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Oe wensch door Wcnckenbach geüit, bij het med cdeelcn vande meteorologische wa arn emingen van den heer J. K. li ~SSj{3rl:
d .. die op hunn e reis naaidat er namelijk velen zou en zun ,

J teruz den Barometer- en Thermometer- stand, alsmedeava en e
•de rigting en kracht der wi nden zoud en opteekenen , bragt ook

.' tot het doen dezer w aarnemingen.III IJ
f d brometerstand'Vat de eerste waarnemingen betr e t , en aen temp eratuur van lucht en zee , weinigen zijn er nog ged~an. kt ' Vat de waarn emingen van krucht en r ig-en pubh ek gemaa •

.. d . den aangaat ieder gezagvoerder teekent ze 111
ting er wm ,, ' .. ' I aan welke joum nlen of afschriften veelal tenzijn .)ournaa ( , V " Nederlnadkantore der re eders bewa ard worden. OOI In ,wonenden zijn deze journal en onuitputbare br~nnen Ofl~ een

d id 1"1 overziet Ie krl iaen van de wmd en, die opklaar en UI e IJ { ~' "" •de verschillende zeeën heerschen. Scheeps - journalen der En-
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gelsche Oost-Indische compagnie toch hebben de voornaamstehouwstoffen geleverd voor het veelomvattend w erk van Horshurgh .

Doch zeer moeijelijk is het voor hem, die "oor de eerstemaal de zee bevaart, om de wind.rigtin g en kra cht zelf tebeoorde elen , daar de windkracht afgemeten wordt naar dezeilen, die het schip zou voeren bij den wind zeilende, hetgeen alleen een bevar en zeeman zeggen kan; terwijl dewlndrigting wordt bepaald naar den wak erstand , die echtergewijzigd wordt door de vaar t en beweging van het schip.De hier medegedeelde wind-ri gtin g en kracht zijn dien ten gevolge, steeds de door den gezagvoerder of de stuurlieden aangegevene , de wind -kracht in getallen volgens Swart , namelijk:o stilt e, 1 flaauwe koelte , 2 labber koelte, 3 bramzeils koelte,4 stijve hramz eils koelte, 5 marszcils koelte, 6 stijve marszeiIskoelte, 7 geree fde rnurszeils koelte, 8 dubbelgereefde marszeiIskoelt e, 9 digtger eefde mar szeils koelt e, 10 stijfdigtgereefde marszeils koelte, 1t storm.
Overigens heb ik mijne waarnemingen geran gschikt naarHasskar l's mededceling van zijne meteorolo gische waarnernin ,gen in het Natuur- en Geneeskundi g Archief (Jaarg. 111 pag. 1),met welke waarn emingen de mijne op enkele uitzonderingenna overeenstemmen. Voor barometri sche waarnemingen !Uaakteik gebruik van den scheepszcoburornoter en anero iden barometer, w elke instrum enten ik 's middags ten 12 ure naauwkeurig waarnam. Veel heeft de aneroide boven den kwikbarometer voor, daar de kwikk olom, niettegenstaande de ophan gingin dubb ele ringen , in gestadige beweging was, waardoor hetaflezen moeijelijk en onnaauwk euri g w erd.

Bij mijne aankomst te Batavia was ik in de gelegenheid, omden zeebarom eter met den sedert jaren aangenomen standaardbarometer van het scheikundig laboratorium aldaar te vergelijken. Daaruit bleek, dat hij gemiddeld 0,3 m. m. te laagstond; de aneroide stand vergeleken met den tot O· C. gereduceerd en en tot den normalen stand teru ggebragten zeebarorometerstand verschilde gemiddeld 1,13 m, m., welke te lage
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5I.

ter wij l het langzaam dalen van den ba ro mete r de passaat duide

lijk kenschetst e. Tusschen 19° en 15° Kil. had de passaat. de

groots te kracht bereikt, hetgeen yt'ij standvast ig schijnt te

zUn , daar alle journ alen van de n geza3\'o erde r zulks melden.

Hoe zuide lijker w ij kwamen, des te noordelijker w erd de w ind

die op 10° N.R. en 20° 'V.L. in N.W., W . en Z. W. overging:

In Pou illet - :\I uIlel"s Lehrbuc h del' Physik en ~leteoro logie

w ord t opgegeven, dat de passaatwinden des te oos telijker

w orden, naar mate zij de evenna chtslijn naderen.

De hierb oven gemelde w indr igting , alsm ede alle de journa

len van den gezagvoerder geven het tege nde el aan ; hoe verd er

van de passaa t , des te oos te lij ker de wind , welke O. w ind in

het noord elijk halfrond noord elijker , in het zuidelijk halfrond

zuidelijker wordt , hoe meer men de evennachtslijn nadert.

Het dalen van den barometer , wanneer men in de N.O. of

Z.O. passaat komt en naar de evennachtsljjn gaat , schijnt zeer

best endig te zij n. Hasska rl, de menigvuldige journ alen van den

gezagvoerder Schaa p , alsmede de hier medegedeelde ' ....aa rne

min gen toonen zulks ten duidelijk ste aa n. Deze daling begint

veelal bij de keerkringen , w aal' de barometer een' hocgen stan d

bereikt. Zeel' opmerkelijk is het , dat ik dr iemaal denzelfden

barometerstand .bij de keerkringen waar nam , .namelijk 76~,

m. m.

De variabele winden , die w ij op 10° N.Br . . kregen , bleven

ons tot .circa 1/2° benoorden de evennachtslijn bij, doch zeel'

verschillend zijn de gre nzen dezer wi nden of beter gezegd ,

z~& verschillend is de breedte, waarop de N.O. passaat e indigt

en de Z.O. passaat begint. In de scheepsjourna len las ik

zelfs, dat ~ij eenmaal op 16· N.I3r. plaats had gemaakt voor

de var iabele w inden ; j a zij schijne n zelfs op vers chillende

lengte-gr aden op denzelfden tijd van ver schillende uitgestrekt-

• heid te zijn. De bar ometerstand is hier som tijds zeer verschil

lend , doch meestal vrij gelijk en laag ; tusschen 8· en 4° N.Br.

is veelal het diepste punt van het dal gelegen, hetw elk door

de barometerstand en ge vormd wordt, wa nneer men ze in

kaar t brengt ; den laagsten stand nam ik op 7° N.Br. waar,

Noord gematigde gewesten. Noch wi nd , noch barometer

w ar en hier bestendi g. De vele Z. en Z.W. wi nden veroorzaak

te n een' lagen ba ro meterstand die slech ts zelden door meer

hoog e standpunten afgewisseld w erd . N.O. en Z.O. winden

werde n alt ijd door verhoogden barom eter stand voora fgegaa n ,

ter wij l 'V., N.W . en Z.W. winden eene da ling voortbrugten.

Noordoost passaat. Op circa 26° x.n, en 18° W .L. kwam

de passaatwind zeer Ilaauw O. N.O. opzetten, ter wijl de ba

rometer rijzende bleef, to tdat wij op 23· N.n. gekomen waren j

To en begon de O.N.O. en N.O. wind ste vig door te waaij en ,

sta nd door het niet naau wk eur ig st ell en der naald veroorzaakt

was. Het groo tste verschil tusschen den zee- en aneroiden

bar ometer bedr oeg 2,20 m. m. , het kleinste verschil 0,08 m, m.

De gelijkmat ige gang van den an cr olden heeft mij genoop t

dezen op de kamt te bren gen en niet den zeebar ometerstand.

Behalv e de temp eratuur van het zeewater heb ik ook de den

siteit van hetzelve dagelijks bepaald , en van v ers ~hillende plaat

sen het zeew ater ter scheiku ndige onderzoeking medegeno

men. Slechts eenmaal was ik in de gelegenheid wate r van

grootere diept e te verzam elen . Bij het p asser en nam elijk van

de bank van Aigulh as (zuidpunt van Afrika) w er d het dieplood

uitgew orp en, bij zee r schoon, stil w eder . Aan het lood ,

dat op t 10 vademen gro nd vond l bond ik eenc goed toegekurk

te flesch. Roven geko men, wa s de Ilesch met water van 13·

C. gevuld, terwijl het boven water 19· C. w arm was. Van

w elke diepte dit water echte r w as kan ik niet beslissen . Ook

dit wa ter heb ik met het bo venwater van dezelfde pl aats ter

sche ikundige ond erzoeking bew aard. Deze ond erzoekingen bene

vens de densiteitsbepalin gen zal !k lat er mededeelen.

T el' temp cr atuurbep allng. van het zeew ater gebru ikte ik een

blik ken emm ertje, waarmede ik het w ater ter zijde van he t

schip ophaa lde en er dad elijk een' naauwkeurigen th erm ometer

van Becker in plaatste. Ook deze w aarne mingen w erden telt

12 ur~ in het w erk geste ld.

Barometer en lVindr igting.
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met eene hoogte van 757 m. m. Mea heeft hier of buijen

of windstilten, zeel' zeld en een' geregeld doorwaaijenden wind;

de buijen gaan veelal vergezeld van harde regenvlagen, doch

in dezen tijd w einig met donder en bliksem, hetgeen echter

in de maanden Junij tot Augustus veelal ~wel het geval is.

Op 50 en 1.,0 N.Br. kwamen nu en dan vJagen van de Z.O.

passaat doorzetten, doch deze werden weder door sterke

buijen uit het Z.Z.'V. verdreven, hetgeen een beurtelings da

len en rijzen van den barometer ten gevol ge h ad. Op circa 2°
N.Br. begon de barometer te rijzen, bij het komen van eene

flaauwc N,O. wind, die langzaam door het oosten naar het Z.O,

ten Z. ging.
De zuidoostpassaat in den Atlantisohen Oceaan zette zich

eerst ruim 1° Z.Br. met Z.Z.O. bepaald vast, doch had zich

reeds vroeger door N.O. tot O.Z.O. kenbaar gemaakt. In het

begin bleef de barometer stationair, met een' hoogeren stand,

dan in de streek der variabele winden. Zoodra echter de

wind, die op lage breedte-graden zeer duidelijk was, oostelij

ker begon te worden, begon de barometer zeer te rijzen;

dadelijk weder dalende, wanneer de wind zuidelijker werd.

Op circa 27°Z.Br. en 23° 'Y.L., maakte de Z.O. passaat plaats

voor de veranderlijke winden, die ook in de Noord gematigde

gewesten heerschon.
Zuid gematigde gewesten. Talrijke veranderingen in barome

terstand, windrigting en kracht ondervonden wij hier. Veelal

was de wind W. lot N.'V., zelden Z. of O. De eerste winden

veroorzaakten eene daling, de laatste eene rijzing van den ba

rometer. Het is inderdaad vreemd, dat in den Zuid-Atlantischen

Oceaan gedurende de Z.O. passaat de daling in den harometer

stand altijd gevolgd werd door zuiden winden. In den Indischen

Oceaan daarentegen had zuid en wind een e vrij sterke rijzing ten

gevolge. Hetzelfde bleek ook uit de journalen V61n den gezag

voerder. oVOl' het algemeen was de barometerstand in deze

gewesten hooger dan in de noord-gematigde gewesten.

De zuidoostpassaat in den Indischen Oceaan. Op 24° Z.Br.

kregen wij dezen passaatwind terug, dien wij op 27° Z.Br.
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6 weken vroeger in den Atlantischen Oceaan verlaten hadden.

Hij was in den beginne O. en helde op het sterkste van de pas

saat eenigzins naar het N. over. Op 18° Z.Br. ging de wind zelfs

door het N. naar het N.W. Deze verandering van wind duurde

echter slechts ecnige uren, als wanneer de wind wederom O.

werd. Naarmate wij evenwel de evennachtslijn naderden, werd

de passaat een weinig meer zuidelijk, doch bleef ste eds zeer

schraal. De barometer, die bi] het begin van de passaat op 764
IlI. m. stond, daalde zeer regelmatig, zonder zelfs door de

zonderlinge afwijking van N. wind midden in de Z.O. passaat

gestoord te worden.

Ten einde vau de verschillende barometerstanden een duide

Iijk overzigt te gevcn, voeg ik hierb ij eene kaart, geteekend

op dezelfde schaal als de barometrische waarnemingen van

den heer Hasskarl , medegedeeld in de Verhandelingen van het

Koninklijk Nederlandsoli Instituut.

Temperatuur der lucht en oppervlakte der zee.

De warmte van lucht en zee verschilde het meest in de

Noordzee, alwaar het grootste verschil 3,9° C. bedroeg; hoe

meer wij echter zuidelijk gingen des te geringer werd het

verschil. Een sterke wind uit het Z.O. bragt eene vcrhocging

van de temperatuur van het zeewater te w eeg, zoodat op

37° N.Br. het water reeds 0,9 0 C. warmer dan de lucht was.

Tot aan den keerkring bleven water en lucht na genoeg de

zelfde temperatuur hehouden, doch tusschen den keerkring en de

streek der variabele winden was de temperetuur der lucht veel

hooger dan die del' oppervlakte van de zee, hetgeen ook het geval

is tussclien den aequator en den zuiderkeerkring. In de streek

der variabele winden en in de zuid gematigde gew esten , dus

daal', waar afwisselende winden heerschen , was de temperatuur

van lucht en zee nag enoeg gelijk. Ev en als Hasskarl bespeurde

ik bij den aequator eene geringe daling der temporatuur van

lucht en zee, welke op ruim 1° N.Br. het sterkste was (ge

lijk men op de tafel zien kan ), terwljl het schip in dat etmaal

10 geogr. mijlen om de west gezet werd. Aanzienlijk is ech-
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Ind. Oceaan .---Lucht. Water.
16,5° 15·
13,io 13,8°
17,60 16,40

20 200

26,50 25,50

se.s- 250

maanden nagenoeg

19·
20·

22° 22,5°
28,40 26,1°
28,5 26, 50

vond ook in andere

10·
De heer Hasskarl

dezelfde verschille n,

ter het verschil tusschen de temperatuu r, door den heer Hass
karl en mij nangeteekeud. H, vond eene warmte van 22· C,;
ik vond de laagste stand 26,0' C. Zulks kan echter aan het ver
schil van jaargetijde toe te schrijven zijn. H. passeerd e den
acquator den 22sten Juiij, ik den 2:>sten i\lei; natuurlijk dat
H. over ' t algemeen een' lager en therm ometerstand waarnam
dan ik, daar de zon bij mijne komst aan den aequator dezen
eerst korten tijd geleden gepasseerd was.

Een opmerk enswaardige toename van temperatuur van lucht
en water nam ik waar, toen wij Afrilca's zuidpunt naderd en.
Deze temperatuur vers childe, 4° C. met vorige en volgende dagen
ofschoon wij niet den minsten stroom ondervonden. \Vaarschijn
lijk1cchter staat de warme stroom, die door de straat ~Iozambique
digt langs Afrika's klist, in den Zuid-Atlan Lischen Oceaan gaat,
aan water en lucht veel warmt e af. De beroemde zeereiziger
Ross deelt mede, dat de temperatuur van het water steeds
afncemt, naarmate men land nadert. Mijne wa arn emingen
rnaken hier door den invloed van den Mozambique-stroom ecne
schijnbare uitzonderi ng, Hassknrl vond dClclfde temperatuur- toe
name op 39° Z.Br., die ik van 36-38"Z.Br. waarnam, doch hij
vond tevens een' storm, die hem 1Ü1i2 mijlen om de west zett e.

De temperatunr van lucht en wa ter was op dezclfde N. en
Z.Br. gl'aden in den Noord - Atlanüschen Oceaan hooger dan
in den Zuid- Al.I antischen en Indischen Oceaan, terwijl de
tempera tuur van den Zuid- Atlantl sohen Oceaan op dezelfde
z.n-. vrij aanzienlijker was dan in den Indischen Oceaan,
gelijk men uit de volgende geta llen ziet:

Breedte. Zuid Atl. Oceaan.
~

Lucht. Water.
19° 17,2°
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en

Datum.

IBreedte.

I
Len:;te

van
Green\\".

Zee B.u·o- [ Aneroide
met. in lllil - llarometer
Iim , tot 0° in
C. & vrij Y. MiIlim.
correct ie.

Versch il I
tusschen Temperatuur

zee-ena-I~
ner.-baro- I nu Ivan zeeop-
meter in ~uch~ pervl akte

rn. 10. \ll Centigraden.

'W inurigt in:; en kracht.

z. 3.
z, - z.z.o. - o.z.o. 4.
o.z.o. - 0. 3. 4.
o. - o.n.o, 4.
n .o, -n.n .O. 4. 5.
n.n.o.-n.o. -w.4.
n .n.ov d.
n .n,o, -no 4. 5.
n . -m.n.w . - wo 6.
\\" .Z.W . -1.. W . 2. 3. n .n.w. -n.w.
a.a.w. -z.w. 8. 4. o.n.o, 4. O.

6 Junij.
7 .:

8 "
9 "

10 "
11 "
12 "
13 »
14 "
15 "
16 »

17 "
13 »
19 »
20 "
21 "
22 »
23 "
24 "
25 »
26 »
27 »
23 "
29 »
30 »

1 Jul ij.

Zuid.
Gr. ]lHn .

24 29
24 34
2 5

27 8
29 23
30 55
32 15
33 15
34 31
35 19
35 27

35 2 ')
35 45
36 13
36 3
36 3n
36 41
38 8
37 40
37 20
36 48
34 14
37 32
37 45
37 13
36 23

'Vest.
Gr . ;llin.

29 27
26 18
26 2
25 49
24 11
2026
16 50
13 43
9 30
411
1 7

Oost.
2 8
5 40

10 1
13 5:;
17 57
21 17
22 52
2740
31 4G
36 22
40 13
42 20
43 50
4631
50 27

762 97
64 97
67 on
87 79
67 59
68 71
6n 3·1
63 80
64 80
64 53
60 30

63 0
61 5
63 0
60 84
62 a
63 3
53 46
54 80
52 34
57 08
G4 58
60 07
51 53
56 03
GO 67

761 5
63 5
65 5
66 5
66 0
67 5
63 5
67 5
64 0
63 5
GO 0

67 0
GO 5
62 0
60 0
61 5
63 0
53 0
545
50 5
57 0
64 0
59 0
51 0
55 5
60 1

I
1 47 1
1 47

1 53 I
~ ;~
1 21
o 3·i
1 30
o 80
1 03
o 30

1 0
1 0
1 0
o 34
o 86
o 80
o 46
030
1 04
003
o 58
1 07
o sa
053
o 57

20 5
22
22
22
22
21
21 5
20
19
16 2
143

117
H5
15
15
13 5
19 5
21 5
18
19
16
16 3
175
14 5
16
16 1

23 4
22 5
22 7
21 4
20
19 2
19
18 3
17 2
145
15 2

15 6
145
148
143
lG 5
19
H14
15 5
145
17
172
1i 5
17
lG 5
17 1

n.n.wv -cu.w. 2. 4.
n.w .4.
n.w, -m .n.w . 4.
n .w.4.
n .w. 2.3.
n ,o , - o.n.o, O. 3.
n ,o, 4 , n. -n.w. 7.
u.n .w. 9. 10.
n .w. -n.n.w. 9 . 10. 7.
w.n.w, 6, z.w. - Z. - z.o.
o.z.o, - n .o, 2. 3.
o.n .o, - n.o , 3. 10. O.
rr.n .w, W. - Z.w. 2. 4.
W.- z.w. 2.4.

. z. - a.zvo, - o.z,o . 3. O.

4. 2.

4. 9.

IZeeBaro- i Aneroide
I VerscJ,il

tusschen Temperatuur
1I1nand Breedte. L engte met . in ~Iil· Barometer ~

:lint. tot 0" ' in
zee- en a- 'Wlndrib>1inG en kracht.en van nel'. baro-. "an r an zeeop-

Datum. Grc enw . IC' & 'Ti.)Tl Jl ill imet. meter in
lucht pervlakte

corr ectie. in Centigraden.mv m ,

Noord . 'W est.
Gr . ~Iin. Gr . .nlin.

11 lI[ei . 14 3 20 33 760 34 75!) 1 34 26 5 23 n .o, - n.n.o. 2.
12 " 12 35 20 24 60 22 753 5 1 72 23 26 1 n .n .o. - n .n.w, 2.
13 " 11 15 20 24 60 01 758 5 1 51 23 26 n.n.o, 2. 1. O.
1-1 " 9 43 20 21 60 47 753 5 1 37 23 5 2G 5 z.w. 1 . O.
15 » !J G 20 24 60 35 759 1 35 29 27 z,w, O. 1.
16 » 8 42 20 35 59 79 753 1 7!l 23 5 27 1 zw. 1. O. 1.
17 " 8 19 1!J 30 53 97 757 5 1 47 28 5 27 2 z.w, - m.o. n.w, - Wo 1. 4 . O.
18 " 6 4n 13 23 se ·17 757 1 47 2!J 23 5 z.w. -m.w. O. 4. 2.
19 » 5 52 13 46 59 85 758 1 85 23 3 23 5 Z.Z.W.-Z. 4. O.
20 " 5 3 20 2 59 3:' 759 o 35 29 2 28 5 z.w, - z.o, 3. 2.
21 " 4 21 21 10 59 35 759 o 35 23 5 28 5 z, - s.z.o. 2. O.
22 " 3 14 22 49 59 71 758 1 71 28 5 23 z. - z.o.-n.n.o.-n.o. 2. 3. 2.
23 » 2 15 24 35 60 71 759 5 1 20 29 23 n .n.o. - z. - n.o 2. 3. ~

24 " 1 53 24 53 Gl 35 761 o mi 26 2G 5 rr.rr.u. - 0 .0 .0. - a.ö. en z, 2.
25 " o 38 2G 39 61 21 760 5 o 71 23 23 z.o. -z.z.o. 2.

ZlIiJ .
26 " 1 25 27 34 61 71 761 o 71 1) 0 28 z.o. -zo z.z.c. 3._ 0

27 " 3 59 29 35 62 21 761 5 o 71 23 5 27 5 Z.z,O. - z.o. 3. 4.
23 " 6 13 31 47 62 30 761 3 1 50 23 5 27 5 s.z.o. 4. 6.
2!l " 8 24 33 37 763 30 7Gl 8 1 50 23 (; 27 5 Z,Z.O. 5.
30 » 7 52 32 20 7Gl 97 760 5 1 <i7 27 5 27 z.z.0.-n .o.-4. 9.
31 » 8 3 32 13 761 47 760 1 47 26 5 27 s.o. - o.e.o, 3. 4.

1 Junij . 10 53 33 12 763 17 761 4 1 77 28 5 26 5 o.z.o. 3. 4.
2 » 14 1 33 53 763 47 62 1 1 37 28 4 26 1 O.Z.O. 4.
3 » 17 13 3,1 63 65 20 63 0 2 20 27 5 24. 3 o.Z.O. -o .n.O. 4.
4 » 20 17 33 21 65 2!J 63 3 1 !l9 27 24 1 o.n.o, -n.o. 2. 3.
5 » 22 53 31 49 65 20 64 0 1 20 26 5 23 5 n.o , - n. 3. 4.
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i I ' I Verschil TemperatuurZee~aro:- ÁnerOldc tusschen
Maand Bree dte. Lengt e met.lllJlhI- Barometer ~

en van [Iim, tot OoI in ,zee- en a- van Ivan zccop- ' Vindri{l'ting en kracht.
Datum. Gr eenw . 'C & .. Jlnr r ,:r . haro- lucht pervlakt eI . vr IJv : I imet, ter i-: m c er In in Centigraden.correc tie.

I In. m •

.
zu id . Oost.

Cr. .!lIjn. Gr . llIin.
2 Julij. 34 57 52 112 765 41 765 1 o 31 15 16 O.n.O. 2. i.
3 » 35 55 5454 64 38 64 3 o 08 17 16 5 n.n.o, -Il.n.'\\-' , 4.
4- » 36 2 5928 59 28 58 2 1 08 175 15 5 I 6.n.n.w,
5 » 35 43 63 36 53 21 53 0 o 21 13 8 15 3 \Y .Z.'V.. -n.,,~ . w. 3. 11.
6 » 34 28 66 28 61 71 61 5 o 21 145 152 z.w, 8.
7 » 34 16 70 22 64 41 630 1 41 15 11 15 \V . - Z.'Y. 4. 6.
8 " 34 27 74 11 67 48 66 5 048 17 15 w. n .w , 5.
9 » 34 1 7811 66 58 65 0 1 58 18 15 w.u.wv -cn v- m.n .o. 3. 4.

10 » 33 53 83 38 G3 21 62 0 1 21 17 145 n .rr .c , 4. 3.
11 " 33 46 3G 36 59 58 53 5 1 03 11 11 z.w, 6. z, 2 .
12 » 33 16 90 39 63 !JO 67 5 1 40 125 15 z.».o . - n .o, 1.0.
13 » 32 48 !l2 7 68 45 67 0 1 45 13 7 15 8 n , -s n.n .o . -vn .u.w, 2. 4. -14 " 31 36 95 1:1 eo 32 59 0 1 32 17 1 15 1 n . - n .n .w, 4. 7. 4.
I r; » 29 4 98 7 GO !Jl GO 0 o !H 17 6 16 4 w. - '";Y.n. " ". 4.
16 " 2G 23 !lil 53 G2 08 61 0 1 Oll 20 5 20 4 w, - z.w. .1. O. o.n .o. 1.
17 " 24 56 100 26 G3 76 62 1 1 66 20 20 z. I. O. 1.
18 " 23 50 l GO 37 65 84 64 0 1 84 20 20 5 O, - z, O.z.O. 2. 5.
19 » 24 8 101 26 Gi 21 G3 3 o !.1 22 20 o.a.o v--o .u .o. 4. . 5.
20 » 13 2 102 24 62 GO 61 3 1 30 23 5 H o. - n. n.o. 4. 2. n .o, - n.w. 2.
21 " 15 42 103 12 61 92 GO 5 1 42. 2G 5 25 n.o. - o.n .o. - 0. 4.
22 » 13 33 103 26 61 42 60 2 1 22 25 5 25 5 o. 4.
23 » 10 73 l()ft 36 60 62 59 2 1 42 2(; 5 25 o. - o.s .o, 4.
24 » 711 105 20 sn 59 53 1 1 49 27 27 5 n.z,o, 4. z,o. 2.
25 » Anj er . 5877 57 4 1 37 28 5 26 6 Lan d- en zeewind .
26 » Poel. Babi. 53 45 57 3 1 15 29 23 Id em.




