werd , dat het bloed rondvloeide van het hart naar de dee-

kn van het ligchaam , en van deze naar het hart ?

Het is ontegenzeggelijk waar , dat de wetenschap het nog niet zóó verre

gebragt heeft, dat men, bij gestoorden toestand van het ligchaam , juist

zou weten aan te wijzen , welke ziekelijke siofmenging plaats heeft , of

welke krachten en hoe zij gestoord zijn. Maar reeds is er een groot deel

bekend geworden van hetgeen men voor weinige jaren nog onmogelijk zou

geacht hebben , en wij mqgen dus vertrouwen , dat dezelfde Natuurkundige

wetenschappen , die der Geneeskunde zoo zeer bevorderlijk waren , de gren-

zen van het onmogelijke meer en meer zullen terugvoeren. Tot in het

vorige jaar meende men , bij voorbeeld, dat die blaassteenen , die uit zuring-

zuur of deszelfs verbindingen bestaan , door het gebruik van zuringzuur

houdende stoffen, gAoren worden. LiEBicenwoEHLER openden eene nieuwe

reeks van onderzoekingen, en leerden onder anderen, dat een gewoon be-

standdeel van het menschelijk ligchaam zeer gemakkelijk in zuringzuur ver-

anderd wordt.

Eene andere schoone zijde van de nuttige toepassing der Natuurkundige

wetenschappen in onze dagen ontmoet men in de Heelkunst ; eene kunst

,

die door werkdadigheid , door het aanwenden van werktuigen , zoo dikwerf

er-
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verminkte deelen herstellen of vervangen moet. Voorzeker is het in de Heel-

kunst van onzen tijd zigtbaar, welke gewigtige voordeelen zij uit de vor-

deringen der werktuigkunde getrokken heeft, en hoezeer dus deze vorderin-

gen tot heil der menschen verstrekt hebben. Wij zouden naauwelijks onze

oogen gelooven , indien wij den Heelkundigen toestel van vóór eene eeuw

naast dien van onzen tijd geplaatst zagen , hoe kunstmatig en doeltreffend

die thans is ingerigt , hoe ruw en , men zou bijna zeggen , hoe onmen-

schelijk, men vroeger gewoon was naar hetzelfde doel te streven. Dan

voorzeker klimt onze achting voor eene rij 'van wetenschappen bij uitne-

mendheid, wanneer ons hare nuttige zijde zoo tastbaar wordt aangetoond.

Ook de dus genoemde schoone kunsten trekken thans velerlei voordeel

van de milde beoefening der Natuurkundige wetenschappen. Het is thans

niet vreemd, dat groote en nieuwe ontdekkingen, waarop geheele natiën

zich verheffen, door toepassing van Natuurstudie worden aan het licht gebragt,

en op deze schoone kunsten eenen krachtigen invloed uitoefenen. Ik moet

mij weerhouden, ze met U te doorloopen, en wil U wederom slechts bij

eene enkele bijzonderheid bepalen : bij de uitvin:iing van daguerre. Niet

omdat zij de belangrijkste is , die men noemen kan , maar omdat het elk

onzer nog versch in het geheugen ligt, hoe eene zuivere toepassing van

scheikundige eigenschappen van stoffen onderling, eene kunst heeft doen

geboren worden, die de meest getrouwe afbeeldingen der Natuur oplevert:

eene kunst , die slechts daarin bestaat , dat men een behoorlijk toebereid

metalen vlak aan het licht blootstelt, dat van de voorwerpen wordt terug-

gekaatst, van welke men die getrouwe afbeelding begeert. In getrouwheid

kan de schilderkunst haar riiet evenaren , in juistheid en uitvoerigheid niet

overtreffen. Vóór acht en twintig jaren werd de stoffe, die daartoe uitslui-

tend noodig is , eerst uit het duistere opgespoord'; zonderling genoeg , de

planten, die in zee groeijen, leveren haar bijna bij uitzondering. Vóór acht

en
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en twintig jaren werd deze stofte ontdekt, werden hare eigenschappen op-

gespoord, werd zij in de Geneesliunst aangewend, en nuttig bevonden;

thans strekt zij tot eene toepassing , die zich geheel en al sluit aan de rij der

schoone kunsten , welke ten allen tijde eenen grooten invloed op beschaving

hebben uitgeoefend. Deze toepassing vervangt het scheppend penseel van den

grooten meester niet; zij verdringt geene enkele kunst, maar zij levert een

nieuw , een eenvoudig , een uitstekend middel , om getrouwe afbeeldingen te

erlangen. Telkens ontwaren wij in onze dagen nieuwe uitbreiding der ge-

maakte ontdekking. Wie ziet de grenzen van zulke toepassing ?

Terwijl ik mij , om den wijden omvang der zaken tot de straks genoem-

de bedrijven en een paar edele kunsten bepalen moet, als ik U den grooten

en steeds toenemenden invloed der Natuurkundige wetenschappen op bevor-

dering van welvaart en beschaving onder de menschen, wensch voor te

houden , mag ik thans eenige schoone toepassingen vermelden , die van de

wetenschap der Natuur zijn uitgegaan , en op elk lid der maatschappij ha-

ren heilzamen invloed onmiddellijk hebben uitgestort. Ik wil niet spreken

van die duizende gerijfelijkhedeu in het maatschappelijk leven, die wij in

verbeterde kleederdragt , in de huishouding en andere zaken thans elkander

zien verdringen , en die alle van Natuurkundigen oorsprong zijn ; ik wil

niet gewagen van die onnoemelijke verbeteringen in al wat het fabrijkwezen

aangaat, hoe op veel betere wijze elk bedrijf, naar Natuurkundige regelen,

gewijzigd en veranderd is geworden; maar ik wil U van eenige zaken ge-

wagen , die op de beschaving den grootsten invloed uitoefenen . en daarmede

tevens de bevordering van den welstand der menschen verbinden.

De gemeenschap der menschen en der volkeren onderling is ontegenzeg»»

gelijk één der voornaamste middelen van uitbreiding der beschaving en ver"

lichting, vaiii bevordering van welvaart tevens. In onzen tijd zoekt men

ze op allerlei wijze te volmaken , en het is altijd van de Natuurkundige

we-
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wetenschappen , dat men de middelen , om die gemeenschap nog te vermeer-

deren, gewoon is te eischen. De duizenderlei verbindingen van werktuigen

onderling , het opsporen van nieuwe beweegkrachten , en het doelmatig aan-

wenden van dezelve, doet aan elk voorgeschreven doel naar eisch beant-

woorden.

Geene uitvinding heeft ooit meer regtstreekschen invloed op de bevor-

dering van beschaving onder de menschen uitgeoefend, dan die der Boek-

drukkunst. Zij brengt de gedachten der menschen , met geringe moeite en

kosten , over de wereld , en plant ze in de ziel van duizenden over. De

toepassing der Natuurkundige wetenschappen heeft in onze eeuw het hare

ter volmaking dier onschatbare kunst bijgedragen. De middelen zijn vereen-

voudigd , verbeterd , vermeerderd. In weinige uren tijds worden duizende

bladen in gereedheid gebragt, en de verhitte waterdamp , die daartoe mede-

werkte en de beweegkracht voortbragt, , is wederom gereed, om diezelfde

bladen met groote snelheid over de beschaafde wereld te verspreiden.

Sedert de meer juiste kennis aan de eigenschappen van den stoom is

de wereld van gedaante veranderd. Het verplaatsen van personen over de

aard-oppervlakte is zoo zeer toegenomen in snelheid, dat de afstanden groo-

tendeels verdwijnen. Reeds was de uitvinding van wegen , die gedekt wa-

ren met steenen, uit leem bereid en door het vuur verhard, eene schrede

voorwaarts , welke in dien tijd opzien baarde. De middelen van vervoer

verbeterden langzamerhand. Onzer eigene jeugd heugt nog , het woord

snelwagen het eerst te hebben hooren noemen. Maar hoezeer is dit alles

van gedaante veranderd, nu men door den verhitten waterdamp de schepen

zeeën ziet doorklieven , en den wind en stroomen ziet trotseren , en men

wederom door dien damp geheele drommen van menschen, als met de snel-

heid van den wind , over de aard-oppervlakte ziet henen voeren ? Neemt de

kennis aan de kracht van den stoom uit onzen tijd weg , en Gij hebt eene

groote gaping in het maatschappelijk leven van onzen tijd doen ontstaan

,

. . die.
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die door niets is aan te vullen.

Met het grootendeels verdwijnen der afstanden kan de beschaving tot

de meest afgelegene oorden der aarde doordringen , kunnen de volkeren het

goede , dat elk eigen is , aan elkander overdoen , en kunnen individuen de

gelegenheid bekomen , om , waar zij zulks begeeren , het goede , het ware

en het schoone te gaan opzamelen, dat in hunnen tijd onder de menschen

te vinden is. Ik noem U niet de gerijfelijkheden , die daaruit voortvloeijen

,

Mijne Heeren! ik bepaal Uwe aandacht bij veel schoonere toepassing van de

kennis aan den verhitten waterdamp , en ik erlang Uwe toestemming , dat

de Natuurkundige wetenschappen in onze dagen steeds grooteren en groote-

ren invloed uitoefenen in het bevorderen van ware verlichting en ware be-

schaving.

Wanneer wij onze aandacht vestigen op de hooge strekking van de ken-

nis der Natuur als zuivere wetenschap, opent zich een nieuw veld voor onze

beschouwing. Zal ik met U die groote reeks van wetenschappen doorloopen,

die alle elkander de hand bieden , en , door elkander te ondersteunen , alleen

regt goed bevorderd kunnen worden ? Ik zou niet weten , waar ik zou

moeten aanvangen of eindigen. Ik wil alleen U in eenige algemeene trekken

doen zien , hoe eene vlijtige , waarheidlievende navorsching der Natuur , in de

laatste tijden vooral , eene geheele reeks van wetenschappen heeft doen geboren

worden, waarvan men zich vroeger geene flaauvve voorstelling heeft kunnen

vormen ; hoe deze ontwikkeling der Natuurstudie op hare beoefenaren zel-

ven weldadig heeft moeten werken, en hoevele gunstige gevolgen daarvan

•voor de beschaving van het algemeen zijn voongevloeid.

De eerste waarnemers der Natuur teekenden op wat zij zagen , waartoe

ook de voorwerpen of verschijnselen behoorden. In de geschriften van de

groote mannen der oudheid vindt men de beschrijving , zoowel van alge-

meene Natuurverschijnselen , als van enkele voorwerpen , opgenomen. Wat

E hun-
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hunne zintuigen trof, vond hier eene plaats. Een ander voegde hier het

zijne bij , en zoo werd de liring steeds grooter ; al spoedig te groot , om
alles te omvatten. Het geheel van wetenschappen werd verdeeld, en de

onderdeelen vonden thans hunne eigene beoefenaren. Er ontstonden plant-

kunde, dierkunde, algeraeene natuurkunde, scheikunde en vele andere on-

derdeelen van de groote wetenschap der Natuur. Elke tak van wetenschap

vond zijne voorstanders , maar meestal dezulken , die zich bij dien tak van

onderzoek bepaalden ; zoodat in den regel de scheikundige geen denkbeeld

van plantkunde , de plantkundige geene voorstelling der scheikunde had.

' Zulk eene ontwikkeling van elk onderdeel der Natuurstudie had hare

goede , maar ook zeer hare kwade zijde. Hare goede , door dat men meer

en meer de bijzondere voorwerpen leerde kennen , de verschijnselen leerde

doorgronden , die de milde Natuur heeft voortgebragt. Maar hare kwade

zijde , omdat de algeraeene wetten der Natuur , die een grooter deel van het

geheel regelen , en het verband , dat deze te zamen vat , alzoo onbekend

moesten blijven , en men dus inderdaad een vlijtig beoefenaar van een deel

der groote wetenschap kon wezen, zonder de geheimen der Natuur, die

van meer algemeen belang zijn, opgespoord te hebben.'

i;vi;>; Het is aan onzen tijd verbleven, om de zich verwijderende deelen van

het groote gch'eel wederom nader tot elkander te brengen, als leden van een

groot gezin , die , na in onverschilligheid met elkander geleefd te hebben

,

zich wederom onderling de hand toereiken, om te zamen naar iets beters te

trachten. Daardoor worden de wetten der Natuur zoo veel te schooner en

te helderder bekend , daardoor wordt het verband duidelijk , dat er in

die schoone inrigting verborgen ligt. De wiskundige zoekt thans niet naar de

regelmatige rangschikking der bladeren eener plant , of hare takverspreiding

,

die , naar de meening van den oningewijden , ordeloos zijn aangehecht ; maar

de plantkundige zelf is daartoe met genoegzame wiskundige kennis toege-

rust , en de wetenschap van onze dagen heeft daardoor het eerst aan het

licht
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licht gebragt , dat in deze schijnbaar ordelooze aanhechting de schoonste

regelmaat heerscht, en dat deze naar de meest vaste wetten bepaald is.

De kenner der mineralen vergenoegt zich niet meer met de beschrijving van

kleur en hardheid , van de uitwendige hoedanigheden van eene mineraal-

soort; maar hij bepaalt met wiskundige juistheid den vorm, hij meet de

hoeken, onderzoekt de scheikundige zamenstelling der massa, en houdt dan

eerst zijn onderzoek voor goed , als hij de hoeveelheid zuurstof in het

hoofdbestanddeel een geheel veelvoud gevonden heeft van alle die hoeveel-

heden te zamen, die in de andere deelen voorkomen. Tot vóór weinige

jaren nam men , bij onderscheidene vormen der kristallen , onderscheidene

zamenstelling aan; het kalkspaat en de arragoniet leverden hierop eene eerste

uitzondering. Thans weet men niet slechts , dat stoffen , van dezelfde za«

menstelling, onderscheidene vormen kunnen aannemen, maar men heeft reeds

uit de overeenkomst in vormen , wetten voor de zamenstelling der ligchamen

weten af te leiden , die der scheikunde op hare beurt behulpzaam zijn. De
dierkundige gebruikt bij zijne onderzoekingen dezelfde middelen, die de

scheikundige aanwendt ; hij gaat met het mikroskoop de veranderingen na

,

die wedcrwerkcnde stoffen op de zamenstellende deelen van het dierlijk lig-

chaam uitoefenen. De scheikundige behoort vertrouwd te wezen met de

verrigtingen van het levend organisme , wil hij op het ruime veld der be-

werktuigde scheikunde geen vreemdeling blijven. De natuurkundige verge-

noegt zich niet meer met de algemeene wetten van evenwigt en beweging

na te gaan ; hij is op het gebied der scheikunde en der levensleer zoo zeer

te huis, als op hetgeen hem vroeger als zijne provincie werd toegekend;

hij zal U de zamenstelling van het menschelijk oog bij de gezigtsleer, vaiv

het menschelijk oor bij de geluidsleer , aanwijzen en verklaren , als ware hij

op het gebied van hen, die de leer van het leven der dieren en van hunne

verrigtingen bij voorkeur tot onderwerp hunner onderzoekingen hebben gesteld.

De sterrekundige is thans zoo zeer natuurkundige als wiskundige , en heeft

E 2 het
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het reeds zóó verre gebragt , dat hij met zijne waarnemingen de fouten zij-

ner werktuigen juist meten kan ; de sterrekunde biedt dus der werktuig-

kunde eene zusterlijke hand , en wijst haar de verbeteringen aan , die zij

aan meetwerktuigen heeft aan te brengen , ja ! hetgeen men vóór weinige

jaren ongeloofelijk zou geacht hebben, de sterrekundige weet uit de wetten

van straalbuiging van het licht dezelfde waarde voor de uitzetting der gas-

sen door de warmte af te leiden, als de natuurkundige proeven, door on-

middellijke bepaling dier uitzetting, geleerd hebben.

Zoo doende, grijpen alle deelen der Natuurstudie, nadat vele reeds

tot eenen hoogen trap van volmaaktheid gestegen waren , in onze dagen

weder in elkander, en kunnen nu eerst regt doelmatig geoefend worden.

Van nu aan is er kennis der Natuur mogelijk , die aan den menschelijken

geest bevrediging kan aanbieden ; van nu aan zullen de geheimen der Na-

tuur meer onpartijdig ontsluijerd worden , en zal , uit dit meer verheven ,

standpunt, hare beoefening strekken kunnen tot bevordering van die mate

van ontwikkeling , die men in beschaafden gewoon is te eischen. Niet hij

toch , die de spieren van het menschelijk ligchaam kent en weet te beschrij-

ven, is daarom boven anderen ontwikkeld; niet hij, die scheikundige ont-

ledingen doen , of natuurkundige proeven nemen kan , is daarom beschaafd

;

niet hij , die vele planten of dieren bij name kent , staat daarom op eenen

hoogeren trap van veredeling. Maar hij , die verhevene oorzaken en gevol-

gen in groote menigte te zamen tracht te verbinden , die zijnen kring van

edele kennis op onbekrompene wijze tracht uit te breiden, en met wijsgee-

rigen zin waarheden opspoort , hij , en hij alleen , zal eenmaal op den naam

van beschaafde aanspraak kunnen maken ; zijne bemoeijing alleen leidt tot

veredeling, het einddoel van elke poging van den redelijken mensch. De

wetenschap der Natuur van onzen tijd sluit den partijdig of eenzijdig ont-

wikkelden nog wel niet geheel buiten ; maar de tijd is niet meer verre

,

dat het onderzoek derzulken hunne bekrompene kennis verraden , en haar

als
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als onnut of onjuist verwerpen zal.

Waarlijk ! het is een voorregt , in eenen tijd te leven , waarin men

gelegenheid vindt, op zulk eene wijze kennis aan die verhevene inrlgtingen

der Natuur te erlangen; het is een voorregt , door zijne tijdgenooten ge-

drongen te worden, alle zijne krachten in te inspannen, om eenen

enkelen steen aan de voltrekking van het groote gebouw van wetenschappen

te mogen aanbieden. Die tijd is nog slechts ruim eene halve eeuw daar.

Reeds is de omvang van sommige wetenschappen zóó groot, dat er alle

krachtsinspanning gevorderd wordt , om niet in die vlugt achtergelaten te

worden.

Zulk eene steeds toenemende wetenschap moet van haren overvloed af-

staan aan elk, die in hare nabijheid verkeert. Niet meer de goochelarijen

der nog duistere wetenschap , maar heldere begrippen van natuurwetten

worden aan de oningewijden medegedeeld. Den kinderen wordt in school-

boeken reeds eerbied ingeprent voor de groote natuurverschijnselen , en hun

vroegtijdig , onder andere even onmisbare kennis , eene korte schets van

de natuurverschijnselen voorgehouden. In andere landen bevlijtigt men zich

meer nog dan bij ons , om aan jonge lieden van allerlei standen , aan vol-

wassenen in , zoo als men het noemt ,
populairen vorm , over de weten-

schap te schrijven en voor te dragen. De Engelschen zijn alle andere natiën

hierin vooruit. Hunne vereeniging van nuttige wetenschap (useful know-

ledge) kan hier als voorbeeld strekken. De lessen van herschel over

sterrekunde, van lindley over plantkund , van kirby en spence over

insektenkennis , zijn zoo vele eenvoudige , maar daarom des te meer bruik-

bare en nuttige boeken voor alle beschaafden. Ook onder ons verdienen

de pogingen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen groote onderschei-

ding, en gaven sommige Geleerden uitstekende boekwerken ter verspreiding

van Natuurkennis onder alle standen.

Bc
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Ik mag intusschen niet verzuimen op te merken , dat het de vraag

blqft , of het goed zij zoo veel aandacht op de beoefening der Natuurstudie

,

hoe verheven ook , te vestigen , als dit bij de genoemde natie geschiedt.

Ik geloof veeleer , dat ook dit zijne grenzen hebben moet , en dat men zich

zeer moet wachten, van deze schoone zaken, door hare groote algemeen-

heid van verspreiding, in achting te doen dalen. Maar overdrijving sluit

het goede niet buiten, hetgeen gelegen is in dat, hetwelk overdreven wordt.

Vergunt mij , dat ik den goeden invloed , dien de meer algemeene en

meer doeltreffende beoefening der Natuurkundige wetenschappen , op de al-

gemeene denkwijze van haren beoefenaar uitoefent, nog met een woord aan

Uwe aandacht herinnere.

Sedert men weet , de meeste natuurverschijnselen tot eigene en bekende

oorzaken terug te brengen, sedert men het verband van onderscheidene ver-

schijnselen heeft leeren kennen, sedert dien tijd is het heir van geesten en

geheimzinnige wezens aanzienlijk verminderd, ja bij beschaafden geheel ver-

dwenen; sedert dien tijd is de sterrenwigchelarij tot hare eigene nietigheid te-

rug gebragt , en heeft de zwarte kunst opgehouden te bestaan. In de plaats

van dat alles, dat den geest verlamde, om van niets ergers te spreken, is

zuivere kennis te voorschijn getreden en bewondering van de Verhevene Oor-

zaak, die naar eeuwige en onveranderlijke wetten de geschapene wereld in

stand houdt. Bepalen wij ons bij een paar belangrijke voorbeelden:

De" ontbrandingen van vuurspuwende bergen mogen nog niet met alle

juistheid bekend zijn: de krachtige geest van davy heeft, zoo niet de wa-

re oorzaak j dan ten minste eene , die der waarheid kan nabij komen , aange-

duid, eene oorzaak, die thans nog met vele bekende daadzaken in overeen-

stemming is.

• Wij kennen metalen, die, als zij door water worden aangeraakt, ster-

ke verschijnselen van vuur geven. In de stoffen, door de vulkanen uitge-

'ii braakt

,
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braakt , vooral in die , welke in oud vulkanisch terrein voorkomen , vindt

men dezulke weder, die ontstaan moeten, wanneer deze metalen, of hunne

verbindingen , door water worden aangeraakt ; vulkanen in werkzaamheid zijn

eti bij waterverzamelingen geplaatst en ondervinden eenen merkbaren invloed

van die watermassa's. Stelt daar tegenover de sprookjes van vroegere eeu-

wen , de wanbegrippen , die eenmaal heerschende waren onder de menschen

,

omtrent die inwendig levende aarde , die met haren vurigen adem en met haar

uitbraaksel het menschdom van de oppervlakte verdelgen wilde; en Gij hebt

eene tegenstelling, waarbij de zuivere natuurkennis van onze dagen in schoon

licht geplaatst wordt.

Het onweder, die krachtige stem, die den mensch tot in het binnenste

roert en hem zijne nietigheid doet doorgronden; het onweder, dat prachtige

natuurverschijnsel, het schoonste, dat wij kennen, was ten allen tijde een

raadsel voor den mensch. Vernietiging en verdelging meende men, was des-

zelfs doel. Duizenderlei verklaringen zal men zich in de verloopene eeuwen

van dit verheven schouwspel gegeven hebben
;

geene voorzeker , die bevre-

diging kon aanbrengen. En thans : men kent hetzelve zoo volkomen , als

menschen iets kennen kunnen ; men bootst het na , men weet in welk ver-

band, het staat met vele andere verschijnselen ; veel meer nog : de groote

Amerikaan leerde het afleiden den mensch aan den gevaarlijken invloed van

hetzelve onttrekken , en verwierf zich hierdoor den dubbelden eeretitel , zoo-

wel den bliksem aan den hemel, als den scepter aan de tirannen ontnomen

te hebben. Nog boezemt dat verschijnsel even veel eerbied in voor Hem

,

die het doet ontstaan , nog gevoelt de mensch er zijne nietigheid bij ; maar

het verschijnsel is doorgrond , de wanbegrippen over deszelfs ontstaan zijn

opgeheven.

Wanneer - men tegen de tegenwoordige kennis aan den sterrenhemel de

vroegere dwaalbegrippen overstelt , toen men uit het geboren worden onder

"zekere constellatie eene reeks van voorteekenen afleidde , toen men uit i;ons-

. en
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en maansverduisteringen allerlei aanstaande onheilen wist op te maken , toen

men uit het verschijnen van staart-sterren oorlogen en verwoesting wist te

voorspellen ; dan wordt ons die kennis dubbel dierbaar , die alle die wanbe-

grippen heeft vernietigd, dan leeren wij haar waarderen als een vermogend

middel , waardoor vooroordeel en bijgeloof afgewend , de blik verruimd en

de deur tot beschaving geopend wsrdt. Maar deze edele wetenschap is tot

veel meer in staat.

Geene grootere zielsverheffing toch kan de stoffelijke wereld aan den

geestelijken mensch aanbieden , dan wanneer het gewapend oog de onmete-

lijke ruimte doorklieft , en zonnen en planeten en hare wachters volgt op

hun spoor. Wanneer de natuuronderzoeker de wetten , naar welke zij voort-

rollen , bepaalt , en alle omstandigheden nagaat , die kleine stoornissen in

dien loop voortbrengen ; dan voorzeker heeft hij zijnen geest losgescheurd

van de aard-oppervlakte , waaraan zijne voeten gekluisterd zijn , en op eene

standplaats overgebragt , zoo verheven , als de half geestelijke , half stoffe-

lijke mensch immer bereiken kan. Die groote reeks van lichten , die het

oog des nachts aan den hemel ontwaart , neemt in ongeloofelijke rede toe

,

wanneer de kunst dat oog ondersteunt. Onuitputtelijk is de bron van ver-

hevene kennis , welke die oude sterrenhemel den mensch aanbiedt. Reeds

gingen er duizenden vooraf, die de plaatsing , de beweging , den aard dier

lichten trachtten te bepalen ; maar de natuuronderzoeker van onze dagen

ontdekt nog nieuwe in groote menigte; de dubbel-sterren openden in de laat-

ste jaren een veld van onderzoek, dat men vroeger aan dien ouden hemel

niet heeft ontwaard.

Het doel mijner rede verbiedt mij , U de schoone en verhevene zijden

der Natuurstudie op te sommen. Ik moet mij bepalen bij hetgeen de we-

tenschappen van onze eeuw kenmerkt , en haar voortreffelijker maakt dan

die van vroegere jaren.

Er
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, 'f Er heerscht in de geheele zigtbare wereld eene regelmaat in vorm en

hoeveelheid, die verheven is. Zij is in de laatste jaren eerst regt goed

bekend geworden, en die kennis breidt zich met eiken dag meer en

meer uit. De wetenschap van onze dagen spoort niet slechts de vormen

der massa's op, waartoe men zich vroeger bepaalde, maar tracht inzonder-

heid door het gewapend oog de gedaante der kleinste deeltjes na te gaan

,

en leert daardoor de natuur van cene zijde kennen , aan hem geheel vreemd

,

die zich met het enkel aanschouwen der voorwerpen, zoo als zij zich aan

het oog vertoonen , vergenoegt. Het mjkroskoop , dat schoone werktuig
,

dat de vroegere natuurkunde reeds aan de wetenschappen schonk , is een

gewoon werktuig geworden , hetwelk elk natuuronderzoeker steeds bij en

met zich voert , als ware het een toestel , om een ziekelijk zintuig te on-

dersteunen. Intusschen ondersteunt het een reeds op zichzelven verheven zin-

tuig. De groote algemeenheid van mikroskopische onderzoekingen in onzen

tijd , bewijst dus een dieper en dieper indringen in de geheimen van den bouw

en de zamenstelling der stofFen,

Wanneer nu het navorschend oog nergens in de gansche Natuur iets

anders ontdekt, dan eene regelmaat, die telkens haren verheven oorsprong

verraadt; dan mag het opsporen dier vormen cene bezigheid geheeten wor-

den, die op het hart van hem, die ze opspoort, eenen weldadigen invloed

moet uitoefenen. Inzonderheid schoon is die regelmaat in de heerlijke kristal-

vormen, die de aardkorst aanbiedt, en die de kunst vermag na te bootsen-

Met wiskundige naauwkeurigheid zijn deze vormen tot stand gebragt. Bij

het ontnemen der hoeken of kanten aan deze regelmatige ligchamen , spoort

men weder nieuwe eigene vormen op , die niet minder schoon zijn , dan de

eerste. De kleinste deeltjes der planten en dieren, duizendvoud vergroot,

blijken op overschoone wijze gevormd en ouderling verbonden te zijn ; hunne

nasporing leert verband kennen tusschen zaken, waarvan de vroegere weten-

schap geen schaduwbeeld kende. ?xhi^, tprio?.'.
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Eene andere schoone zijde der tegenwoordige wetenschap is het zoeken

naar orde in hoeveelheid. Twee stoiFen , onderling verbonden , zijn niet in

willekeurige of veranderlijke , maar in bepaalde en onveranderlijke hoeveelhe-

den onderling vereenigd , en worden er twee of meer verbindingen van za-

niengestelde stoffen waargenomen , zoo is édn der bestanddeelen in de tweede

verbinding , eén geheel veelvoud van hetzelve in de eerste. Nemen wij uit

de duizende reeds onderzochte stoffen eene enkele tot voorbeeld. De hoeveel-

heid zuurstof van het zwavelzuur van gips is juist driemaal de hoeveelheid

zuurstof van de kalk, het andere bestanddeel. «'«'•'S:™^ -'n«jaoc.rir/. soo i;»rf

Zoodanig is de stoffelijke wereld te zamen gesteld. Niets wisselvallig,

niets veranderlijk naar willekeur ,• alles is orde en regelmaat. Met ruim vijf-

tig grondstoffen wist de Formeerder der zigtbare wereld alle die verschei-

denheid te ontwikkelen , die deze oplevert , en het mag dus telkens het op-

sporen van een nieuw wonderwerk geheêten worden , als eene nieuwe regel-

maat , onder de duizende reeds bekende , wordt aan het licht gebragt. Dit

is het voorregt van de wetenschap onzer eeuw : zij , boezemt onc^houdelijk

eerbied in voor de Hoogste Wijsheid. " v;^;: :::; i .- ;; ,

;^--- Eène van de schoonste zijden der tegenwoordige Natuurstudie is ongetwij-

feld het streven ,' (Mtt- de -verschijnselen tot hunne waare oorzaken terug

te brengen , een duidelijk verband tusschen de verschijnselen en de oorzaken

aan te toonen, en het aantal werkende oorzaken tot een zoo klein mogelijk

getal te herleiden. De mensch wil, bij het waarnemen van iets, dat de

zinnen treft', 'doorgronden. Op welk eene wijze dat geschiedt. Men heeft

ten allen tijde voor gevolgen oorzaken aangenomen , maar niet altijd eenvou-

dige, of met de waarheid overeenkomstige. „ Geen ijdel in de Natuur,"

was eenmaal eene hoofdwet
, „ de Natuur duldde geen ijdel , had er een af-

keer van." Vreemd mag het nu genoemd worden , dat men zulk eenen

afkeer als oorzaak van verschijnselen konde aannemen ; men heeft het des-

niettemin lang in de wetenschap gedaan, en men moet toen zeer verre

zijn
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begeert. Eene verklaring is thans eene toelichting van bestaande zaken
,

niet een verband zoeken tusschen eené.,^ priori gestelde oorzaak en vvaarge-

noraene verschijnselen ; men kent thans aan de oorzaken , die men aanneemt

,

zulke eigenschappen toe, als de verschijnselen hebben leéren kennen, dat

zij bezitten moeten. Men kent dus geen' afkeer der Natuur meer; men

heeft wetten opgespoord, en eene algemeene oorzaak voor deze wetten aaifr

genomen. Dwaalt men nu in het aannemen van deze oorzaak welligt niet

evenzeer, als de oude Natuuronderzoekers, die een' afkeer der Natuur- van

ijdel, als eene der werkende oorzaken aannamen? Dwalen is menschelijk,

en het is zonder tegenspraak waar-j dat ook in' de wetenschap van onze

dagen nog dwalingen in menigte zullen overgebleven zijn. ' Maar die dwa-

lingen zijn van eenen anderen aard. Torricelli en von guericke heb-

ben elk op hunne wijze aangetoond, dat er inderdaad een ijdel kan bestaan,

en hebben dien horror vacid voor altijd uit de wetenschap verbannen; zij

hebben alles , wat vroeger uit afkeer der Natuur verklaard werd , uit een-

voudige en te bewijzen oorzaken leeren afleiden. In dien geest wordt thans

alleen voort gearbeid , en daarom leidt het onderzoek tot heldere begrippen

;

men neemt geene oorzaken aan, waaraan men eigenschappen geeft; men

denkt zich de oorzaken zóó, als de eigenschappen, die men waarneemt,

haar doen zijn. Blijkt het dan naderhand, dat dezelfde oorzaak ook nog

eene andere reeks van verschijnselen voortbrengt , zoo wordt alleen de naam

veranderd; de zaken zelve en de voorstelling der werkende oorzaak blijven

onveranderd dezelfde.

Een schoon voorbeeld ten dien aanzien heeft ons de leer van de eleciri-

citeit , het galvanisme en magnetisme opgeleverd. Tot vóór eenige jaren

stonden deze op zichzelven. Wel had men eenen magneetsteen door het

vuur , of door den bliksem , of door electrieke slagen zijne kracht zien ont-

nemen; wel had men aantrekking en afstooting tusschen magnetische en

F 2 gal-
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galvanische ligchamen waargenomen; maar men kende het groot verband

dezer drie werkende oorzaken niet. De schoonste ontdekkingen verme-

nigvuldigden zich in een klein aantal jaren tot eene ongeloofelijke menigte

,

en de magneet werd een electriseer-toestel ; het galvanisme werd omtrent

geheel tot de leer der electriciteit terug gebragt. Heeft nu de wetenschap

hierbij niet eene groote verandering ondergaan? Uitbreiding voorzeker, maar

geene ommekeering. De drie namen zijn nog in de wetenschap bewaard

,

omdat men toch verschil in de drie rijen van verschijnselen kent; maar de

vroegere zuiver wetenschappelijke verklaringen zijn dezelfde gebleven; de

drie oorzaken zijn omtrent geheel tot ééne enkele terug gebragt.

Zoo streeft de wetenschap van onze dagen vereenvoudiging te gemoet

en tracht zij , door het opsporen van nieuwe natuurwetten , in schijn verwij-

derde oorzaken tot één geheel te verbinden. Daarom durfde ik haar noemen

onder de wetenschappen, die op beschaving van den mensch eenen grooten

invloed uitoefenen. Wanneer toch het menschelijk verstand in zijne bemoei-

jingen altijd gevolgen en oorzaken te zamen tracht te verbinden, is elke na-

sporing , die daartoe leidt , vruchtbaar voor den geest , is elke bemoeijing eene

nieuwe oefenschool.

Vermaakten zich de vroegere Natuurkundigen met de beweging , die ligte

voorwerpen bekomen , wanneer zij aan den invloed van gewreven barnsteen

,

zwavel of glas werden blootgesteld , en wisten zij niet , waaraan dit toe te

schrijven; thans kent men reeds een innig verband tusschen diezelfde bewe-

ging en het prachtige noorderlicht; tusschen dit en de rigting der magneet-

naald naar bepaalde streken van den hemel ; wederom tusschen deze en de

stuiptrekkingen , die de dieren bekomen , wanneer zij met onderschei-

dene metalen worden aangeraakt. Dit verband strekt zich verder uit over

liet verhevenste natuurverschijnsel dat wij kennen, den bliksem, over de

vlam van brandende ligcliamen , de scheikundige vereeniging en sclieiding der

stoffen onderiing. Inderdaad ! eene wetenschap , waarin men reeds geleerd

heeft
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heeft zulke ongelijksoortige zaken te verbinden, tot déne oorzaak terugte

brengen en telkens het verband aan te toonen, hetwelk er tusschen die on-

gelijksoortige verschijnselen en die enkele oorzaak bestaat, zulk eene weten-

schap heeft aanspraak op den naam , van op beschaving eenen grooten in-

vloed uit te oefenen. Zij doet den mensch opklimmen van den eenen scha-

kel tot den anderen; zij leert hem de waarde van elk derzelve goed door-

gronden ; zij wijst hem zijne plaats aan , die hij bekleedt , en , terwijl zij

hem telkens zijne nietigheid voorhoudt , wijst zij hem bij vooitduring op die

onuitsprekelijk Verhevene Oorzaak van al het geschapene , wier oewondering

en eerbiediging eene eerste behoefte is voor het menschelijk hart.

Ik heb. Geachte Hoorders ! in eenige algemeene en vlugtige trekken aan

Uwe aandacht herinnerd, welk eenen invloed de toenemende beoefening der

Natuurkundige wetenschappen in onze dagen uitoefent op onderscheidene

standen der maatschappij , op sommige wetenschappen en kunsten , op de ver-

edeling van het hart en het verstand van haren beoefenaar. Thans zou ik

behoefte gevoelen , om met U op te sommen , wat zij aan de milde beoe-

fening der wijsbegeerte en letteren, aan den steeds meer en meer bloeijenden

staat der kunsten op hare beurt verschuldigd zijn. Maar ik zou hierbij de

grenzen van Uwe toegefelijkheid , niet minder de grenzen mijner bevoegdheid

overschrijden , door te spreken over zaken , die mij niet ten halve bekend zijn.

Ik wil echter deze plaats niet verlaten , vóór ik de overtuiging heb uit-

gesproken , dat de meer algemeene beoefening der Natuurkundige wetenschap-

pen alleen dan heilzaam wezen kan, als zij zich niet op den voorgrond

plaatsen, maar zich daiir stellen, waar zij behooren in de rij der wetenschap-

pen , die tot veredeling van den mensch verstrekken. De Natuur is schoon

;

maar er is meer dan de Natuur; er is veel, dat verheven is boven hetgeen

de tijd verteeit. Alleen hij , die uit het stoflelijke het onzigtbare wil opspo-

ren en in het zinnelijke opleiding vindt tot het geestelijke en Goddelijke, zal

we-
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wezenlijke vruchten plukken, van zijne bemoeijingen in Natuurkundige we-

tenschappen. Die in stof alleen stof ziet , voor hem zijn die bemoeijingen

voorzeker geen gewin , den redelijken mensch waardig.

Nadat de Heer mulder, ingevolge deze uitnoodiging , zijne rede had

uitgesproken , heeft de Voorzitter ZijnEdel den dank der Klasse en der Ver-

gadering toegebragt voor zijne betoonde bereidvaardigheid en voordragt.

De Voorzitter , na aan de aanwezigen den schuldigen dank betuigd te

hebben voor derzelver tegenwoordigheid en aandacht, verklaart de twaalfde

Openbare Vergadering van de Eerste Klasse des Koninklijk-Nederlandschen

Instituuts van Wetenschappen , Letterkunde en Schoone Kunsten voor ge-

sloten.
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