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NATUUR- EN ONTLEEDKUNDIGE

OPMERKINGEN

OVER DEN

GHAMELEON.

Toen de beoefening der natuurlijke ge-
^

scbiedenis nog met den nevel van het bijge-

loof omgeven was
,

toen men zich overal

wonderen schiep
,
en de eigene stemming der

eeuw
5
de gewone voortbrengsels der natuur

ter beeldspraak deed dienen
,
werd ook de

Chameleon meermalen een voorwerp van

allegoriesche toespeling. Zijne zonderlinge

kleurveranderingen
,

nog vermenigvuldigd

door eene levendige verbeeldingskracht, wa-
ren voldoende om in hem een wezen te

erkennen
,
hetwelk de Godheid als een’ spiegel

gevormd had voor hen, die zich naar elk’s

wil neigen
,
hun gelaat naar dat des meesters

voegen, ja zelfs dezen in kleederdragt en

tooi slaafsch opvolgen. Men steunde deze

vergelijking op het denkbeeld
,
dat de Char-

meleon het vermogen bezat, de kleuren der

A om-
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omringende Yoorwerpen aan te nemen. Spoe™

dig echter ondervond men, dat hoewel de

kleurveranderingen werkelijk plaats grepen^

^ij toch niet van dit denkheeldig vermogen
afhingen. Het bleef dus aan latere natuur-

onderzoekers over
5

dit zonderling verschijnsel

verder na te sporen en zoo mogelijk te ver-

klaren.

Jonathan goddard zeide reeds in 1677 ,
dat

door den invloed van de warmte en van

andere prikkels
,
zwarte vlekken op het lig-

chaam van den Chameleon geboren worden
^

welke vervolgens weder verdwijnen (a),

In 1698 betoogde een Hollandsch reiziger^

c. DE BRUiJN
5
dat de Chameleon

5
de roode en

verscheidene andere kleuren van de voor-

werpen
j

op welke men hem zet, niet aan-

neemt (i5)«

Per-

(«) Some Ohservations of a Cameleon y made hy

JDr. JONATHAN GODDART^ late Prof, of Physich at Gres-^

ham College, Londoiii^ in the Phüos, Transact, vol, XI,

for the year 1677. p. 980.

(5) Reizen van CORNELIS DE BRUiJN; door de ver-^

maardste deelen van Klein jizia

,

Delft 1698^ p. 162,

)> Doch wat belangt, dat ze de couleuren zouden aan-

>> nemen ^ van alle de dingen waar men hen opzet, ik

3) heb bij ondervinding geleerd dat de natuurkenners in

)) dit gedeelte mistasten; want zij nemen de roode en vei’-

jï scheiden® andere couleuren niet aan,-’^ -
,

DS!



PerraulTj een voor zijnen tijd allerver-

dienstelijkst ontleedkundige ,
nam in 1758

door opzettelijke proeven waar, dat de C^a-

meleon de kleuren der omringende voorwer-

pen niet aannam, maar dat de invloed van

liet liclit
,

het dier van kleur dee^ veran-

deren
,
en wel zoo, dat de zijde onmiddelijk

aan het licht blootgesteld
,
eene andere kleur

dan de tegenovergestelde verkreeg. In plaats

van zich echter aan deze eenvoudige waar-

neming te houden
,
en uit dezelve de kleur-

veranderingen te verklaren
,
begeeft hij zich

in moeijelijke en duistere vooronderstellingen

om te betogen
,
dat gezegd verschijnsel door

de werking der driften op den bloedsomloop

geschiedt. Opmerkelijk is het
,

dat zijne

verklaring hemzelven zoo weinig schijnt be-

vallen te hebben ,
dat hij zich gedrongen

heeft gevoeld
,
dezelve met deze woorden te

eindigen

:

)) On pourra trouver quantitë d'^autres raU

y> sons^ probables comme celles- ci^ avant que

» d^en avoir trouvê une , dont on puisse de^

y> montrer la verité^ (a)^

In

(«) Zie iu de Memoires pour servir a VHistoire Ncii*

tiirelh des Animaux
^

par perraüLT, Amsterdam e%

A 2 Leip'



In dezelfde achttiende eeuw schreel hassel-™

QUisT
5
de kleurveranderingen van den Chame-

Ieon gedeeltelijk aan de zonnestralen, gedeel-

telijk aan eene soort van geluwe {icterus)

toe, welke door toorn bij hem voortgebragt

wordt {a)»

Na dezen behooren een paar Hollandsche

schrijvers , b. hussem (6) en a. e. v. braam

HOUCKGEEST (c) geiioemd te worden
,
die in de

jaren 1765 en 1767 eenige opmerkingen over

den Chameleon mededeelden. Beiden echter

schijnen de werken van perrault en de bruijn

niet gekend te hebben; anders had de eerste

zich de moeite niet gegeven
,

een aantal

proe-

Leipzig in 1^58 ,
Description uinatornique de troh

Cameleons p, 3i.

(a) Zie Dr. fred. hasselquist^s Reize naar Palestina of

het H, Land 3 Amsterdam 1771. D.II. bl. 1 17 en 1 19. Den

juisten tijd, waarop hasselquist dit schreef, durf ik niet

bepalen, daar het jaargetal der Zweedsche uitgave zijner

reis mij onbekend is.

(è) Waarnemingen, aangaande de veranderingen der

<;ouleuren in den Chameleon, door b. hussem, Verhand,

uitgegeven door de Hollandsche Maatschappij der Weten-

schappen te Haarlem D. I. St. Haarlem 1765. p. 226.

(c) Berigt van een Chameleon aan de Kaap de Goede

Hoop
,

door A. E. V. BRAAM HOUCKGEEST , ibidem IX. D,

III. St. p. 637.



proeven in het werk Ie stellen
,
om te be-

wijzen
j
hetgeen deze reeds gedaan hadden

,

dat de Chameleon niet altoos die couleur

aanneemt , waarop hij gezeten is {a)
,
en had

de tweede ons niet, als iets zeer belangrijks

,

de bevestiging van de waarnemingen van

HUssEM omtrent de kleurverandering
,

ge-

schonken.

^ Zoo verre mij bewust is, volgde op deze

beide, in den jare 1788, de welsprekende

voortzetter van buffon’s onschatbaar werk

,

de graaf lacepede, die zich op de gezegden

van PERRAULT
,

HAssELQUisT cn anderen steu-

nende
,

ons meesterlijk en met dichterlijke

trekken
,

de kleurveranderingen van den

Chameleon schildert
,
en dezelve aan den in-

vloed van de vrees
,
de toorn en 'de warmte

toeschrijft (6). Zijne meening komt. derhalve

geheel met die van perrault overeen.

Na hem verscheen
,
in het begin van onzen

eeuw, de groote cuvier, die over de kleur-

ver-
(a) Zie HUSSEM, t. p. pag. 233 ,

(&) Zie LACEPEDE , Hist, Nat, des Quadrupedes

ovipares et des Serpens ^ Paris 1788, Tom. I. p. g52 .

)) La craiiïte, la colère et Ia clialeur qu’e'prouve Ie Ca-

» meleon
, noiis paroisseiit donc les caiises des diverses

n couleurs qu’il presente, et qqi onl élé Ie sujet dc tant

de fables, ^



verandering van den Charneleon eene mee-»

ning opwierp
,
welke van die van lacepede

slechts in zoo verre verschilt, dat hij aan

de uitzetting der longen, welke bij dit dier

aanmerkelijk kan zijn
,

het vermogen toe-

schrijft
,
van het naar behoeften en driften

Van kleur te doen veranderen. Zijne longen

zouden het meer of min doorschijnend ma-
ken ,

het bloed meer of min noodzaken naar

de huid terug te vloeijen, en zelfs deze vloei-

stof meer of min sterk kleuren, naarmate

zij met lucht al of niet gevuld zijn (a).

Zoo wij kortelijk de meeningen dier ver-

schillende schrijvers in ons geheugen terug

roepen, blijkt het, dat allen hierin overeen-

stemmen
,

dat de Charneleon soms
,

echter

zonder invloed der omringende voorwerpen ,

van kleur verandert
,

en dat zij
,

die eene

ver-

(a) Zie G, CüVIER ,
Regne animal

,
Tom, II. p. 5ï.

)) La grandeur de leur poumon est ce qui leur donne

» Ja propriété de clianger de couleur ,
non pas comme on

» fa cru ,
selon les corps sur lesqiiels ils se trouvent ^

mais selon leurs besoins et leurs passioiis. Leur poumon

)> en efiet les rend plus ou moins transparens ,
contraiul

5) plus ou moins Ie sang a refluer vers la peau, colore

)> même ce fluide plus ou moins vivemeii|; selon qifil sc

remplit ou $e vide d’air,^^



verklaring van dit verschijnsel gegeven heb*^

ben, hetzelve in verband beschouwen met

de driften en behoeften van het dier.

Zonderling is het, dat, daar perrault den

invloed van het zonlicht op de Idéurveran'^

deringen van den Chameleon waargenomen

en beschreven heeft
,
noch hij , noch ande-

ren
,
dezen invloed bij de verklaring derzelv©

te baat hebben genomen.

De vooronderstelling
,
dat dezelve welligt d©

voornaamste oorzaak der kleurverwisselingen

konde zijn, spoorde mij aan op eenen Chame^

leon
,
behoorende tot de soort door merrem (ö) ,

Chameleon carinatus^ gehielde Chameleon ge-

naamd
,
welken ik gedurende ettelijke weken

in het leven mogt behouden, eenige proe-<

ven opzettelijk hieromtrent in het werk te

stellen. De resultaten derzelve kwamen mij

belangrijk genoeg voor, om ze hiernevens

mede te deelen.
'

Den negenden December 1826, eenen vrij

helderen dag, nam ik ’s morgens vroeg het

dier van onder de wolle bedekking v^reg

,

on-

(öi) Zie B. MERREM, Versuch eines Systems der Am-^

phihieuy Marburg 1820. p. 162.
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onder welke ik liet ’s nachts tot besclier-^

ming tegen de koude geplaatst had
;
en welke

eeiie geheele afsluiting van licht voor het-

zelve te weeg bragt. Het had toen eene

geelachtig aschgraauwe kleur, welke op den

buik hgter werd
,

en zich langs denzelven

van den kin tot aan den aars, in eene witte

streep voortzette. Ik bragt het bij een glas-

raam van mijne kamer
,

en zorgde
,

dat

slechts de eene zijde van het ligchaam het

licht onmiddelijk ontving. Kort daarop kwa-

men er aan deze zijde twee rijen van paar-

sche onregelmatige vlekken
,

welke schier

evenwijdig boven elkander geplaatst waren.

Ook vertoonden zich paarsche strepen ter zelf-

der zijde aan den kop. De andere zijde had

eene gelijkmatige geelachtig aschgraauwe

kleur behouden
,
maar werd even als de

eerste gekleurd, nadat ik het dier omgedraaid

en dus deze zijde aan het licht blootgesteld

had. Ik liet Jiet toen staan en vond na

eenigen tijd dat de aan het licht blootge-

stelde zijde, eene donker grijze kleur
,
eenig-

zints naar het loodkleuidge hellende
,
beko-

men had
;
terwijl de in de schaduw geplaalsle

geelachtig was. Opmerkelijk was het
,

dat

aan de nu donkergrijze zijde, die gedeelten

^

wcL



\velke
5
door hunne plaatsing

,
aan den invloed

van het licht onttrokken waren
,

als de

binnenzijde van de dijen
,

en het gedeelte

van den buik
j
hetwellc door deze bedekt is

,

de geele kleur behouden hadden. Ik draaide

het daarna weder om ,
zoodat de schaduw-

zijde
j

nu aan het licht blootgesteld werd

;

deze kreeg kort daarna
,

de donkergrijze

kleur
,

terwijl do zijde die vroeger donker

geweest en nu aan het licht onttrokken was^

langzamerhand lichter van kleur werd, en

eindelijk zijne geelachtige kleur weder kreeg.

Ik herhaalde deze proef denzelfden en vol-

gende dagen meermalen, door het dier bij

tusschenpoozen om te draaijen
,

en nam al-

toos gelijke verschijnselen waar. Gedurende

alle deze veranderingen
,

bleef de streep

,

onder den buik, welke ik vroeger vermeld

flieb, aanhoudend wit. Ik behoor hierbij nog

aan te merken
,

dat de Chameleon bij dezö

kleurveranderingen bijna onbewegelijk op de

plaats
5
waar men hem zette

,
bleef staan

,

en door geene driften of behoeften werd

aangespoord, maar in eenen naar den uiter-

hjkeii schijn
,

passiven toestand verkeerde.

Ook» was zijn ligchaam, gedurende dezelve

slechts matig uitgezet, soms zelfs zeer iiige-

vallen. Uit
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tlit vrees van door gezigtsbedrog misleid

Ie zijn geworden
,
trok ik nit deze waarne-

mingen geen besluit, voor dat ik ze nog

eenige dagen met dezelfde zorg voortgezet

bad; en hoewel de resultaten dezelfde ble-

ven, besloot ik toch het dier nog eenigen

tijd aan het naauwkeurig onderzoek van

mijnen hooggeachten vader te onderwerpen.

Zijne waarnemingen kwamen geheel met de

mijne overeen. Bovendien nam hij nog waar
,

dat het doorzwelgen van voedsel
,

invloed

op de kleur had. Na het nemen van meel-

wormen of vliegen
,

die hem in den bek

werden gestopt
,

spande de Chameleon zich

in tot doorzwelgen
;

kort daarna werd hij

zeer donker graauw
,
met twee paarsche stre-

pen langs iedere zijde, waarvan die aan de

linker breeder en minder zamenhangend wa-

xen , dan aan de regter zijde. De streep

onder het ligchaam bleef wit. — Het dier

was liierbij zeer opgeblazen en bij eene ligte

drukking, tusschen duim en vinger, voelde

men eenen ligt veerkrachtigen wederstand,

als van eene met lucht niet wel gevulde blaas.

Deze opgezwollen staat schijnt echter meer

met de pogingen tot het doorzwelgen van

voedsel dan wel met de eigenlijke kleurver-

an-

1
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— ir ~
andering in Terband te zijn. Meestentijds

immers nam ilc denzelven, zoo als ik reeds

vroeger zeide, bij deze laatste niet v/aar. —
Ontving liet ligchaam liet licht vlak van

voren
,

of was het tusschen twee vensters

aldus geplaatst dat beide zijden van hetzelve

verlicht werden
,
dan was het gelijkmatig met

witachtig geele en zwarte strepen bezet
^

welke ook den kop en de dekhuid van het

oog kleurden en in den oogappelrand van

de laatste straalvormig eindigden
j

op den

rug nam men alsdan afwisselende zwarte en

witachtige ruitvormige vlakken waar
,
welke

te zamen met de voormelde strepen
,
aan de

huid eene zonderlinge getijgerde gedaante ga-

ven. Ook deze waarneming deed ik me-

nigwerf en zag standvastig hetzelfde ver-

schijnsel.

Belangrijk kwam het mij voor, dat het

licht
,

hetzij van was-
,

hetzij van smeer-

kaarsen, weinigen invloed op de kleur van

den Chameleon uitoefende. Uit eene donkere

kamer bij het kaarslicht gebragt, werd zijne

kleur wel eenigzints donkerder, maar door-

gaans was zij bij dit licht geeiachtig asch-

graauw, geheel gelijkvormig aan die, welke

hij des nachts of ook wel ’s daags had
,

als

het
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liet lielit afgesloten was. Deze zelfde kleur

had hij ook bij zijnen dood
,

alleenlijk kwam
er kort na denzelven, aan weerszijde van

den rug
, eene donkere loodkleurige vlak

^

welke hij zelfs in spiritus frumenti\i^i^A.,

Nadat ik deze waarnemingen gedaan en

opgeteekend had, kwam mij in het tweede

nommer van den vijftienden band der "Notizen

von FRORiEP
,
eene opgave ter hand van proe-

ven door JOHN MURRAY
,
op de kleurverande-

ringen van den Chameleon genomen
,
waarvan

de resultaten overeenkomstig met de mijne

,

alleen in zoo verre van dezelve verschillen

,

dat MURRAY niet verzuimd heeft, hierbij den

thermometer gade te slaan, welke hem leer-

de
,

dat de warmtegraad
,

van de aan het

licht blootgestelde ,
dus donkerst gekleurde

zijde, altoos hooger dan die van de tegen-

overgestelde was («).

Uit

(a) Zie bier de proeven, zoo als zij door froriep op-

gegeven worden

:

Ueber die Farbe imd den Farben Wechsel des Chame»

Icons bat Herr joiiN murray folgendo Beobacbtungen

imd Versucbe angestellt.

ï«. Die vom Licbt entferntestc Seite zeigte immer die

liellste Farbe.

2^. Die teniperatur der dunkelgefarbte Theile war slets

hö-.

I
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Uit alle deze waarnemingen eeil besluit op

te maken
,

zal niet moeijelijk zijn. Het blijkt

immers genoegzaam, dat de kleurveranderin-

gen van den Chameleon
,

door de werking

der lichtstralen op de huid bepaald worden

;

dat dezelve, zoo als sommige geleerden ten

onregte beweerd hebben, in geen verband

zijn met de behoeften en de driften van het

dier
,
en ook niet van de uitzetting der lon«

gen afhangen
;
dat het kunstmatig kaarslicht

de kleur slechts weinig verandert, en dat

eindelijk de werking van het inzwelgen van

voedsel
,

eenige wijziging in de kleur doet

ge-

höher als die der Lellfarbigen, So war am 20 Juli 1824

die Temperatur der Atmosphare zu Huil
,
der Chame-

leohaut an der hellen Seite 78®

,

an der dimkeln Seite

78® 25
,
an der gelben stellen 78® 5, bis 74^ 5.

3 ^. Nach einem sehr leichten Druck z. e mit der Kugel

des Thermometers, wird der Theil Schneeweiss.

4®. ïm Sonnenschein werden die Streifen {bands) deut-

licher und der ünterschied der Temperatur an den hellen

und dunkeln Theilen niramt zu« Es scheint aus diesen und

andern Umstaiiden zu folgen
,
dass die Farbe veranderungen

uur von den modilicationen der Girculation abhangen
,
von

der gróssern und geringeren Menge Blut, was nach den

Theilen gelangt
,
und von der durch letzteres bewirkten

•^.erschiedenen Refraction.

Früriep’s Notizen 332. B, XVI. IS®. 2. pag. 26.



geboren worden
j

een yerscliijiisel
,

hetwelk

zich na andere uitwendig of inwendig aange-

bragte prikkels
, of na eene andere inspanning

ook zeker zonde yertoonen.

Moeijeïijk is het de wijze te verklaren
,
op

welke het zonlicht dezen invloed nitoefent.

ïk zal echter hiertoe eene poging wagen
,
en

aanvangen met kortelijk het waargenomene

te herhalen en daarbij op te geven, het-

geen de ontleeding mij hieromtrent na den

dood leerde.

De proeven van murray deden ons eene

verhoogde temperatuur aan de donker wor-

dende zijde kennen
,

welke mij met hem
voorkomt het gevolg van versnelden bloeds-

omloop te zijn, De paarsche vlekken, met

welke wij de kleurveranderingen telkens za-

gen aanvangen ,
schijnen het gevolg te zijn

van bloed
,
hetwelk door de dunne huid door-

schemert. Dat ook de toevoer van bloed,

met het donker worden der kleur in verband

is ,
leerde mij de ontleeding

^
daar ik de

donkere partijen
,

aan hunne binnenvlakte

met eene menigte van bloedvaten doordron-

gen zag. Door middel van het microscoop

onderzocht ik zulk eene donkere partij
;

de

verheven koiTels
,

welke de huid bedekken
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en aan dezelve het aanzien van segrijn ge-^

ven
5
vertoonden zich gespikkeld als kiewits-

eijeren
;

terAvijl in de lichte partijen
,

dit

gespikkelde niet aanwezig was. Het blijkt

derhalve dat er in de donkere gedeelten ,

door middel van den bloedsomloop een

zwart vocht wordt uitgestort, hetwelk bij

eene nadere kleurverandering weder door de

bloedvaten opgenomen en naar andere ge-

deelten gevoerd wordt. Eene bijzonderheid,

welke de ontleding mij deed opmerken
,
en

op welke ik nader hoop terug te komen,

geeft kracht aan dit gevoelen. Het grootste

gedeelte van de maag, het geheele darm-

kanaal en het tongbeen, hebben aan hunne

buitenste oppervlakte eene zwarte kleur
,

welke door wrijven de vingers verwt. Deze

zwarte kleur
,
welke als ziekelijk verschijnsel

,

soms bij den mensch waargenomen wordt (a)

en

(a) Zie c. A. NOACK Commentatio veterinario --medica

de melanosi cum in hominibus tuin in equis ohveniente
y

Lipsiae; in welke al wat over deze ziekte, melanosis ge-

naamd, bekend is gemaakt, bijeen geyonden wordt. Vol-

gens den schrijver zoude zij haren oorsprong aan eene

ziekelijke verhouding der bestanddeelen van het bloed te

danken hebben. In de lijken van sommigen dergene
,
die

gedurende d,e laatste Epidemie te Amsterdam stierven

,

yon-



en dan ook haren oorsprong in het bloed

heeft, is hier echter natüurlijk
;
ik vond haar

ten minste in meer dan eenen Chameleon
,
wel-

ken mij vergund werd te openen
,
en perraült

en HAssELQUisT hadden haar ook reeds van de

hunne opgeteekend (a). Perraült schijnt echter

de physiologiesche waarde zijner ontdekking

niet beseft te hebben
;
daar hij dezelve stilzwij-

gend voorbijgaat en niet met de kleurveran-

dering in verband beschouwt. Dat zij echter

hiermede wel degelijk zamenhangt
,

leert ons

,

behalve het reeds aangevoerde, ook de don-

kere graauwe kleur
,
welke wij

,
als het dier

voedsel tot zich nam, zagen geboren worden

.

De alsdan verhoogde levenswerking der werk-

tuigen tot de spijsverteering
,
doet den bloeds-

omloop sterker in dezelve voortgaan
,
en is

waar-

vonden ook mijn vriend thyssen en ik
,
het net met eene

zwarte zelfstandigheid als doorweven; verg, eenige ont*

leedkundige waarnemingen aangaande de thans heer-»

schende koortsen, door h. f. thyssen. Algemeene Konst-

en letterbode voor het jaar 1826. Zie ook einige Bemer-»

kungen ueber die melanoseN ,
hesonders bei Pferden , in

J^ersammlung der Peutschen JSaturfoi'scher und jderzte

zu Dresden, von 18 bis 28 September 1826, in oken’s

Jsis
,
Band XX. Heft IV en v. p. 33o.

(a) Zie perraült t. a. p. pag. 38. en hasselqüIST t. a, p.

pag. 116.



waarschijnlijk oorzaak, dat het zwarte pig*

ment door de aders opgenomen en naar de

huid gedreven wordt.

De nieuwe inzigten
,
welke wij door de

proeven van magendie
,
segalas (a) en ande-

ren
,
over het opslorpend vermogen der aderar

verkregen hebben
,
geven ons regt zulks te

mogen vooronderstellen. Overigens is eene

dergelijke overeenstemming tusschen de kleur

van de huid en die der bekleedsels van het

darmkanaal niet zoo vreemd
5

bij het Neger^

hoen {Gallus morio , Coq negre temm.) {b) ,
zijn

zoo wel de opperhuid als het buikvlies zwart*

Zoo wij na dezen korten uitstap
, op de

kleurveranderingen van den Chameleon ijQXUg

keeren, kan het, na al het vermelde, wel

niet meer twijlelachtig zijn, dat dezelve door

den

{a) Zie F. Magendie Precis élémentaire de Physiologie

édltion Paris 1825. 1*0111. 11. p, iS'] et suiv. , Waarin

ook de proeven van segalas opgegeyen worden.

{h) Verg. TEMMINCK Jiist. NaU Gener. deè pigeonê

et des Galtinaeés

,

Amsterdam i8 i 3 * Tom. II. p, aSS,

Coq negre
y Gallus morio; en e. a. rudolpiiI Grundriss

der Physiologie Berlin 1821. ^'l. B. p. 77 , die^ behaivé

de zwarte kleur van de opperbnid en het beenvlies, welko

TEMMINCK reeds had opgegeven
, ook het peritonaeum m

deze dieren zwart vond.

B
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den eigenaardigen invloed van he^ licht op
den loop en de levenswerkingen van het

bloed te weeg gebragt worden. Dit gesteld

zijnde
, zal het ons ook niet onwaarschijnlijk

.voorkomen
,
dat deze oorzaak één is met die

,

welke het verschil van kleur volgens lucht-

streek en jaargetijde
, hij alle andere dieren

doet ontstaan. Immers dat dit verschil van
den invloed van het licht afhangt, is uit

meeiiige daadzaak blijkbaar. Men vergelijke

slechts de levendige en sterke kleuren van
de Zebra , de tijgersoorten

, de Papegaai]en ,

de Carmoisin - slang {Coluher coccineus) enz.

,

allen dieren, in de heete luchtstreken, aan

het krachtigst licht blootgesteld
,
met de een-

vormige witte kleur van de dieren der pool-

streken, zoo als de Ijsbeer^ de witte Fos ^

de Meeuwen^ enz. Ook hebben sommige

dieren, gedurende het jaargetijde, in hetwelk

de lichtstralen de minste kracht bezitten ,

dat is ’s winters
,

eene geheel andere kleur

dan zomers. Heusinger, die onze kennis over

den oorsprong der kleur
,
door vele belang-

rijke daadzaken vermeerderd heeft ,
deelt

eenige waarnemingen van w. whiteür mede

,

die bij sommige vogels, den kleurovergang

van het winter tot het zomerkleed volgde

en



en vond dat deze kleurverandering in d«

veders, zonder dat zij door anderen vervan-

gen werden , alleen door eene veranderde

afscheiding van pigment plaats greep {a)p Bij;

de zoogdieren neemt men eene dergelijke

kleurverandering onder vele anderen, in de

Hermelyn (Mustela ermined) waar
,
die eene

witte winter-- en eene rosachtige zomerpela

heeft. Dat ook bij de menschenrassen het

onderscheid van kleur
,

tusschen de Negers

en de inwoners van het Noorden
,
door de-

zelfde oorzaak bepaald wordt, leeren ons de

zwarte kleur der Portugeesen , die op de

kusten van Boifen-Guinea en op het eiland

8tp Thomas leven en de zwarte Joden in

Loango^ die geheel en al de negerkleur ge-

kregen hebben (6); ook zoude welHgt de

ligtere kleur der haren van de vrucht
, die

zich na de geboorte in eene meer donkere

verandert, ten bewijze voor den invloed van

het

(a) Verg. Noch einige Seifrage zur Lehre von der

Ahsonderung der Pigmente im thierischen Korper von

c. F, HEUSiNGER m meckel’s Archiv. 8 B. 1 H.

{h) Verg. F. SCHNÜRRER, GeograpUsche Nosologie^

Stuttgart ï8i3. p; 71 en p. i58,

B



het licht op de kleur kunnen strekken (a)^

Wat de ligchamen
,
welke niet met een dier-

lijk leven begaafd zijuj aangaat
j
zal ik den

invloed
,
welken het onttrekken van licht op

de kleur der planten heeft ,
als genoegzaam

bekend zijnde
,

hier wel niet behoeven aan

te voeren#

De zitplaats nu der kleur is, gelijk elk

weet, in eene laag verwstof (jpigment) welke

zich tusschen de opperhuid en de eigentlijke

huid (cormni) bevindt en uit het bloed af-

gescheiden wordt
j

dat derhalve de kleur in

het algemeen van de hoedanigheid van dit

pigment afhangt ,
en dat deze laatste door

den invloed van het licht gewijzigd wordt,

meen ik uit het voorafgaande te mogen vast--

stellen. En dit zoo zijnde
,

blijkt het dat

het eenig onderscheid, hetwelk er in dit

opzigt
,

tusschen de overige dieren en den

Chameleon is
,

hierin bestaat
,

dat bij den

laatstèn de werking van het Hcht op de

kleur meer dadelijk zigtbaar is en hij gedu-

rig

(d) Verg. C. F. HEUSINGER, eirt paar Semerkungem

üher Pigment Ahwnderung und Haarhildung ,
in T)euU

eches ArcJiiv» für die PhjsioL von J. F. MECKELj, Hall©

1822. p. 40^,



rige en snelle afwisseling geschiedt, terwijl

daarentegen bij de eersten
,

dit verschijnsel

op eene minder sprekende
,
minder afwisse-

lende en minder snelle wijze plaats grijpt.

Tot de eindoorzaak echter dier werking

waag ik mij niet op te klimmen. Van de

zwakheid onzer menschelijke vermogens over-

tuigd
,

zal- ik mij niet vermeten datgene te

willen verklaren, wat mij voorkomt onver-

klaarbaar te zijn. Ik onderwerp mijne proeve

gaarne aan het wikkend oordeel van ande-»

ren ,
en wil hier nog alleen eenige bijzon-

derheden aanstippen
,
welke ik in de levens-

wij zé van het dier waarnam
, om daarna tot

de beschouwing van des^elfs inwendige struc-

tuur over te gaan.

Deze bijzonderheden echter zijn slechts bij-

voegsels tot en bevestigingen van hetgeen

andere schrijvers over den Chameïeon bekend

gemaakt hebben. Zij bepalen zich vooreerst

tot de groote bewegelijkheid der oogen, ge-

lijkende, doqr hunne zonderlinge inkassing,

naar kleine tooneelkijkers *, zij bezitten daar-

enboven
,
zoo als bekend is

,
in eenen hoogen

graad het vermogen, zich gelijktijdig elk in

eene bijzondere rigting te bewegen. Zeld-

zaam was deze voor beide dezelfde
j
meestal

was
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was het een naar boven
,
het ander naar be^

Vs neden
, het een naar voren

,
het ander naar

achteren ‘gerigt
, en zoo ook omgekeerd; bij

uiterlijken prikkel trokken zij zich in de

oogholte , en deze ophoudende, verlengden

zij zich weder uit dezelve. Deze eigenaar-

dige beweging der oogen
,
vooral het vermo-

gen van zich onafhankelijk van elkander te

kunnen bewegen
,
schijnt “aan de kortheid en

de hieruit voortvloeijende weinige bewege-

lijkheid van den hals te gemoet te komen,

De hals immers
,

zoo als wij nader zullen

zien
, niet omgedraaid en slechts weinig op-

geheven kunnende worden ,
zoude de Cha--

meleon
, zonder deze gesteldheid’ der oogen

,

de voorwerpen
,
welke achter of boven hem

geplaatst zijn, niet dan bij eene geheele oin-

keering of verheJ0&ng van het ligchaam, kun-

nen bemerken; en dat bij zijne langzame

beweging, hierdoor meenig insect voor hem
verloren zoude gaan ,

zal wel geen betoog

behoeven. Door gezegde inrigting zijner oogen

echter voor dit gevaar gewaarborgd, bespemt

hij met even veel gemaklijkheid, de voor-

werpen
, welke achter en boven, als die,

welke voor en op zijde van zijn ligchaam

geplaatst zijn, ja zelfs is hij in de mogelijk-

heid



heid gelijktijdig met het eene oog een lig-*

chaam voor ,
met het ander een achter

zich, en zoo ook met het een’, een lig-

chaam boven ,
met het ander

,
een beneden

zich
,

te onderscheiden. Den mond opende

het dier slechts spaarzaam en alleen dan
,

als

het zich op eene zeer warme plaats bevond;

hoe gaarne ik de beweging en zonderlinge

verlenging van de tong ook waargenomen

zoude hebben
,
gelukte mij dit echter nooit

;

de mond was meestal zoo vast gesloten, dat

de uitwendige spleet van dezelve ter naau-

wernood zigtbaar was; de lucht scheen der-

halve zijnen weg tot de longen, het meest

door de neusgaten te zoeken; uiterlijke tee-

kenen van ademhahng bemerkte ik nooit
;

soms was het dier wel opgeblazen en dan

weer ingevallen (a); maar nimmer vond bij

hem de afwisselende uitzetting en zamen-

trekking der borstholte, derhalve de in- en

uitademing
,
zoo als bij den mensch

,
de zoog-

dieren en vogelen plaats. Geluid heb ik nim-

mer

(«) Perrault zag zijnen Chameleon meermalen, ge-

durende een paar uren
, in eenen opgezwollen , en dan

weder eenen langen tijd, in eenen ingevallen toestand,

t. a> p. bl. 29*



mer van hem gehoord
5

alleen
,

als hij op

eene warme plaats stond
,
werd soms de lucht

der longen, met gedruisch uit de geopende

mondholte geblazen. Zijn gehoor scheen goed

te zijn; hij gaf ten minste blijken door het

gedruisch , hetwelk soms om hem gemaakt

werd, aangedaan te worden. De eerste da-

gen van zijn verblijf bij mij bragt hij zonder

voedsel door
;

hetgeen hij lang schijnt te

kunnen uithouden
;

alle schrijvers geven

ten minste voorbeelden van zijn lang vasten

op (a). Welligt bragt deze eigenschap pli-

wius in den waan, dat de Chameleon zich

met lucht voedt; eene meening, die in den

jare 1612 reeds door licetus (6) en naderhand

ook door perrault (c) tegengesproken werd

,

en voorzeker hier g^ene verdere wederleg-

ging behoeft,

In

[a) De beroemde scüdery beliield er een gedu.

rende vijf a zes maanden, bijna zonder eten, in het leven.

Zie pERRAurr t, a. p. bl. 2B en 46. Hussem yerh^ah

van eenen Chameleon , welke zeven maanden zonder eten

doorbragt.

{h) Zie Fé LiCETUS Chameleontem ac viperas non

ali aere 3 in het werk de his , qui diu viount sim

mentoy Lib, JI. Cap* XïX. p, 3 p. Patavü 1612,

pERRAüLt. I. a. p. bl. 46.



: In de hoop van hem
,
door het geven vaii

voedsel, langer in -het leven te zullen hou-

den
,

bragt ik hem naderhand meelwormen

in den opzettelijk geopenden mond
, welke

dan ook door hem ingeslokt werden
^
het

wintersaizoen belette mij hem in het eerst

vliegen toe te dienen ; eenige dagen later

echter werd ik in de gelegenheid gesteld, er

hem eenige te doen doorzwelgen*

Ik vleide mij hem hierdoor goed voedsel

bezorgd, te hebben; maar na hem eiken dag,

gedurende drie weken, ‘op deze wijze, een

paar meelwormen en soms eene vlieg gege-

ven te hebben, nam ik tot mijne verwon-

dering waar, dat hij na verloop van dien

lijd ze allen
, zoo meelwormen als vliegen

,

onveranderd door den gewonen weg ont-

lastte; zij waren slechts bij tien en twaalf-

tallen
, door slijm uit het darmkanaal

,
tot

eene kluw zamengepakt, en gaven noch in-

noch uitwendig eenige blijken van verteerd

te zijn. Perrault, die in zijnen Chameleon

iets dergelijks met vliegen waarnam
,
meent

desniettemin dat de aldus onveranderde spijze

tot voedsel had kunnen dienen
,
daar hij aan

den Chameleon
,

als ook aan sommige andere

dieren
,
het vermogen toeschrijft

,
van zonder

' kaau-



kaauwen
, fijn maken of oplossen van het

voedsel
,
toch het voedende sap uit hetzelve

op te halen (a). Deze meening echter is

Hioeijelijkj met de tegenwoordige betere phy-

siologische kennis van de spijsvertering

,

overeen te brengen. Het komt mij veeleer

voor, dat deze onverteerde en geheel onver-

anderde toestand van de meelwormen en

vliegen
,
door mijnen Chameleon ingezwolgen

,

ten bewijze verstrekt, dat de werktuigen der

spijsverteering het voedsel
,
hetwelk voor het

dier ongeschikt en toch met geweld in de-

zelve gebragt was
,

niet konden verteeren

,

en daarom hetzelve in zijn geheel, als on-

nutte ballast hebben uitgeworpen.

De

(a) Om de meening van perrault beter te doen ver-

staan
, laat ik haar bier in haar geheel volgen. Zie t. a. p,

bl. 45.

» Personne n’ignore que la manière de tirer Ie suc nour-

» rigier des alimens est differente en divers animaux
;
que

» quelques uns doiyent dissoudre ce qu’ils mangent, et que

w pour /cela ils Ie macbent premierement
, et Ie reduisent

» ensuite en liqueur dans leur estomac; que d’autres, qui

5) avalent sans macher
,

ont une chaleur et des esprits

)) assez puissants
,

pour extraire Ie suc dont ils ont be-

« soin
,

sans briser ce qui Ie contient
, de même que Pon

» voit que Ie suc des raisins se tire aussi bien d’un rapé

» OU les grains demcurent enliers, que d’une cuye ou ils

» sont écachés.’^
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De zonderlinge vaneensplijting der pooten

in twee helften ,
is elk bekend

^
zij maakte

het dier zoo zeer ongeschikt , om zich op

den vlakken grond op te houden, dat het

telkens
,

als qien het op denzelven zettede

,

den rand van het kastje, waarin het geplaatst

was, of den tak van een boompje trachtte te

bereiken. Hij klemde zich
,

door middel

zijner tangvormige pooten ,
zeer vast aan

denzelven
,

en ondersteunde meestal zijne

beweging en stand
,

door zijnen grijpstaart.

Hij bewoog zich echter ten uiterste langzaam

,

en al tastende
,
even als iemand , die zich

in eene donkere kamer bevindt , en daar

scliroomt voort te gaan.

Zoo wij van de beschouwing der uiteiiijke

gesteldheid van den Chameleon tot zijne in-

wendige structuur overgaan, bieden zich de

hersenen
,

als voornaamste werktuigen van

het dierlijk leven, het eerst onzen aandacht

aan, — Volgens de scherpzinnige en op daad-

zaken steunende theorie van tiedcmann [a)y

wien

{a) Zie F, TIEDEMANN, Anatomie und Bildungsge-^

ëchicJite des Gehirns im Foetus des Menschen nehst einen

ver^

3



wien SERRES {a) nu onlangs in zijne bespie-^

gelingen gevolgd is, vindt men in de her-

senen van de kruipende dieren in het alge-

meen, dus ook van den Chameleon^ het

beeld terug der hersenen van de menschelijke

vrucht. Zij stellen namelijk, dat de herse-

nen
,
in de gewervelde dieren

,
van de vis-

schen afj welke op den laagsten trap van

volmaking staan, tot aan de zoogdieren en

den mensch bij gelijke graden van ontwik-

keling opklimmen
,

als men opvolgens in de

hersenen der vrucht
, van hare eerste wor-

ding tot aan haren geheel voldragen’ toe-

stand, pleegt waar te nemen. Het zoude

ons te verre heen voeren, zoo wij deze uit-

muntende ontleedkundigen
,

in alle hunne

vergelijkingen wilden volgen
^

mijne lezers

derhalve tot hen verwijzende, vergenoeg ik

mij ,
met kortelijk aan te stippen

,
in hoeverre

de Chctmeleon hunne stellingen bevestigt.

Daar

vergleichenden Darstellung des Himhaues in den Thieren ,

Nurmberg 1816,

(a) Zie E. R. A. SERRES Anatomie comparée du cerveau

dans les quatre classes des animaux vertehrés

,

sTomeSj

Paris 1824 et 1826; in de Atlas bij dit werk behooreiide,

•vindt men op Pi, V ,
f. iii

,
112 en ii 3 ,

lithographiscb®

afbeeldingen yan de hersenen yan den Chamelemu



Daar hij, als kruipend dier, eene meer-

dere ontwikkeling dan de visschen vertoont

,

moeten ook zijne hersenen met die van eene

reeds meer ontwikkelde vrucht vergeleken

worden. Het komt mij voor dat de herse-

nen eener vrucht van ongeveer drie maan-

den, hiertoe het best gekozen kunnen wor-

den. — Gelijk bij deze
,
hebben de half-’

ronden (Jiemispheria) eene schier eivormige

gedaante en vertoonen eene gladde opper-

vlakte
,

zonder de groeven en wendingen

,

welke men in de geheel ontwikkelde her-

senen van den mensch en van de vol-

maaktei’e dieren aantreft. Op dezelve volgen

twee aanmerkelijke kwabben, van eene bijna

vierkante
,

van voren breed uitloopende

gedaante, welke met de vierlingsligchamen

,van de meer volmaakte dieren en van den

mensch te vergelijken zijn. Even alg in de

vrucht van den laatsten worden zij niet door

de halfronden bedekt
,

maar liggen bloot

achter dezelve. Daar zij echter, zoo als bij

alle overige kruipende dieren
,
niet uit vier

,

maar uit twee kwabben bestaan
,

is de naam

van gezigtsJsivabben (lobes optiques)^ welke

SERRES hun geeft, veel doelmatiger; te meer

daai^ de oogzenuwen
,

bij deze dieren geheel

uit



uit dezelve voortkomen. — Hunne grootte

staat ,
volgens eene algemeene regel

,
in on-

middelijk verband met de groote ontwikke-

ling der oogeii en oogzenuwen van den

Chameleon* — De gezigtsheddingen {thalami

nervorum opticorurn) daarentegen zijn weinig

ontwikkeld
,
echter nog meer dan bij de slan-

gen en visschen. Wij zien hier derhalve

het tegenovergestelde gebeuren van hetgeen

bij den mensch en de zoogdieren geschiedt,

bij welke deze werktuigen den hoogsten trap

van ontwikkehng verkregen hebben, terwijl

de ifierlingsligchamen daarentegen
,

in eenen

veel minder volmaakten toestand, dan bij de

lagere diersoorten zijn. De reden van dit

verschil is , in den bij beide verschillenden

oorsprong der oogzenuwen te zoeken. Mijnen

hooggeachten vader komt de eer toe de ont-

leedkundigen het eerst “hier opmerkzaam op

gemaakt te hebben (a). Bij den mensch

ko-

(a) Zie Memoire sur un cos singulier de retard dans

Ie devehppement eb de ramollissement partiel du tissu

osseux accompagnés d^afrophie des deux nerfs optiques,

par suite de cecité
,
chez un gargon de quatorze ans

,

in

de Memoires sur quelques sujets iniereSsans d^Anatomie

et de Physiologie f par G. VROLIK etc, Amsterdam chez

L. VAN ES, 1822. PI. I, %. 3 et 4 .



komen zoo niet geheel, dan voorzeker voor

het grootste gedeelte
,
de oogzenuwen van

Aq gezigtsheddingen^ bij de lagere diersoorten

in tegendeel
,

zijn het de gezigtshwahben ,

(JCorpora quadrigemina der hoogere diersoor-

ten) welke, zoo als wij zoo even zagen,

aan dezelve oorsprong geven. — Serres heeft

de ontdekking van mijnen vader, bij de

zoogdieren bevestigd gevonden
;
zulks echter

geeft hem het regt niet van op hetgeen vier

jaren vroeger, dan de uitgave van zijn werk,

is aan het licht gebragt
,
geen acht te slaan

,

en zelfs te beweeren
,

dat men vóór hem ,

nooit op de oorzaak der groQte ontwikheling

van de gezigUheddingen
, bij den memch en

de zoogdieren gelet had (a).

Op de kleine gezigtsheddingen
, dat is tus-

schen de halfronden en de gezigtshwabben ^

is de vrij groote pijnappel Mier (glandula

pinealis of epiphysia cerebralis^ ingeplant.

De

(ös) Zie SERRES
,

t. a. p. Tom. II, p. 4^4 4^^*

» La couche optique restée dans les trois classes precc-

dentes dans un état inferieur de developpement s’éleve

)) tout-a-coup cliez les mammiferes, a son maximum de

)) volume. Cet acroissement a um cause non apergue

)) jusqv^cL ce jour, c’est celle de finsertion de la plus

}) grande partie des nerfs optiques.’*



3a

De aanwezigheid Tan dit deel in een dier,

tot de onvolmaaktere behoorende
, wijst op

nieuw aan, dat men liet lang ten onregte

als eene bijzondere eigenschap der meer vol-

maakte beschouwd heeft
5

terwijl daarenbo-

ven de waarnemingen van serres
,

die het

in alle de dassen van gewervelde dieren vond

,

ons leeren
,
dat het van meer invloed op het

dierlijk leven moet zijn, dan men na de tij-

den van cARTEsius beweerd heeft,

De kleine hersenen zijn bij den Chameleon^

zoo als bij de kruipende dieren in het alge-

meen, op den laagstel! trap van ontwikke-

ling, Hierdoor en door hunne onbedekte

ligging
,
komen zij met de kleine hersenen

van de mensclielijke vrucht overeen. Bij de

groote gezigtaJswahben zijn zij ter naauwer-

nood zigtbaar, en bieden derhalve een groot

verschil met de kleine hersenen de/ vogels

aan, welke door hunne sterkere ontwikke-

ling, de gezigtshwahben n'SidCï: buiten drin-

gen
,
en daardoor met de halfronden

, van

welke zij door deze in de kruipende dieren

gescheiden zijn
,

in aanraking komen. Wat
de zenuwen, uit de hersenen voortkomende,

aangaat
,
heb ik alleen aan te merken ,

dat

ik
,
met behulp van het microscoop

,
aan de

oog-
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oogzenuwen eene volmaakte doorkruising heb

waargenomen. De zenuw der linkerzijde

ging door die der regter
,
even als in de

spieren van den voorarm, de pezen van de

diep liggende huigspier (m, perforans) , door

die van de oppervlakMge (m.perforatus) gaan.

Achter de plaats der doorkruising zijn de

oogzenuwen mét het gezigU'knohheltje (tu,-*

hercule optique serres) in verband. De oog-^

zenuwen zelve zijn zeer lang
,
en moeten het

zijn
,
om de groote bewegelijkheid der oogen

,

naar voren
,

achteren
,
boven en beneden

mogelijk te maken. De oogen bezitten im-

mers, zoo als wij reeds vroeger zagen, het

vermogen van zich onafhankelijk van elkan-

der te bewegen. Zij puilen zeer sterk in de

oogholte uit en zijn zeer groot. In plaats

van, zoo als bij den mensch en de zoog-

dieren, door twee beweegbare oogleden be-

dekt te zijn
, worden zij door eene enkele

huid omgeven, in wierWidden eene naauwe
ronde opening voor den oogappel geboord is.

Dezelve is zeer dun
,
en voor uitzetting en

inkrimping vatbaar. De oogappel ligt niet

ónmiddeJijk onder de randen harer opening,

inaar is dieper onder dezelve verborgen en
daardoor des te beter voor uiterlijk geweld

C be.



Tbeveiligd. Daarenboven vermag deze opening

zich door' middel van spiervezels te sluiten

,

hetgeen ik het dier hij het aanbrengen van den

eenen of anderen prikkel
,
meermalen zag doen.

Deze huid, welke ik de dehhuid i>an het

oog zal noemen
,

is met den oogbol, door

middel eener spier
,
verbonden, welke zich

over den geheelen oogbol van achteren naar

voren uitstrekt en zich aan den voorkant

aan de gezegde huid vasthecht. Deze spier

,

welke vele overeenkomst heeft
,

met de

trechtervormige spier {m. choanoideus)
,

die

in sommige dieren den oogbol in de oog-

holte bevestigt (a) , veroorzaakt dat de

dekhuid ,
de bewegingen van het oog volgen

moet
,

of in andere woorden
,

dat het eene

deel niet zonder het ander bewogen kan

worden. Bovendien bevinden zich nog tot

beweging van het oog vier regte en twe©

schuinsche spieren
^

en aan den voor- en

onderkant van den oogbol ligt eene vrij groot©

traanklier. In den oogbol zelven merken wi|

eene groote overeenkomst met de oogen der

vogels op. Even a],s bij deze, is het harde

oogs^lies^ (tunica scleroticd)^ van achteren

dun en glinsterend, ^n gaal^ van yoren ,
in

eene

{(i) Zie CUVIER Leg, d*Anat^ Comp, T, IL p. 42^»
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eene dikkere peesachtige huid, en eindelijk

in eenen beeiiigen ring over ,
welke uit vele

kleine, naast elkander gelegen en zich eenig-

zints panswijs dekkende, heenstukj es bestaat#

Ook bezit de Chameleon het zonderlinge ge-

plooide vlies
,
een voortbrengsel van het vaat-

rijh vlies (öj), hetwelk men vooral bij de

vogels aantreft, en welks nut men nog niet

geslaagd is op eene voldoende wijze te be-r

palen. Ik bedoel den l:am (jpecteri)
, welke

bij hem eene driehoekige gedaante heeft, en

met zijne grondvlakte vlak bij den ingang

der oogzenuw in het netvlies geplant is*

Deszelfs kleur is even ^zoo zwart
,

als die van

het vaatrijh vlies (tunica chorioidea'). In dit

vhes namelijk neemt men denzelfden overvloed

van zwarte verwstof (j)igment') als in de ove—

rige deelen van dit zonderling dier waar. In

het regenboogvlies (Iris^ blinkt een glinste-^

rende goudgeele ring, welke reeds door alje

vroegere ontleedkundigen opgeteekend werd

en ons aan den goudgeelen glans van het re-»

genboogvhes van sommige visschen herinnertw

De
{a) Volgens de. meening van j,j.HOViüS en AEM.HUSCHKE,

^icHS Commentatio de pectinis in oculo avium potestafe

anatomica et phjsiologica Jenae 182'^ , mij slechts bij het

corrigeeyea dezer proef is ter hand gehoraen,.

G 2



De oogappel heeft eene cirkelvormige gedaaii*4

te
5

de Jsristallens (Jens crystallincT) is bijna

kogelrond. Zoo wij na deze beschouwing
der uiterlijke en innerlijke gesteldheid van
het oog

, tot de verklaring van het nut
van deszelfs deelen overgaan

, verdient de
vorm van de dekhuid van het oog, vooral

hare naauwe opening
, onze eerste aan-

dacht*

Deze naauwheid schijnt den Chameleon tot

beveiliging van zijn oog tegen de in zijn

vaderland zoo hevig werkende kracht der

zonnestralen gegeven te zijn. Dit voorbe-

hoedmiddel
,

door de natuur hem geschon-

ken, is derhalve met de gespleten’ plank te

vergelijken
, welke de Laplanders en andere

inwoners van het Noorden voor hunne oogen

dragen , om zich voor den schitterenden

glans der door de sneeuw teruggekaatste zon-

nestralen te beveiligen (a). De beenige ring

welke
,

zoo als wij zoo even zagen
, den

oogbol van voren omgeeft
,

schijnt ook tot

beschutting ingerigt te zijn
,

echter niet te-

gen het licht
,
maar wel tegen uiterlijk ge-

weld. Dezelve is, volgens de scherpzirmige

mee-

. («) Zie LACEPEDE ,
t. a. p, bl. 343.
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meening vaii rüdolphi , als liet ware eene

tweede (^accessoriêche) oogholte [a)
,
welke

niet alleen den Ckameleany maar alle vogels,

sommige visschen, de schildpadden en vol-

gens TiEDEMANN , ccnige hagedissoortcn toe-

komt; alle welke dieren zeer vlakke ooghol-^

ten hebben
,
in welke de oogen, zonder de-

zen beetiigen ring
,
zeer weinig voor niterlijke

beleediging beveiligd zouden zijn. Moeijelijk

is het
,
het nut vaxi den kam te verklaren

;

behalve bij den Chameleon , in welken h. leigk

jHo^vEAs
,
EHRENBERG en RUDOLPHi (6) denzclven

ook vonden
,
komt hij nog

,
volgens tjedemahn ,

in sommige andere hagedissoorten en in alle vo-

gels voor
;
terwijl men bij de visschen in eene

%ijsvormige 'plooi Qprocessus falciformis) van

het vaatrijk vlies iets dergelijks waarneemt.

Het zoude mij te verre heenvoeren
,
indien ik

alle de verschillende vooronderstellingen
, die

door onderscheiden’ ontleedkundigen van den

eersten rang
,
omtrent het nut van dit orgaan

zijn voprgesteld
,

wilde opgeven en over-

we-

{a) Zie RUDOLPHI Gründriss der Physiologie

,

BerJ,

1823. B. I
.
pag, 190 en 21 3^

(^) Zie RUDOLPHI , t. a. p. B. II. bl. igS en 194. en h. leïgk

THOMAS, Anatomical descripiion of a male BhinoceroSp

Fhilosp Trmsactp a^. sBoï. Pm'i, ï. pag,
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Wegeïi, Ik zal mij óok niet verfneten de-

zelve te willen beoördeelen
j
maar vergenoeg

mij
,
met den lezer op de aangewezen’ eenvor-

migheid van den kam met het vaatrijh vlies

oplettend te maken , en daaruit met petit en

anderen de vraag af te leiden
,
of hij niet even

als dit tot het opnemen van die lichtstralen zou-

' de kunnen dienen
^
welke in te groote getale iri

den oogbol gekomen en derhalve der gezigts-

werking schadelijk zijn? De gelijktijdige aan-

wezigheid van dit werktuig bij dieren ^ die eenig-

zints onder gelijke omstandigheden geplaatst

zijn
,

zoo als de vogels en de Chamèleons ^

de eerste als zij in hoogere luchten
,

de

laatste als zij op hooge hoornen
,

aan de

grootste kracht der zonnestralen blootgesteld

wprden
^

geeft kracht aan dit gevoelen. De

groote hoeveelheid 'pigment
,

welke wij in

het vaatrijk vlies waarnamen
,
heeft een ge-

lijk doel; bij een dier, dat in de warmere

luchtstreken, waar hij leeft, zoo menigmaal

de hevigste werking der lichtstralen moet

ondervinden
,
was het meer nog dan bij een

ander noodzakelijk ,
dat voor de opslorping

derzelve gezorgd werd* Om dezelfde reden

zien wij dat de oogen der Negers ,
welke met

veel pigment voorzien zijn? een hevig licht

be-
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foeter kuhiïên terdragéA dan Eurt^eanen.

Bij de overige dieren merken wij ook de-

zelfde overeenstemming op
,

tusschen de

zwartheid Van het vaatrijk vlies en de he-^

Vigheid van het licht
,

aan welke zij door

hunne levenswijze blootgesteld zijn. Bij de

Apen en allen naar boven ziende diéren is

hetzelve donker. Bij allen aan dè zon bloot-

gestelde vogels is het zwart. Onder de vis-

schen hebben die, welice Op de oppervlakte

van het water léven , zoo als de Haaiviöch

of die welke zich in laag water ophouden

,

als de Pleuronedel jfiaosimm en SqUalus èqua-

tina allen zwart pigTiient
j

terwijh de Uil ,

welke de zon ontvhedt^ geenê zwarte verw-

stof in zijn oog heeft («)*

Het werktuig van het gehoor is verre van

den volkomen’ staat
,
welken wij zoo even in

dat van het gezigt opmerkten. Deszelfs on-

voUcomenheid
5
vooral het gemis van uitwen-

digen gehoorgang en trommelvlies, is waar-

schijnlijk de rede
,
waarom vroegere ontleed-

kun-

(a) Ê. HOME^ ueher das schwar%e Schleimnetz der

iSfeger als Schutzmittel gegen das Versengen durch die

Sonnemtralen* Heufsches Archiv fur die Physwlogie

9on j. MECKEL. Halle iBsB. B 2 Mep
^



kundigen
,

zelfs perraült (a)
,

een gehoor-

orgaan aan den Chameleon ontkend hebben
j

en zeker zoo men de zaak slechts oppervlak-

kig onderzoekt
,

zal men ligt in de waan
komen

j
dat er ten minsten geene zigtbare

deelen tot het gehoor aanwezig zijn. Uit-

wendige gehoorgang bestaat er niet
, even

min als trommelvlies en trommelholte. Een

naauwkeuriger onderzoek echter, leert tus-

schen de vezels van de afpoerende haahspien

(m. ahductor seu hiventer^ , welke
,
zoo als

wij nader zullen zien, aan den achterkant

van den schedel gelegen is
,
eenen dunnen bee-

ïiigen steel kennen
,
welke zich van onderen

in het vleesch verliest
,
en van boven in eene

schijf overgaat ,
welke cuvier {b) niet onei-

genaardig met het onderstuk van eene trompet

vergelijkt. JDeze schijf is op de gewone wijze

in het eironde venstertje geplant. De ove-

rige deelen van het gehoor, namelijk den

doolhof, heb ik niét kunnen nagaan; daar ik

het scelet van den Chameleon in deszelfs ge-

heel wenschte te houden.

Meer ontwikkeld is het reukorgaan ;
het-

welk

(a) PERPAüLT, t. a» p* bl, 43.

(
5
) cuviER. t. a. p. bl« 507.



welk door twee ruime eirormige openingen

met de buitenlucht gemeenschap oefent. Zoo

als wij vroeger zagen
,

geschiedt ook de

ademhaling gewoonlijk door deze neusgaten.;

In de neusholte nam ik van weerskanten,

in plaats van sponsbeen
,
een langwerpig rond

ligchaam
,
van eene schier kraakbeenige vast-

heid waar, in hetwelk zich de zenuw voor

de reuk verspreidt.

Eigenlijke werktuigen van gevoel zijn er

in den Chameleon niet
5

alleen vind ik aan

den voorkant der oppervlakte van den sche-

del
,
twee eironde gaten

,
door een vlies ge-

sloten en met de huid bedekt
5

op deze

plaatsen was het dier hoogstgevoelig
;

bij de

minste aanraking derzelve gaf het blijken van

eene onaangename gewaarwording
, welke

zich meestal door het toeknijpen der oogen

openbaarde.

De tong schijnt ook niet
,
even als bij de

slangen
,

tot werktuig van gevoel te die-

nen
\
haar nut bepaalt zich meer tot het grij-

pen van het voedsel en dat zij hiertoe op.

eene hoogst belangrijke wijze is ingerigt, zal

ons hare beschrijving
,
tot welke ik nu over-

ga, leeren# Het zal echter noodig zijn den

lezer vooraf eenig denkbeeld van het tong-

been
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been té geven. Het bestaat uit eèn kraak-"

beenig rond ligchaam (a), hetwelk zich in

eenen langen kraakbeenigen steel (5) vea:-

lengt; deze gaat midden door de tong, en

is met haar voorst uiteinde, door middel

van eenen peesachtigen
,

elastieken band (c)

verbonden. Bovendien bezit het twee voorste

hoorns {d)^ welke kraakbeenig en klein en twee

achterste (<?), welke grooter en van beenige

zelfstandigheid zijn. Beide hebben eenen

gebogen’ vorm. Opmerkelijk is het dat het

vlies
,
hetwelk den steel van het tongbeen en

ook deszelfs band bedekt', eene gespikkelde

fewarte kleur heeft
(ƒ) ,

welke perrault (^)

Ook reeds waarnam
,
en niet als ziekelijk

verschijnsel behoort aangezien te worden

,

maar met den overvloed van zwarte verw**

Stof (^pigment) ,
op welken ik den lezer reeds

vroe^

(a) PI. I. Fig. I , a. {b) PI. I. Fig. i , b.

{c) PI. I. Fig. I , c. (d) PI. I. Fig. I , e, e.

(e) PI, I. Fig. I ^ d
,
d.

(ƒ)
Dit gespikkelde ' heb ik in Fig, 2 ,

b. trachten uit

ie drukken.

(g) Zie perraült, t* a. p. bl. 44»

1» Sa membrane e'toit couverte de taches tout au long

,

» comme si elle avoit e'té imbue en dedans d’un sang noir-

» ratre, extrayasé et inegalement amassé en plusieurs en«
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yroèger in dit dier oplettend gemaakt heb,

in het naauwste verband isi

De tong heeft eene cylindriesche gedaante
j

zij gaat van voren in eenen slurp over, welke

in eën stomppuntig verlengsel of tongetje (a)

uitloopt e!a met eënen blinden zak {b) voor-

zien is; deze slurp is van een klierachtig

weefsel en eindigt aan den bovenkant achter-

waarts in een driehoekig ligchaam (c), van

vaster weefsel dan het overig gedeelte van

de tong en boven hetzelve verheven, welks

punt (d) naar achteren en de basis naar voren

gekeerd is (e). Déze klierachtige slurp is

door zijn maaksel voor uitzetting vatbaar;

bovendien schijnt de blinde zak nog door

twee eigene spiereii vergroot te kunnen wor-

den (ƒ) 5
welkevan weerszijden van den achter-

en bovenrand van den blinden zak afkomen
,

vrij breed naar achteren gaan eii tot op het

achterst gedeelte van de tong voortloopen en

aldaar eindigen
;

deze spieren ligten deri

voormelden rand van den blinden zak op

en vergrooten dezen aldus; bovendien oefe-

nen

(a) PI. ï. F%. 4 en 5, g. g. (6) Fig. 5, k.

(é) PI. I. Fig. 5, 1, i, i. (d) PI. I. Fig. 5, 1.

(^) PI. ï. Fig. 5^ i, i (ƒ) PI. I. Fig.a,



nen zij nog invloed op de beweging der tong

in haar geheel
,
over welken wij nader znllen

spreken. Ook wordt dopr het klierachtig ge-

deelte een kleverig vocht afgezonderd, het-

welk gevoegd hij het vermogen van uitzet-

ting en inkrimping van het kherachtig ge-

deelte en van deszelfs bhnden zak, niet dan

het grijpvermogen der tong kan vermeer-

deren. C. DE BRuijN, die, hoewel geen na-^

tuurkundige ex prqfessoy echter den Chame^

Ieon
,
gedurende zijn verblijf te Smirna

, zeer

^ naauwkeurig ‘ heeft gadegeslagen
,

bevestigt

mijne vooronderstelling omtrent het nut van

het slurpvormig gedeelte der tong
\

hij

zegt dat de Chameleon^ de vliegen met het-

zelve beknelt
,
en aldus na binnen brengt (a).

De aldus gevormde tong is voor eene

sterke verlenging vatbaar : dit vermogen

hangt in de eerste plaats van de gesteldheid

van het tongbeen af, welks lange steel
,
zoo

als wij hierboven zagen , midden door de

tong

(a) Zie Reizen van cornelis de brüijn door de ver-

maardste deelen van Klein -Azia, Delft 1698. bl, i63,

» Doch ik ben van gevoelen ,
dat bij ze met het voorste

» van de tong ,
als in een slouf, weet te beknellen cn

aldus na binnen te brengen.’-
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tong dringt (a) ,
en met hare punt ^ door

middel van eenen elastieken band verbonden

is. Ingevolge dier inrigting kan deze steel

niet naar voren gedreven worden
,

zonder

dat ook de tong in deze beweging deele. De

volgende spieren zijn hiertoe werkzaam.

De kin- tongbeenspier (m» genio-hy-^

oideus') (5), welke in twee bundels verdeeld

is
;
de binnenste is smal

,
komt van den bin-^

nenkant van de kin en plant zich In aan

het binnenst gedeelte van den achtersten

hoorn, zich te gelijk ook door eenige vezels

met den voorsten hoorn vereenigende
;
het

fcegin van den tweeden bondel is ook smal,

naderhand echter wordt hij breeder en hecht

zich met zijn breed uiteinde aan deii' geheelen

voorsten rand van den achtersten hoorn.

Deze spier zich van weerszijden zamentrek-

kende drukt het tongbeen, dus ook de tong

naar voren.

2®. Een gelijk nut heeft eene tweede spier

onder de vorige gelegen
,
welke van de bin-

nenvlakte van den tak der onderkaak af-

komt
,
en zich aan den achtersten hoorn van

het tongbeen inplant. Cuvier geeft aan deze

epier

(&) PI. I. Fig.-3,g.(a) PI. ï. Fig. 2, b.
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sfpier den naam van hoorn - kaahspier (m^ ce^

rato •maxillien) (a). Beide deze spieren zijn

dubbeld
;
in de beschrijving echter spreek ik

/slechts van ééne
,
om alle verwarring voor

te komen; hetzelfde geldt ook voor de vol-f

gende spieren, welke het tongbeen en hier-

door de tong naar achteren trekken. Hiertoe

behoort in de eerste plaats eene dubbelde spier,

welke het achterst gedeelte van den steel van

het tongbeen omgeeft. Zij komt van den ge-

heelen voorrand van den achtersten hoorn

van het tongbeen ,
onder de hoorn kaakspier^

is aldaar zeer dik (6), buigt zich bij den

voorsten hoorn ,
met eene smalle strook naar

voren om, verbreedt zich vervolgens, om-

geeft met de gelijknamige spier van de andere

zijde den steel van het tongbeen, en plant

zich in aan het achterst uiteinde van de tong

zelve (c). CuviEH, t. a. p. Z*. III. p. 271,

noemt ,
zoo ik hem wel begrepen heb

,
het

eerst gedeelte van deze spier, hetwelk van

den

{a) Zie CUVIER , t. a. p. 'T. IIL p. ;
deze spier

door de ^^ojige bedekt wordende , is , om geene onnpodige

Termeerdpring der figuren te veroorzaken niet kunnen af#

gebeeld worden.

(b) PI. I. Fig. h, h.
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den lioorn van liet tongbeen afkomt

,

hyoglosse^ en het tweede, hetwelk den steel

van het tongbeen omgeeft
,

m, annulairem

Ik vind echter tusschcn beide vermoede

spieren ,
hoegenaamd geene lijn van schei-'

ding
5
maar merk slechts ééne doorgaande spier

op
5
aan welke het mij voorkomt dat de naani

van hyoglossus of tong - tongbeenspier het best

zoude passen. De m , annulaire van cuvier

zoude alsdan vervallen, als zijnde slechts het

middeldeel van de nu beschreven’ spier. —
Deze spier komt mij voor alleen op het te-

rugtrekken der tong te kunnen werken
\
haar

middendeel plooit zich alsdan in vijf ringen

op , welke in den verlengden staat der tong

geheel verdwijnen, zoo als uit de vergelijking

van Fig. 4 ?
5 en 6 van PI. I blijkt. Bij deze.

tong •-tongbeenspier voegen zich tot hetzelfde

einde, vooreerst: Ae borstbeen -tongbeenspier

(m. sterno-hyoideus') (a)
,
eene breede en sterke

spier
,
welke van de punt van het borstbeen

aikomt
,

langs hetzelve naar boven gaat > en

asich aan het ligchaam van het tongbeen vast"

hecht. Als deze spier zich van weerszijde,

izamentrekt , wordt het tongbeeit e|i 4erhal

ook

{a) PI. L Fig. 3, b.
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ook de tong naar achteren of terug ge-
trokken.

Een gelijk nut heeft eene andere spier
,

gedeeltelijk door de vorige bedekt
,
de horst--,

heen—hoornspier (m, sterno - ceratoideus^ i

.welke ook van de punt van het borstbeen

ufkomt, en zich aan het uiteinde van deit

achtersten hoorn vasthecht. Eindelijk moet

hierbij nog de spier van het klierachtig ge-

deelte der tong genoemd worden, wélke,

behalve het aldaar opgegeven nut, nog dat

heeft van het voorste gedeelte van de tong

op den steel van het tongbeen terug te trek-

ken. De bewegingen , welke deze spieren

uitoefenen, geschieden echter niet vrij in de

mondholte
;

Avant de tong is
,

even als bij

de slangen, met eene vhesachtige schede om-
geven, welke als het ware eenen koker om
haar vormt.

Na deze beschrijving kan de wijze
,
waarop

de zonderhnge tong van den Chameleon uit

den bek verlengd en daarna weder in den-

zelven terug getrokken wordt, ons niet meer

onduidelijk zijn. — Het eerste geschiedt door

de m* genio^hyoideus en Aecerato-maxillaris^

het

{a) PI. L Fig. 3, c, c.



het laatste door de ui. iiir hyoglossus^ sternov

hyóideus
,

sterno - ceratoideus , en ook voor

een gedeelte door de spier van het klierach-

tig gedeelte der tong.. Uit een en ander

blijkt ook, dat b. hussem zich vergist, als

hij zegt
,

dat de tong als een opgeschoten

touw in den mond ligt ^ eene meening, welke

reeds door zijnen opvolger v. braam houck-

GEEST (a) tegengesproken werd en na al het

gezegde wel geene verdere wederlegging be-

hoeft. Even min aanneemlijk is de meening

van PERRAULT
,

die de zoo evengenoemde

spieren der tong niet schijnt opgemerkt te

hebben
,

en daarom op het voetspoor van

swammerdam (6) ,
om het verlengen der tong

te verklaren, zijnen toevlugt neemt tot de

voortstuwende kracht van de lucht, welke

uit de longen geperst wordt. Welligt heeff

de

(a) Zie B. HUSSEM, t. a. p. bl. 228. en V. braam

HOUCKGERST, t. a. p. bl. 638 en 63g.

(&) Zie j. SWAMMERDAM ,
Bijhel der Natuur , Deel II.

beijden i'j38. bl. 407 *
'

3) hetwelk uitschieten van den tong
,
dan aldaar (hoewel

» eenige spieren daarmede toe contribiieeren) niets alsvvan

» de lucht, die uit de long in de dubbelde holte van den

» tong geperst wordt, voornamelijk afbangt.”

D •
'

• ^



de pijlsnèllieid
, met welke de tong van

den Chameleon nitgeworpén wordt , hem
tot deze zonderlinge eii verkeerde vooron-

derstelling vervoerd. Dat zij ten minste

zeer schielijk kan bewogen worden
,

en bij

uitstek tot het grijpen van insecten ge-

schikt is , zal wel niet verder uiteengezet

behoeven te worden. Ook komen alle

,

die dit dier deze bewegingen hebben zien

uitoefenen
, hierin overeen. Deze groote

bewegelijkheid en dit uitstekend grijpvermo-

gen der tong , heeft de Chameleon met aüe

dieren gemeen
,
die door insectenvangst hun

voedsel moeten zoeken; waartoe ik slechts

de Specht onder de vogels en de Echidna en

Miereneter onder de zoogdieren ten bewijze

behoef aan te voeren. Opmerkelijk is het

dat de Giraffe^ die door de geheele structuur

van zijn ligchaam
,
genoodzaakt is zich schier

bij uitbuiting met de bladeren der boomen

te voeden
,
en die tot het grijpen derzelve

niet even als de Elephant en Tapier met

eenen verlengbaren snuit voorzien is
,
in zijne

tong een werktuig vindt ,
dat voor verlen-

ging vatbaar en hem derhalve bij uitstek tot

dit doel dienstig is. De Giraffe ^
welke on-

langs naar Franhrijh werd overgebragt
,
leer-

de



de ons deze inrigting der tong en derzelver

nut kennen (a). )

Van de tong en het tongbeen worden wij

als van zelve tot het . strottenhoofd en do

luchtpijp gebragt. Het strottenhoofd is van

een zeer eenvoudig zamenstel
;
het bestaat

slechts uit één kraakbeenig ligchaam
, het-^

welk bijna kogelrond is, en zich van voren

en bovenwaarts in een puntig uitsteeksel ver-

lengt ,
hetwelk de strottenspleet van voren

sluit en aldus eenigzints het gemis van het

strottenklepje vergoedt. De strottenspleet is

kort en niet ongelijk aan die
, welke ik vroe-

ger in den Kaiman leerde kennen (è); aan

den voorkant is zij van weerszijde van eene

vleeschige verhevenheid voorzien
, welke

volgens cuviER (c) dient om haar, als het

ïioodig is te vernaauwen. Maar hetgeen het

strottenhoofd van den Chameleon vooral van

anderen doet onderscheiden , is een ruime

vlie-

(a) Zie Obsermtions faites sur la Giraffe , envoyée

au Roi par Ie Pacha c^^Egypte et sortie du Lazaret de

Marseille, i4 Nov. 1826. in de Mem^ du Mus, d’Hist,

I^giur, Paris 7me année 7ine cahier,

(è) Zie Bijdragen tot de Natuurhundige Wetenschap^

pen. Deel ï. bl. 537.

^(c) Zie cüviER, t. a. p. T. IV. p. SSy,

D ^
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YÜesige zak
5 welke zicii Tan Vorens aaii

cleszelfs onderst gedeelte bevindt
j

en door

eene openirig met lietzelve gemeenscliap

oefent. Dit orgaan scliijnt eene vergader-

plaats van lucht te zijn en dient waarschijn-

lijk om
5

hij het klimmen, het ligchaam vail

het dier soortelijk ligter te maken en hier-

door de heweging te bevorderen. In dit op-

zigt zoude het met de luchtzakken der vogels

en met gelijksoortige werktuigen, welke meix

aan het strottenhoofd van sommige apen,'

onder anderen den Orang - Outang (a) waar-,

neemt, te vergelijken zijn. In hoeverre da

trechtervormige verwijding van de luchtpijp,

welke TiEDEMANN iii de Gecko fimbriatus daüd.

waarnam ,
met dezen luchtzak te vergelijken

zij, durf ik niet bepalen
,

daar ik dit dier

niet heb kunnen onderzoeken (b). Onder

dezen zak bevindt zich op de luchtpijp eene

.... - . ... - vriji

(a) Bij den Omn0 - Outang dient de luclitzak van het

krottenhoofd ,
om het hoofd en het bovenst gedeelte van

het ligchaam soortelijk ligter te maken. Zie Bijdragen;

Deel II. 2. Wet. Ber. 107. . V

(Z>) Zie TJeher eiiien heim gefranzten Gecko ^der

Wanderkletterer entdehten Lufthehalter voh .llx. F. TIE-

DEMANN ,
in meCeel’s Avcliiv B. IV. ‘H, iV. p.

_

: ( .



Vrij ^oot6 schüdMier {^landuïa th^rioidea)

Tan eene halv^emaanswijze gedaante. De Incht-

pijp bestaat uit ringen
,
welke van achteren

afgebroken^ en aldaar door een vlies geslo-

ten zijn.

' De longen zijn celachtige zakken
,
welke zich

211et veelvuldige,vingervormige verlengsels
,
in

den geheelen buik voortzetten en aan den

Chameleon het vermogen schenken
,
van door

opblazing eenen grooten omvang aan zijn lig-

chaam te geven (n). Deze groote uitge-

strektheid der longen maakt
, als zij met

lucht gevuld zijn
,
het dier soortelijk ligter

,

hetgeen hem bij het klimmen zeer te stade

komt.

Het hart komt mij voor veel overeenkomst

te hehhen met het hart van de Iguana deli-^

^atissima
^
waarvan cüvier ons eene naauw-

keurige beschrijving gegeven heeft {h\. Even
als dit heeft het eene driehoekige gedaante

en is het zeer hoog in den borst tusschen

de lotigen geplaatst. Deszelfs punt is^ gelijk

bij den Kalman en den Schildpad^ ten

naauw-

(öj) PePvRault gaf, t, a. p, PI, Vi, eene zeer goede
afbeelding der longen met derzeWer verlengsels.

(5) Zie cuviER, t. a. p, Tom. IV. p. 223.



waauwste met het hartei^atje vereenigd
;
het

bestaat uit eene holte met zeer dikke wan-
den y en uit twee ooren waarvan de regter

het grootste is.

De rigting van de maag is regtstandig, de

groote bogt naar den linker, de kleine naar

den regterkant gekeerd. Zij is slechts een

verwijd verlengsel van den slokdarm
,
en biedt

aldus eene groote overeenkomst met de maag

van den schildpad en de slangen aan. De

binnenste huid van den slokdarm is met lang-

werpige plooijen voorzien, die dit deel voor

eene groolere uitzetting vatbaar en derhalve

het doorslikken van groote insecten mogelijk

maken. Deze plooijen verdwijnen daar, waar

de maag begint
,

en gaan in kliermondjes

over, welke het bovenst gedeelte van de

binnenste huid der maag bezetten en aan

hetzelve eenige overeenkomst met de Mler-^

maag (yentriculus succenturiatus^ van som-

mige vogels geven. Deze kliermondjes schei-

den een slijmachtig vocht af, helvtrelk tot

verweeking van het voedsel dient. Bijna op

het midden der maag verdwijnen zij en gaan

in eene gladde oppervlakte over, wehce aan

het onderst gedeelte der maag
,
met langwer-

pige plooijen voorzien is, die in een klap-

ylies



Ylies uitloopen. Hier vemaauwt zich pok

de maag, zpodat er een ware poortier

lorus) gevormd wordt. [Het fecgin van het

darmkanaal is zeer zamengeplooid
,

en aan

zijne binnenvlakte met zeer digt op elkander

gelegen geplooide Mapplle^en (yahulae cotz-

niventea) voorzien. Deze klapvliezen zijn

door regtstandige schotjes zamen vereenigd,

welke aan het geheel een celachtig aanzien

geven. Benedenwaarts gaan zij in langwer-

pige plooijen over , welke in een dwars klap-

vlies eindigen ,
hetwelk den dunnen darm

van den dikken scheidt en derhalve met het

MapvUes van den harteldarm (yalvula colt)

kan vergeleken worden. Onder dit klapvlies

verwijdt zich het darmkanaal in eenen blin-

den zak , welke als een beginsel van bliiiden

darm is aan te merken. Het hierop volgend

gedeelte van het darmkanaal of de dikke

darm., heeft zeer dikke wanden en bezit

stevige langwerpige plooijen. Benedenwaarts

verwijdt het zich tot eenen zak , welke door

een klapvhes van hetzelve gescheiden wordt

en door eeno naauwe opening met de cloaca

gemeenschap oefent.

Na deze beschrijving van den geheelen vorm

van bet darmkanaal
,
kan het ons niet meer
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bevreemden, dat het dier zoo lang, een zoo

groot aantal meelwormen in hetzelve besloten

heeft gehouden (a), De langwerpige plooijen

immers hebben het voor eene groote uitzet-

ting vatbaar gemaakt
, terwijl de stevige

klapvliezen en de naanwe opening der cloaca

de iiigebragte spijze hebben terng gehouden..

Ik wil Lier nog in het voorbijgaan herin-’

neren
,

dat een gedeelte van de maag en

het gebeele darmkanaal, aan hunnen buiten-

wand
,

eene donkere zwarte kleur hebben

,

welke aan de vingers zwart afgeeft
,

een

verschijnsel, hetwelk ik reeds vroeger deed

opmerken en met de kleurveranderingen in

verband bragt (5).

Bij deze beschrijving van het darmkanaal

voegt zich natuurlijkerwijze die van de werk-

tuigen tot de chijlvorming. De lever bestaat

uit twee groote kwabben
,
waarvan de regter

cle grootste is* beide zijn uit eene meenigte

van kleine kwab) es zamengesteld
,
welke ons

toonen, dat de lever bij dit dier eene

relige Mier Qglandula conglomerata') is. Do
'galblaas h.Qeït eene ronde, eenigzints lang-

werpige gedaante
j

even als bij den Kai-~>

man

(a) Zie bl, 25 en volg. {h) Zie bl. ïSen volg.



7han {d) vereenigt zich de galhuis. van de

léver niet met die vaii de galblaas^ om de

gemeenschappelijke galhuis te vormen
,
maar

blijven beiden van elkander gescheiden en

eindigen met afzonderlijke openingen in den

twaalfvingerigen darm. De alvleeschklier is

Zèer lang en smal, en om het onderst ge-

deelte der maag geslagen.

Perïiaült
(
6
)

zegt dat er geen schijn y^tn

milt bij den Chameleon bestaat* Ik heb echter

een klein rond ligchaam, van eene donkere

kleur
,

in de buikholte waargenomen, het-

welk mij voorkomt de milt te zijn, welke

dan in dit dier slechts in eenen rudimentairen

toestand zoude zijn. Ook heeft swammer-

BAM eene milt in den Chameleon gevonden.

Voor dat ik tot de beschrijving van de

werktuigen tot de' afscheiding der urien en

tot de voortteeling overga, zal het nog noo-

dig zijn van een paar groote vetkwabben te

ge-.

(a) Zie mijne opnierhingen hij déontleding Van eenen

Kaiman, in het eerste Deel der Bijdragen, bl. 467.

" (h) Zie PERRAULTj I. a. p. bl. 39. ,

^

» II n’y avoit aucime apparence de rate; ce qui est

» corforme a la remarque d’ARiSTOTE et de solin. ï^ous

H'.avons appris qiie Mr, swammerdam en a tronvé dans

» un Cameleon, qu'^il a disseque'.



gewagen
,

welke aan de schaarabeendei'en

;

Tastgeheclit zijn en het onderst gedeelte van

den buik bedekken. Zij hebben eene lang-^

werpige gedaante en komen mij Toor eenig->.

zins met het netvlies (omentuni) van den

mensch en de zoogdieren vergeleken te kun^

nen worden. Deze groote vetmassa’s
, welke

de Chameleon met die dieren gemeen heeft,)

die
,

gedurende hunnen winterslaap
, in de

onmogelijkheid zijn voedsel tot zich te ne-^

men, zoo als de Beeren ^ de Marmotten^ de

Schildpadden^ enz. zullen waarschijnlijk
,
even

als bij deze
, hem in het lange doorstaan van

vasten, behulpzaam zijn. Dat deze dieren hier^

door gedurende hunnen vasttijd gevoed wor-^

den
,
en dat ook de dikke speklaag

,
welke ziek

onder de huid van den Zeehond bevindt
, een

dergelijk doel heeft, heb ik vroeger getracht

uiteen te zetten (a).

De nieren zijn in de lengte uitgerekte lig-^

chamen
,

welke uit twee groote kwabben

bestaan , waarvan de bovenste de grootste en

breedste , de onderste kleiner en smaller is.,

Elk dezer bestaat weder uit meenigvuldige

klei-

(«) Zie Specimen anatomico - zoologlcum de Phoew

speciatim de Phoca vitulina, Traj^ ad Ithen» 1822.
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Icleine kwabjes

,
welke aan de nieren het

aanzien van gekorrelde klieren Qgiandulae

^onglomeratae) geven. Uit de onderste kwab

komt de pisleider , welke zeer kort is en

in de cloaca , een weinig lager dan de ope-r*

ning van den eijerleider Qooiductus')
,
inmondt.;

De eijerleider

s

zijn twee lange buizen, welke

door een verlengsel van het buikvlies
,
het-

welk hun tot band dient ,
zeer sterk zamen-

geplooid zijn. Van boven zijn zij met eenen

kelk, tot het opnemen der eijeren voorzien

5

het gedeelte, hetwelk hierop volgt
^

is smal

en maakt als het ware den steel van dezen

kelk uit
;

benedenwaarts worden zij allengs

broeder en gaan eindelijk in twee korte

buizen
, met dikke wanden over

, welke elk

door eene afzonderlijke opening
, met de

cloaca gemeenschap oefenenl Aan dit laatste

gedeelte heelt men zeer"^ oneigenaardig den

naam van baarmoeder (uterus') gegeven.

De eijerstohhen zijn in twee verlengsels

van het buikvlies bevat
;

elk derzelve be-*

stond uit een tiental kogelronde vrij groote

eijeren. Van braam houckgeest {o) beweert

‘
.

cch-*

‘ (ö) Zie V. B. HOUCKGEEST, t, a. p. bl. 641 , waar
onder anderen gezegd wordt:

» De
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fediter dat de Chameleon (ten minéte de

Kaapsche') ge^en eijerleggend dier is, ni'aar

dat hij levende jongen ter wereld brengt;

In dit geval zullen de eijeren
,
na de be-

vruchting, waiarschijnlijk door de eijerleiders

bpgenomeiv en aldaar verder ontwikkeld

wordên. Aldus zoude de Chameleon eene

onmiskenbare overeenkomst met A.e Haaijen

aanbieden. Ik waag het echter niet, in dit

punt iets te beslissen,, voor dat nadere na-

sporingen ons omtrent hetzelve meerdere in-

lichting gegeven hebben.

Wat de cloaca aangaat, dient nog aan-

gemerkt te worden
,

dat hare binnenste

huid met eene meenigte van stevige plooijen

voorzien is
,

welke haar voor eene groote

uitzetting vatbaar maken,

' De mannelijke werktuigen tot de voort-

teeling
,

bieden veel eigenaardigs aan. Ik

behoor echter vooraf niet te verzwijgen
,
dat

de mannelijke Chameleon^ welken ik onder-

zocht
,
niet tot de soort behoorde

,
welke diet

ei-

)) De weetlust spoorde mij echter aan, om verder onder-

?) zoek te doen
,
ten welken einde ik eenige ouden opende

,

j) en ik bevond toen verscheidene met twaalf, en andere

i> met zes jongen bezet
,

ieder in een bijzonder vlies be~

y* sloten, terwijl echter alle de vliezen vast aan den an-

p deren waren
,

als aan een draad geregen.

i



eigenlijke voorwerp mijner ontleding ge-^

weest is
,
maar dat hij een^ Chameleon pla^^

niceps was. De hallen zijn twee kogelronde

ligchamen
,
boven de nieren aan weerszijde

van den wervelkolom gelegen
,

en in eeil

zwart schedevlies bevat. Elke bal gaat iiï

èehen langwerpigen bijbal (epididymis') over j

welke uit een veelvuldig zaamgewonden lig-*i

chaam bestaat. Hetzelve strekt zich onder

den bal langs de binnenzijde van de nier uit

en gaat benedenwaarts in eene \.oTie aji^oe-

rende buis {yas deferens') over ^ welke met

de basis van den roede gemeenschap oefent.'

De roede onderscheidt zich van dien dei^

meeste overige hagedissoorten (lezards'y
,
door

dat hij enkelvoudig is. Overigens is hij zod

als bij alle hagedissoorten en slangen, onder

de huid van den staart verborgen
, worden-:

de bij de omhelzing door de zamentrekking

der staartspieren naar buiten gedreven. Hij

heeft eene eenigzints rolronde gedaante en ia*

met een spits uiteinde voorzien*(i ^

Na aldus de ingewanden van den Chame^
jeon beseliQUwd te hebben, blijft ons nog

overig,, de beenderen; uit welke zijn ge-^

- i raam-



raamte samengesteld is, en de spieren, die

hetzelve bewegen
, te beschrijven. Ik heb

mij in de afbeeldingen der eerste alleen tot

die beenderen bepaald
5 van welke cuvier in

^
zijne onwaardeerbare Recherches sur les osse^

mens fossiles geene of minder voldoende .af^

teekeningen gegeven heeft
, en de overigen

niet op mijne plaat gebragt, vermits toch

zijn werk in de handen van eiken ijverigen

natuuronderzoeker is.

Zoo wij nu met den schedel eenen aanvang

maken ,
treft ons reeds bij de eerste beschou-

wing deszelfs zonderlinge gedaante
, welke zoo

geheel van hetgeen men bij andere dieren

aantreft
,
afwijkt

,
dat men schier zoude wan--

hoopen^ haar tot eenen bepaalden grondvorm

te kunnen terug brengen. Een naauwkeu-

riger onderzoek echter leert ons dat dezelve

uit beenderen samengesteld is ,
welke niet

zoo geheel van de beenderen van het hoofd

:van den mensch en de andere dieren afwij-^

ken
,

ten minste zeer wel met deze verge-

leken kunnen worden.

Het beenige hoofd van den Chameleon heeft

de gedaante van eene pyramide met twee

zljdehngsche verheven randen , en is van

achteren met eenen kam voorzien ,
welke

door
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door drie stijlen gevormd wordt. De vol-

gende beenderen stellen het zamen.

I®, 'Ret i^oorhoofdsheen
^
hetwelk het groot-*

ste gedeelte van het bovendeksel van den

schedel nitmaakt ^ hierbij voegen zich twee

beenderen
5
weEce men als gedeelten van het

voorhoofdsbeen kan aanmerken
,
en aan welke

ik de namen van zijdelingsch voorste en ach-

’terste voorhoofdsbeen (jos frontale laterale
,

anterius et posteidm') geef, terwijl ik het

iCerste, middelst voorhoofdsbeen^ (os frontale

medium) noem.

55^. Het zeefbeen met het ploegbeen zamen-

gegroeid. '

3 ®. Het ivandbeen^ hetwelk enkelvoudig is#

4^* slaapbêenderen^

5 ®. Het achterhoofdsbeen, %

Hierbij voegen zich, om het aangezigt te

volmaken.

I®. Twee opperhaaksbeenderen
, welke tus-

Schen zich een smal iusschenkadksheen en een

klein neusbeentje bevatten.

Twee jukbeenderen^ met de traanbeen’-^

ijes zamengegroeid.

De grondvlakte vai^ den schedel wordt be-

halve door het onderkt gedeelte v^ït het ach—

terhoofdsbeen, nog gevormd: -
,
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ï®; Door verhemelte'sheen*

2 ®. Het wiggeheen
,

hetwelk uit een lig-

chaam en twee vleugels bestaat.

Het verband tusschen den schedel en de

onderkaak geschiedt door middel van een vrij

lang vierhant heen (os quadratum seu tym^

panicum.')

Beschouwen wij nu deze beenderen een

weinig nader.

Het middeht of eerste voorhoofdsbeen [a)^'

dekt den schedel van boven en is zeer

-breed
;
van voren loopt het in een smal uit-

steeksel met eenen dwarsen rand uit, met

welken, het neusbeen zich verbindt. Yan
achteren vereenigt het zich door eenen in-

gesneden’ rand, met het wandbeen
j
de zij-

randen zijn eenigzints gezaagd om zich met

het voorste -zijdelingsch voorhoofdsbeen te ver^

^enigen. ,.'De buitenste of bovenste opper-

vlakte van het been is zeer ruw en rob-

belig (6).

' Het tweede of voorste zijdelingsch voorhoofds*

leen (c) is een smal been
, hetwelk zich vait

yo-
(a) Zie Pt IL Fig, 2, a*

(&) Zie Pi. ÏI. Fig, I en 2 ,
a

,
a.

(c) Zie Pi, IL Fig. i en 2, }),.b; b*
'



voren naar achteren nitstrekt
,
en het voorste

gedeelte van den bovensten rand van de

oogkas vormt. Van boven vereenigt het zich

met het eerste voorhoofdsbeen, van voren

met het bovenkaaksbeen, van achteren met

het derde voorhoofdsbeen.

Het derde of achterste zijdellngsch voor^

hoofdsheen (a) is vrij breed, van eene eenig--

zints driehoekige gedaante en tusschen het

tweede voorhoofdsbeen , het juhbeen en het

juhbeen^s gedeelte van het slaapbeen gelegen.

Van boven vormt het te zamen met het

tweede voorhoofdsbeen den boi?ensten rand

van de oogkas. Deze rand is zeer verhe-

ven en met tandvormige verhevenheden

voorzien ,
welke van weerszijden twee uit-

stekende gekartelde lijsten boven op den sche-

del vormen
,

tusschen welke het middeïst

voorhoofdsbeen of de voorste oppervlakte

van den schedel als uitgehold verschijnt (è);

met het middelst voorhoofdsbeen vormen

ook de beide zijdelingsche voorhoofdsbeen-

deren den bovensten wand der oogholte.

Ove-
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Overigens wordt rlog door dit been, den

achtersten rand der oogkas gedeeltelijk ge-

Vormd
;
en van achteren helpt het den juJs-

Tjeen's boog (arcus zygomaticus) Volmaken.

Het zeejheen is met het smalle ploegheen

tot één been vereenigd. Het is zeer klein

en biedt
,
in plaats van zeefplaat

,
slechts eene

vliesachtige oppervlakte aan
,
door het ploég-

been in twee helften gescheiden
,

door elk

van welke de reukzenuw tot de neushol-

te gaat.

Het umridheen (a) heeft de gedaante van

eenen driehoek
,
waarvan de grondvlakte naar

voren
,

en de punt naar achteren gekeerd

is. Deze punt verlengt zich achterwaarts in

eenen krommen kam (5), welk’s bovenrand ge-

karteld is, en die zich met de beide stijlen

van het slaapbeen vereenigt. Van voren is

dit been met het middelst Voorhoofdsbeen

verbonden
,

en van achteren wordt door

deszelfs beide, schuins naar den kam oploö-

pende randen
,
de slaapgröef aan haren voor*?

kant bepaald. Bovendien hangt het onderst

gedeelte van den kam, met de regtstandige

plaat

(a) PI. ÏI. Fig. I én 2 ,
d , e.

{b) PI. n. Fig, Ï en 2, e, e,

if
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plaat van het middenstuk van het achtera

hoofdsbeen zamen.

Het slaapheen {a) bestaat uit een juk-

beensgedeelte
,
een achterhoofdsuitsteeksel en

een uitsteeksel voor de geleding met het

vierkante been. Het jukbeen’s gedeelte is

breed en dun en vereenigt zich van vo-

ren met het derde voorhoofdsbeen
j

van

achteren loopt het bovenwaarts in een stijl-

voniiig uitsteeksel uit (ó), hetwelk schuins

naar boven gaat en zich met den kam van

het wandbeen vereenigt
,
om de slaapgroef

aan haren achterkant te bepalen; beneden-

waarts gaat het alaapheen in een kort uit-

steeksel over
,

hetwelk zich door middel

eener bolle oppervlakte met het vierkant been

geleedt. Dit slaapheen verschilt derhalve ge-

heel en al van de gesteldheid
,
welke het bij

andere dieren heeft
;
daar het de holte

,
ih

welke bij deze de gehoorbeentjes bevat zijn,

ten eènenmale inist. Op welke\wijze aan

dit geihis te gemoet gekomen wordt
;
hebben

wij vroeger aangewezen
,

zoodat wij er nu
niet langer bij behoeven stil te staan, maar

tot het achterhoojdsbeen kunnen overgaan.

Dit
{a) PI. II. Fig. I

,
f
, g.

[b) PI. lï. Fig. I, 2 en 3
, g, g, g, g^ g«

E 2
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Dit been (a) bestaat vooreerst uit een mid-

denstuk
,
hetwelk uit twee beenigc platen

.gevormd is
^
die van onderen het verst van

elkander verwijderd
,

naar boven smaller

toeloopen, en aldus eene driehoekige ruim-

te (b) omvatten / in welke de hersenen bevat

zijn, en die derhalve de ware schedelholte

uitmaakt
5
van voren is deze holte met een

vlies gesloten
,

hetwelk ik mij echter in de

teekening weggedacht heb
, om de holte te

doen zien* Gezegde platen vereemgen zich

bovenwaarts tot een regtstandig uitsteek-

sel (c)
,

hetwelk zich door eenen ingesneden^

rand met het onderst gedeelte van den kam

van het wandbeen vereenigt. Zijwaarts ver-

breedt zich het achterhoofdsbeen van weers-

zijden in een dwars uitsteeksel {d)^ in het-

welk zich de eironde en de ronde venster

met de inwendige deelen van het gehoor

bevinden en dat zich met het slaapbeen

vereenigt. Van achteren merkt men aan dit

been eene ovale opening voor den doortogt

van het ruggemerg
,
en onder deze ,

drie

knob-

[a) PI. II. Fig. I
,
2 en 3 ,

h
,

i
,

i
, 1 ,

1 . m ,
m.

(&) PI. II. Fig. 2 ,
m , m. (c) Pi, II. Fig. i

,
h.

{d) PI. II. Fig. 2 en 3
,

i; i.
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knobbels
,

voor de geleding met de wer-

velkolom op. Van deze laatste omvatten de

twee bovenste
,

gedeeltelijk den ondersten.

Aan de grondvlakte is het achterhoofds-

been
,
een weinig vóór den ondersten knob-

bel
j
met twee kleine uitsteeksels voorzien

;

uit welke van weerszijde
,

eene verheven’

uitgesneden’ lijn voortkomt
j

die zich beide

in twee schuins naar buiten gaande beenen {a)

voortzetten
,

door welke het achterhoofds^

been met de groote vleugels van het wigge-

been zamenhangt. Dit laatste gedeelte zoude

men het grondstuk (^pars hasilaris'^ van het

achterhoofdsbeen kunnen noemen.

Het bo^enhadksheen {b) is zeer groot, van
achteren verlengt het zich in eene punt,

welke het voorste uitsteeksel van het juk-

been ondersteunt
;
van boven vereenigt het

zich met het tweede voorhoafdsbeen
j
van

voren met het tusschenkaaksbeen
;

in het-

zelve bevindt zich aan den voorkant eene

groote eironde opening (c), welke het neus--

gat is, en derhalve van de neusgaten van

andere dieren zeer verschilt
,

daar bij deze

de-

{a) PI. II. Fig. 3, l, 1. {h) PI.U. Fig,ïen2,y,y,y.
(c) PI. II. Fig. I en 2 .
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dezelve nooit in de boveiikaaksbeenderen ge^

boord zijlij maar zich op of vóór dezelve

bevinden
;
achter het neusgat is een klein

onderholte gat (^foramen infra- orhitale)

in het verhemelte’s gedeelte van dit been treft

men eene insnede aan
,
welke te zamen met

het verhemelte’sbeen een ruim gat vormt {a)

,

hetwellc het voorste gat van het gehemelte of

het foramen incisivum is. In dit been zijn

van weerszijde een twintigtal
,

driehoekig-

puntige tanden geplant
j
welke allen gelijk-

vormig zijn en in eene achtervolgende reeks

staan
;

de voorste zijn de kleinste
j
achter-

waarts nemen zij in grootte toe
,
tot aan den

zestienden tand
j

bij welken zij weder be-

ginnen af te nemen. Deze tanden zijn zoo

naauw met den rand der bovenkaak ver-

bonden
5

dat zij met denzelven sléchts één

geheel schijnen uit te maken. Tusschen deze

bovenkaaksbeenderen bevindt zich een smal

tusschenhaahsbeen (ó), hetwelk zich boven-

waarts in eene punt verlengt en zich met

het neusbeen vereenigt
;

dit neusbeen (c) is

;seer klein
j

en bovenwaarta met het uit-

steek-

(a) PL TIe Fig. 3 , X > X . (^) Pi. n, Fig. 1 cn 2 . f
(c) PI. lï. Fig. 2

,



steeksel yan het middelst voorlioofdsbeen ver-

bonden, CuviER (a) zegt dat er twee zijn;

ik vond er echter slechts een; welligt hangt

dit onderscheid van den leeftijd af. Het

puntig uitsteeksel van het eerste voorhoofds-^

been vormt
,

te zamen rnet het neusbeen

en een gedeelte van het tusschenkaaksbeen

,

een middenschot voor tv^ree eironde gaten (Z>)

,

welke zich aan den voorkant van de bovenste

oppervlakte van. den schedel bevinden en van

weerszijden door het middelste en tweede

voorhoofdsbeen inet het bovenkaaksbeen
,

omschreven worden. Zij zijn met eep

vlies gesloten en door de huid bedekt; dc^t

het dier aldaar ten hoogste gevoelig is
,

hebben wij reeds vroeger aangetoond (zfe

bladz. 4i*)

Het jükheen (c) verbindt zich door een

smal en puntig uitsteeksel met het boven-

kaaksbeen
,
rigt zich daarna aan den achter-

kant breeder op
,
om zich met het derde

voorhoofdsbeen te vereenigen
,

en den ach-

ter-

(d) Zie G, CUVIER , Recherches sur les ossemens fos->

siles
y
Tom, V. 2 Part» Paris 1824. p* 269»

(&) PI. n. Fig. I en 2, Z; z.

(c) PI. IL Fig. I

,
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tersten rand der oogkas te voltooi]en. Het

is, zoo als ik reeds vroeger zeide, met het

traanbeen tot één heen zamengegroeid.

Het verhemelte^sheen (a) is smal en dieper

dan de hovenkaaksheenderen gelegen
;
van

voren vereenigt het zich met deze, vormt

dan een middenschot tusschen de twee voor-

ste verhemelte’sgaten en verbindt zich ein-

delijk', door een breeder uiteinde, met het

Jigchaam van het wiggebeen.

Het wiggebeen {b) bestaat van weerszijden

,

uit het ligchaam (c), eenen grooten (d) en

eenen kleineren zijdelingschen vleugel (e).

Het ligchaam verbindt zich van voren door

eenen schuinschen rand met het bovenkaaks-

been
,
loopt binnenwaarts

,
in eenen stompen

hoek uit
,

door welken het met het dieper

gelegen verhemelte’sbeen zamenhangt
,
en ver-

eenigt zich eindelijk met de punt van den

grooten vleugel. Deze laatste is namelijk

aan de voorzijde zeer smal en puntig, daalt

vervolgens breeder naar beneden
,
buigt zich

om en eindigt aldaar iu een dwars
,
van vo-

ren

(a) PI. n. Fig. 3 , y. {b) PI. ÏI. Fig. 3 ,
n

,
o

, p,

(c) PI. H. Fig. 3 , n. (d) PI. 11. Fig. 3 ,
o.

(.) Pi. II. Fig.
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ren eenigziiits afgerond uitsteeksel
,
hetwelk

groote overeenkomst aanbiedt met een dier-

gelijk uitsteeksel der papegaai]en. Uit dit

gedeelte ontspringt in eene dwarsche rigting,

de tweede of de zijdelingsche vleugel, welke

zeer kort is en zich met een breed uiteinde

aan het boveiikaaksbeen en het jukbeen

va'sthecht. Tusschen dezen vleugel
,
het lig-

chaam van het wiggebeen en het boven-?

kaaksbeen wordt eene langwerpig ronde
,
zeer

ruime
,
opening (a) voor den doortogt der ze-

nuwen gevormd.

Het vierhant heen (^os tympanique Cup^ (6)*

is een lang en regt
,
van boven breed

,
van

onderen smal been
\

deszelfs voorste opper-

vlakte is in de lengte uitgehold
, de achterste

bol
5
van boven is het van eene holle gele-

ding vlakte voorzien
,

welke binnenwaarts

in een eenigzints puntig uitsteeksel uitloopt

,

hetwelk zich met het zijdelingsch verlengsel

van het achterhoofds^een vereenigt
;

overi-

gens voegt zich, zoo als wij hierboven za-

gen
,

het geledinghoofd van het slaapbeen

,

in deze vlakte. Van onderen eindigt dit been

in twee knokkels, welke zich in de holle

{a) PI. II. Fig. 3 , q, (h) PI. 11, Fig, i en 3 ,
x

;
x

,
x»
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geledingvkkte van de onderkaak plaatsen

«

De ond&rhaah {a) bestaat even als bij den

erocodil en alle hagedissoorten uit zes afzon-

derlijke stukken
,

aan welke cüyieiv {h) bij-

zondere namen gegeven heeft, welke ik
,
om

geene verwarring te geven, zal behouden.

Het eerste stul^ (c) heet bij hem tandbeen (os

dentaire') / het is bij den Chameleon veel uit-

gestrekter, dan bij de overige hagedissoorten,

en beslaat het geheele voorste gedeelte van

den tak der onderkaak
;

in deszelfs boven-

rand zijn een twintigtal tanden geplant
,

die even als die der bovenkaak
,
met den-

zeiven één geheel schijnen uit te maken , en

ook even zoo in grootte toe- en afnemen.

Op dit been is van boven een ander been

ingeplant (cZ)
,
aan hetwelk cuvier den naani

van aanvullend heen (os complementair

geeft; het vormt den kroonuitwas der on-

derkaak (proc. coronoideus') ^
hetwelk bij den

Chameleon vrij sterk is. Met dit been ver-

eenigt zich van achteren een derde been

,

door

('«) PI. IL Fig. 4 en 5.

(6) Verg. cuviER, Recherches
^

enz. t, a. p. bi.

en elders.

(c) PI. lï. Fig. 4 en 5 , a
,

a.

(r/) PI. n. Fig. 4 en 5, b; b, b.

/



door euviER geledingheen {os articulaire')

genaamd (a); liet 'vult "van achteren dei\

tak der onderkaak aan en vormt het bor-

venst gedeelte van hare geledingholte, Tus-

schen dit been
,

het’ os complementaire en

het os dentaire , is een vierde been (b) ge^

plaatst
,

hetwelk klein en vierkant is en

den naam van hovenhoelsheen (os surangu-

laire') draagt. Het onderst gedeelte van de

geledingholte der onderkaak
,

wordt door

het vijfde been of het hoèhheen (os angU’^

laire') (c) gevormd , hetwelk ook den knob-

beligen hoek der onderkaak vormt en zich

voorwaarts in eene punt voortzet
,
welke

zich m'et het zesde been, het dehhend heen

(os operculaire) (ö?), vereenigt, hetwelk tus^-

schen het laatste en het os dentaire gescho»-

ven is. Cuvier (ö), die slechts met een paar

woorden van de onderkaak van den Chame^

.
' ïeon

(a) PI. II. Fig. 4 en 5, c, c.

{h) PI. 11. Fig 4 ,
d. (c) PI. n. Fig. 4 én 5, e, e.

(d) PI. IL Fig. 4 en 5, f, f, f.

(e) Zie CUVIER , t, a. p. bi. 274 * » Gctte extension du

)> dentaire
,

cette reduction du surangulaire sont cncore

)) plus fortes dans Ic Cameleon
,
ou je ne sais même s^ii

j» existe im veslige d\>perculaire
j

je n’en ai pu decouviir,

même dans Ia grande espècc a museau ccbancié.”



leon gewaagt
,

ontkent dit laatste been in

denzelven gevonden te hebben
;
hoewel smal

is het echter aanwezig
,
zoo als uit mijne af-

beelding blijkt
;

misschien was het
,

in het

d.oor cuviER onderzochte exemplaar
,
met het

os dentaire zamengegroeid (n).

Na deze beschrijving zien wij derhalve dat

het hoofd van den Chameleon^ aan zijn ach-

terst gedeelte met eene soort van helm voor-

zien is
j
welke door den kam van het wand-

been en de beide stijlen van het slaapbeeii

gevormd wordt
;

dat beide deze deeleii te

zamen met de achterste randen van het wand-

been en met den jukbeen’sboog
,

de slaap-

groef bepalen
,
dat de beide slaapgroeven door

het verlengsel van den kam en het regt op-

staand uitsteeksel van het achterhoofdsbeen

,

van elkander gescheiden worden
;

dat de

neusgaten zich in de bovenkaaksbeenderen

bevinden
j

dat boven op den schedel twee

andere gaten zijn en dat deszelfs opper-

vlakte aldaar uitgèlipld is^ voegt men hier

nog

/
(a) In een fraai geraamte van eenen Chameleon I, uit

de ver^iameling van mijnen hooggeachteri yoormaligen leer-

meester N. c. DE FREMERY ,
merkte ik ook een flaauwe spoor

van de naad van het os operculaire pp.
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nog bij
,

dat de beide oogïiolten slecbts

door een vlies van elkander gescheiden zijn

;

dat de groote vleugels der wiggebeenderen

zich benedenwaarts in twee breede uitsteek-

sels verlengen en dat er zich drie knobbels

voor de geleding met de halswervelen be-

vinden
,
dan zal men een juist denkbeeld

hebben van de eigenheden van den schedel

van den Chameleon y en zien dat allen
,
hoe

schijnbaar afwijkend ook
y
echter tot den ge-

wonen grondvorm (typus) kunnen terugge-

bragt worden.

Aan de wervelkolom
,

tot wier beschou-

wing ik nu overga
,

tel ik :

Drie eigenlijke halswervelen en twee on-

eigenlijke
,

welke men misschien even zoo

goed tot de rugwervelen zoude kunnen bren-

gen, daar zij ribben dragen, die zich echter

niet met het borstbeen vereenigen en dus

den naam van palsche ribben verdienen.

Vijftien rugwervelen.

Twee lendenwervelen.

Twee heihgbeenswervelen.
:

Een en veertig staartwervelen
;

cuvier (a)

telt er van den Ch. planicepa vier en vijftig

en

[a) Zie CUVIER, t. a. p. bl. 218,
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en van den Egyptischen Chamelèon acht eil

zestig op
;

dit onderscheid hangt van soorte-

lijke of misschien ook van individueele ver-

scheidenheid af. Tot de mogdijkheid van
het laatste zoude ik besluiten door het ge-

raamte van dezelfde soort van Chameleon^

als de mijne, uit de verzameling van den

Hoogleeraar fremery
,
in hetwelk ik namelijk

zeven en veertig staartwervelen vond.

De eigenlijke halswervelen zijn niet van

elkander gescheiden, maar zainengegroeid en

vormen aldus ééne beenachtige massa (a),

aan welke alleen flaauwe sporen van schei-

ding tusschen de ligchamen van den eersten

,

tweeden en derden wervel zigtbaar zijn.

Voorts merkt men aan dezelve
,
van voren

eene dwars uitsteeksel en van weerszijde twee

schuinsclie uitsteeksels op
;
bovendien zijn er

van boven twee
^
doornachtige uitsteeksels

,

waarVan de voorste de breedste en blijkbaar

uit twee zamengegroeid is
;
en aan den on-

derkant vindt men puntige uitsteeksels
,

welke eenige overeenkomst hebben
,
met der-

gelijke uitsteeksels aan de laatste haJswerve-

len van sommige vogels (6). Aan de gele-

ding-
{a) PI. IT. Fig. 6.

(è) Zie voor dit alles PI. II. Fig. 6,



yingvlakte dezer halswervelen met het ach-^

terhoofd, neemt men drie van elkander ge-

scheiden’ geledingvlaktes waar
,
welke met de

drie voorheen gezegde knobbels van het

achterhoofd in verband zijn. Dit zamen-

groeijen der halswervelen tot één ligchaam,

hetwelk ik bij geenen vroegeren schrijver

opgeteekend vind
^
maakt den reeds zoo kor-

ten bals geheel onbewegelijk
;

dat aan deze

stijfheid door de groote bewegelijkheid der

oogen te gemoet gekomen wordt, heb ik

reeds vroeger getracht aan te tobnen. Op

deze wervelen volgen er twéé, Welke cuvièr

tot dé halswervélén brengt
,
en dié

,
behalve

eén klein döornnitwas en dé schtdnschè

uitsteeksels
,
nóg een’ geledinghoofdje voor dé

valsche rib
,
welke zij dragen

,
bezitten»

De rugWerVelén (05} hebben zeer lange en

smalle ligchamen
j

allen zijn met schuinsche

uitsteeksels en met een geledinghoofdje voor

de rib voorzien , hetwelk zich een weinig

onder het voorst schuinsch uitsteeksel bevindt.

Hunne doornuitwassen zijn lang, vooral de

eerste
5

benedenwaarts echter nemen zij al-

lengs

{a) PI. r, Fig. 7, 8 en 9 yertoonen eeneh riigweiTél,

€>p zijae, van voren en achteren.
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lengs in grootte af en krijgen dan ook eene

meer scliuinsclie rigting.

De twee léndenwervelen zijn korter en

breeder en met kleine dwarsche uitsteeksels

voorzien
5
hunne doornuitwassen echter zijn

zeer kort.

Aan de heiligbeenswervelen merkt

men twee zeer zware dwarsche uitsteeksels

op
,

welke breed eindigen en aan hunnen

achterkant eene geledingvlakte voor het

darmbeen vormen. Aan de binnenzijde laten

zij eene vrij ruime opening tusschen zich

over. De doornuitwassen dezer wervelen zijn

zeer klein. Nog kleiner zijn die van de acht

eerste staartwervelen
;

in de overige drie en

dertig verdwijnen zij geheel en al. In alle

staartwervelen vindt men» aan den onder-

kant dwarsche uitsteeksels
5
welke vorksgewijs

naar beneden dalen (b') en benedenwaarts

allengs korter worden. Bovendien zijn zij

aan hunnen onderkant met doornachtige uit-

steeksels voorzien, welke eene opening in

hun midden voor den doortogt der bloed-

vaten en de gedaante van de letter V heb-

ben.

(a) PI. II. Fig, 10, a, a, sl, a,

ib) PI. II. Fig. lo, b, b, b.

^ /



ben. Ook behoort nog aangemerkt te wor-»^

den
5
dat de staartwervelen ,

zoo als gewoon-

lijk
5
benedenwaarts langzamerhand kleiner en

dunner worden.

Zoo als bij de meeste overige hagedisch-

soorten geschiedt het verband tusschen de

ligchamen der wervelen ,
door middel van

een bol uitsteeksel van den voorsten wer-

vel (a)
,
hetwelk zich in eene holle vlak-

te [b') van den daarop volgenden voegt
5
eene

inrigting welke meckel niet oneigenaardig

ein Nussgelenk (c) noemt.

Er zijn zeventien ribben^ de beide eerste

komen van de oneigenlijke halswervelen af

en verbinden zich niet met het borstbeen

;

de vijf volgende zijn door middel van kraak-

beenderen met het borstbeen verbonden
j
de

zes welke nu volgen vereenigen zich zamen

op den buik
,

door middel hunner kraak-

beenderen
,

welke ineen loopen
\

de vier

laatste nemen allengs in kleinheid toe, en

hebben vrije uiteinden.

Het

{a) a II. Fig. 8, ö.

(6) PI. Ih Fig. 9, b.

(ü) Verg. j, F. MECKEL. System^ der VèrgU anatomie

^

Halle 1824. 3 ïheil i Abth, p. 427.

F



Het zamenvloeijen der kraakbeenderen van
de achtste en volgende ribben op den buik

,

schijnt mij toe voornamelijk te dienen om
aldaar geschikte steunpunten ^an de buik-

spieren, vooral de régte, te verleeneUj tus-

Schen wier vezels zij als het ware ingevloch-

tén zijnj want dat het gestadig klimmen

eene grootere kracht dezer spieren vereischt,

zal wel niemand tegenspreken; in dit opzigt

zijn zij derhalve met de buikkraalcbeenderen

van den Kaiman te vergelijken. Misschien

strekt deze inrigting te gelijker tijd om de

buiksingewanden ^ bij de geweldige uitzetting

der longen en derzelver verlengsels
,
te onder-

steunen. Dat de longen
,
borst en buik zeer

sterk kunnen uitzetten
,
wordt

,
behalve door

de inrigting der longen zelve, ook nog door

de wijze ,
waarop de ribben met de wer-

velen verbonden zijn
,

voortgebracht. De

holte welke zich aan hun wervelüitein-

de bevindt^ draait namelijk op het geleding-

hoofdje van den wervel, even als op eene

spil rond en dat hierdoor hunne beweging

uitgestrekter moet zijn, dan bij die dieren,

in welke het hoofdje der ribben in eene holte

bevat is
,

zal wel geen verder betoog be-

hoeven.

Het



Het borstbeen
,

welks beschouwing zicli

van zelve bij die der ribben voegt
,

bestaat

van boven uit eene langwerpige schijf
,

op

welke een dunne steel volgt. Aan den bo-

venkant van deze schijf vindt men Vto

weerszijde eene sleuf, in welke zich de on-*

derrand van liet ravenbeksheen (^os cordcoi^

deuni) voegt
;

en aan het onderst tiiteinde

eene geledingvlakte voor het kraakbeen van

de derde rib
5

aan den steel bevinden

zich
5
aan eiken kant, drie geledingvlakten

voor de kraakbeenderen der vierde, vijfde

en zesde rib
,
en met deszells punt vereenigt

zich hét kraakbeen der zevende rib. Het
raifenhehsheen (os coracoideurn) is breeteÉÉÏi

aan deszelfs onderst gedeelte met eenen bof-

len rand voorzien
,
welke zich in de voor-

heen gezegde sleuf van de schijf voegt. Het

schouderblad vereenigt zich door een breed

uiteinde met dit been
,
en vormt met het-

zelve eene halvemaanswijze insnijding
, in

welke zich het hoofd van het opperarmbeen

voegt
j

het overig gedeelte van het schou-

derblad is echter zeer smal. Er is geen sleu-

telbeen aanwezig. Het hoofd vaii het opper--

armbeen is niet rond maar in de dwarste

uitgerekt
;
vlak onder hetzelve bevindt zich

F 3 een



è^n sterke doorn voor de aanhechting der

deltaspier. Benedenwaarts gaat het opper-

armbeen in twee sterke knobbels over.

In de ellepijp is het bovenst gedeelte

van het elleboogmitsteehsel (processus anco-

naeus {a) van het onderst, hetwelk met de

ellepijp verbonden is (6) ,
gescheiden en vormt

derhalve in de geleding met den bovenarm

,

eene losse schijl
,

welke men om de over-

eenkomst met de knieschijf de ellehoogschijf^

volgens MECKEL
,
zonde kunnen noemen. Deze

uitstekende ontleedkundige vond dezelve in

vele kruipende dieren
,

bij welke derhalve de

CJiGfneleon ,
dien hij niet opgeeft, behoort

gH^G^d te worden (c), In den regterarm

beötötid deze schijf uit twee afzonderlijke stuk-

ken. In het geraamte van eenen Chameleon

pianiceps merkte ik deze losse schijf niet op

;

dezelve was echter niet, zoo als men ligt

zoude vermoeden
,
met de ellepijp tot een elle-

booguitsteehsel zamengegroeid
j
want dit laatste

ontbrak.

De

d*PI. ILFig. II, b. (5) PI. 11. Fig. ï: ,

(cj Zie MECKEL t. a. p. bl. 4^5. Verg. ook mijne

Ontleedkundige Opmerkingen over den Kaiman, in het

I. Deel der Bijdragen
,
bl. 162 . (noot.)



De beenderen van de achterhand bestaan

uit twee rijen
,
waarvan de eerste drie been-

deren bevat, namelijk een beentje, hetwelk

zich met de ellepijp, een ander hetwelk zich

met het spaakbeen geleedt (o5 cuhitale et

radiale')
, en een derde hetwelk zich tusschen

deze beide en een weinig onder dezelve be-

vindt (os centrale)
5
om deze beenderen zijn

straalvormig vijf beenderen gerangschikt

,

welke cuviER (a) voor zamengesmolten houdt

uit de tweede rij beenderen van de achter-

terhand met de beenderen van de voorhand;

zij hebben volkomen de gedaante van de

voorhandsheenderen (ossa metacarpi) bij an-

dere dieren
;

zij zijn zeer lang en van onder

en boven met een geledinghoofd voorzien,

waarvan het onderste zich met het eerste

lid van den vinger geleedt. De volgorde van

de leden des vingers is aldus.

Voor de binnenste helft:

De eerste, of binnenste vinger, twee.

De

(a) CuviER , t. a. p. bl. 298 en volg. de beenderen

der ledematen vai^ den Chameleon zeer naaiiwkeiirig be»

schrijvende en zijne beschrijving door getrouwe teekenin-

gen (Zie PI. XVII^ f 38, 4*2.» ^*2^ ophelderende,

heb ik het onnoodig geoordeeld lang bij derzelver beschrij-

ving stil te staan.



De tweede
,

drie,

De derde
, vier.

Voor de buitenste helft:

De eerste, vier.

De tweede, drie.

De laatste of uiterste geledingen
, beslaan

uit vrij sterke kromme nagels.

Dat de duim
,

de wijsvinger en de mid»-

delste vinger, door de huid zamen verbon-

den zijn en aldus eene groep vormen
,
welke

naar binnen gekeerd is
,
terwijl de ringvinger

en de pink, op dezelfde wijze vereenigd, zich

naar buiten wenden, is genoegzaam bekend.

Behalve door de heiligbeenswervelen
,
wordt

het bekken ook nog door het c^ar/zz- het

schaam- en het zitbeen zamengestel cl. Het

darmbeen is van boven het breedst en met

eenen kraakbeenigen puntigen rand voorzien

,

welke door eenen band met de heiligbeens-

wervelen verbonden is
^
n^ar onderen ver-

smalt het zich en is het eindelijk door eenen

smallpn rand met het schaambeen verbon-

den
;

het schaambeen is. zeer smal VQoral

in het midden
\
van voren is het slechts

^oor eenen band met het zitbeen verbon-

den
^

van achteren echter vereenigt het

^ich oiimiddelijk met dit been
,

en vormt
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gezaniénlijk met hetzelve en met het darm-^

been
,
de heupkom ; het zitheen is eenigzints

driehoekig en loopt van achteren in eenen

scherpen zitbeenshoek nit
\

tusschen het

schaam- en het zitbeen wordt eene ruime

opening overgelaten
,
welke van voren door

den vroeger gezegden band bepaald wordt,

en voor het eironde gat gehouden moet

worden. Het hoofd van het djeheen is zeex

klein
;
knieschijf nam ik niet waar

\
aan den

voet vond ik in de eerste rij der beenderen

van den achtervoet (tarsi(£) vier beenderen;

een voor het scheen-^ en een voor het kuit^*

heen (ps tibiale et peroneale^ ^ tusschen deze

ligt een derde
,
hetwelk als spil voor de be-

wegingen van den voet dient
, en het mid-

denpuntsheen (ps centrale'^ genoemd wordt,

bij hetwelk zich aan de buitenzijde een vier-

de been voegt
;

dè tweede rij wordt uit ge-

lijke beenderen gevormd
,

als die
, wellce

ik met cuvier uit de voor- en achterbands»

beenderen zamengesmolten beschouwde
,

die

op dezelfde wijze als deze geplaatst zijn en

zich met de eerste of achterste leden der

vingers verbinden. De volgorde en het getal

van de leden der vingers is aldus.

Toor
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Voor de binnenste helft:

Twee , drie.

Voor de buitenste:

Vier, vier, drie.

Dit getal is derhalve hetzelfde als voor de

hand
;

dat zij even als in deze , in twee

helften verdeeld zijn
,
waarvan hier echter

die met drie vingers naar buiten, en die

met twee vingers naar binnen gekeerd is
,

zal

naauwelijks aangestipt behoeven te worden.

Er blijft mij nu alleen nog over
,
ook de

spieren van den Chameleon aan een bepaald

onderzoek te onderwerpen; men verwachte

echter geene volledige myologie van mij

,

daar het mij doelmatiger voorkomt alleen de

bijzonderheden op te geven
,

welke aan

dit dier eigen zijn
,

en over dat wat hij

met andere gemeen heeft
,

vlugtig heen te

stappen.

Het hoofd eenen geheel eigenaardigen vorm

hebbende
,

moest ook eene veranderde rig-

ting en gesteldheid der spieren
,
welke zich

aan hetzelve inplanten
,

hiervan het ge-

volg zijn.

haten wij nu deze , bij elk der kaauw-

spieren volgen.

De slaapspier Qit, temporalis) vult de ge»-

hee^
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heele slaapgroef, en zicli om den achtersten

stijl derzelve slaande
,
vindt zij aan dezen stijl

en aan den kam van het achterhoofd ge-

schikte steunpunten
;

voorts daalt zij naar

beneden en plant zich in aan het kroonuitwas

van het 05 complementaire Cuif. 5
met een smal

peesachtig uiteinde (a).

De Jsaauwspier (m, masseter') is met eene

sterke peesschede bedekt
,
komt van den on-

derrand van den jukbeensboog, daalt bene-

denwaarts en plant zich in aan de verheven

lijn der onderkaak (6).

De buitenste vleugelspier (m. pterygoideus

externus') komt van* den grooten vleugel van

het wiggebeen
,

en plant zich in aan den

hoek der onderkaak
, ^
om welken zij zich

heen slaat (c).

De binnenste vleugelspier (jn. pterygoideus

internus') , is naast de vorige gelegen
,
komt

van den binnenrand van den grooten vleu-

gel en plant ' zich in aan den binnenrand

van het achterst gedeelte der onderkaak
,
om

welke zij zich ook heen slaat {cl),

(o) PI. T. Fig. 7 ,
a

, a,

(b) P!. 1. Fig. 8, d,

(c) PI. I. Fig 7, 8 en 9, e, e.

(ei) Pi. I. Fig. 7, 8 en 9^ fj L

De
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De afpoerende spier (m, ahductor maxïllae

inferioris
,
hipenter bij den menseb) heeft eenen

geheel anderen loop dan bij andere dieren.

Zij komt van het achterst gedeelte van den

jukbeensboog
,

is smal^ loopt loodregt naar

beneden
5
en plant zich in aan den hoek der

onderkaak (a).

De werking dezer spieren aan te geven

zoude overbodig zijn
,

daar dezelve eiken

ontleedkundigen bekend is en ook uit der«

zelver beschrijving genoegzaam blijkt. Wat de

spieren der ledematen aangaat
,
heb ik alleen

aan te merken, dat de weinige zamengesteld-

heid van het schouderblad ook eene eenvou-

diger’ wijziging in deszelfs spieren te weeg

brengt
;
in plaats van de spieren

,
hopen den

schouderbladsdoorn (jn. supraspinatus^ en o/z-

der demelpen (m. infraspinatus) ^ merkt men
«lechts eene spier op

,
welke het geheele

schouderblad bedekt en zich aan de buiten-

zijde van het hoofd van het opperarmbeen

vasthecht
;

bovendien is er eene Meine en

eene groote rolronde spier (m, teres minor

en major ^ en eene onderschouderbladspier

Qn, subscapularisf
iiï

ia) PL L Fig. 7 cn 8 ^
F ^

bfi
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In de spieren van deil arm en voorarm

merkte ik iiiets bijzonders op , als alleen dat

de pezen der buigspieren
,

als zij tot den voet

overgaan
,

zicli in twee deelen splijten
, waar-

van elk tot eene helit van den voet gaat
5
om

zich in hare vingers te verdeelen.

Bij de spieren der onderste ledematen heb

ik alleen aan te merken
j
dat en de dunne

en de snijdersapier ontbreken; en dat de

buikspieren
,
even als voor de bovenste lede-

maten
,

zich in twee peesachtige niteinden

verdeelen
,
welke vervolgens pezen voor de

vingers der gescheidene helften van den voet

afgeven. Van veel nut zijn den Chameleon
^

bij het klimmen de regie buikspieren^ welke

zeer lang en sterk zijn en
,

zoo als wij

vroeger gezien hebben
,

door de dwarsche

zamenvloeisels der kraakbeenderen van de

ribben ondersteund worden.

Na deze natuur- en ontleedkundige be-

schouwing, zien wij derhalve dat è.Q Chame-

leon niet zoo zeer yan den gewonen vorm

des dierlijken ligchaams afwijkt, dat men de

bijzonderheden
,
welke hij aanbiedt

,
niet tot

dezen kan terug brengen. Wij zien dat men
om



om de kleurverandei'ingen te verklaren, niet

tot bovennatuurlijke krachten behoeft op te

klimmen, maar dat het hem eenigzins, even

als het Rendier gaat
, wien men eertijds ook

meende dat
,
naar gelang der voorwerpen

,
van

kleur veranderde
,
tot dat men vond dat zijne

kleurverwisselingen alleen van de jaargetijden

afhingen en in het eenvoudig onderscheid

tusschen zomer- en winterpels bestonden

;

wij bemerken voorts dat men de oorzaak van

het zoo snelle uitschieten der tong niet in

het voortstuwend vermogen der lucht behoeft

te zoeken^ en dat uit zijn lang vasten niet

behoort besloten te worden
,
dat hij zich alleen

met lucht voedt, enz,

Den Chameleon aldus van het wonderspreu-

kige ontdaan hebbende
,
met hetwelk men

hem vroeger had orageveii
,

leerden wij op

nieuw ,
hoe naauw de bewerktuiging van een

dier met deszelfs leefwijze
,

zeden en voed-

sel in verband is, en hoe het een door het

ander bepaald wordt. Ik heb ten minste ge-

tracht zulks
,
zoo veel in mij was

,
uiteen te

zetten en laat gaarne aan het verlicht oordeel

van meer kundigen de beslissing over, in

hoeverre ik hierin geslaagd ben.

¥
-k

VER-
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DER

A F B E E L D I N G E N.

Plaat L
Fig. ï. Het tongbeen.

a. Deszelfs ligchaam
,
hetwelk ïich in eenen langen

steel verlengt
,

welke midden door de tong gaat en

zich door eenen hand
,

in c. gedeeltelijk yoorgésteld
,

met hare punt vereenigt,
"

d
,
d, De achterste hoorns.

e
,

e. De voorste.

Fig. a. De tong geopend, om de wijze te doen zien, op welke

de steel yan het tongbeen
,
midden door haar heen-

dringt.

a
,
d

,
d

,
e

,
e. stellen dezelfde deelen voor

,
als die

,

welke door dezelfde letters in Fig. i zyn aangeduid.

b. De steel van het tongbeen , met een zwart gespik-

keld vlies omgeven.

c
.

c. de beide spieren van den blinden zak van het

klierachtig gedeelte der tong.

Fig. 3. stelt de onderkaak
,
een gedeelte van het borstbeen

,
de

tong en de spieren welke haar bewegen, voor.

a. het bovenst gedeelte van het borstbeen.

b. de borstbeen - tongbeenspier {m. stemo - hyoideus)

van de eene zijde.

c, c. de borstbeen- hoomspier {m. stemo ^ ceratoideus)

van beide zijden,

d, d. een gedeelte van de schouderblad - tongbeen-

spier {m. omohyoideus) van beide zijden.

e
,

e. de achterste hoorns van het tongbeen.

f. een gedeelte van de tong - tongbeenspier {m. hyo-

glossus) der regter zijde.



g. de kin- tongbeenspier {m. genio - hyoideus) van de

linkerzijde
,
in twee bondels verdeeld

,
eenen buitensten

breeden en eenen binnensten smallen.

Fig. 4 * De tong aan haren onderkant.

e
,

e. de voorste hoorns van het iongheen»

d
.
d. de achterste.

f
,
f

,
h

,
h. de geheele tong - tongbeenspier (m. hyo-

glossus)‘j f,f

,

het gedeelte, hetwelk van den achtersten

hoorn van het tongbeen afkomt
;
h

,
h

,
het middendeel

hetwelk zich in ringen om het achterst gedeelte der

tong opplooit.

g ,
de stompe punt van den slurp der tong.

Fig. 5. De tong aan haren bovenkant.

f, f, h, h, g. dezelfde deelen als in Fig. 4*

1
,

i
,

i
,
het driehoekig ligchaam

,
hetwelk boven de

bovenste oppervlakte der tong verheven is
;

1
,
deszelfs

punt
} i , i

,
de basis.

Fig. 6. De tong in verlengden staat
,
ter Vergelijking met Fig,

4 en 5.

f
,

f. het hoorngedeelte van de tong - tongbeenspier

{m. hyo - glossus).

h
,
h. het middendeel van dezelfde spier

,
in verlengden

toestand
,

zoodat de plooijen
,
in Fig. 4 en 5 zigtbaar

,

verdwenen zijn.

i
,

i. de plaats waar zich de tong - tongbeenspier (m.

hyo- glossus) in het achterst gedeelte der tong inplant.

Fig. 7 . De schedel van den Chameleon
,
van den linker zijde

genomen.

a, a. de slaapspier {m. temporalis).

b. de afvoerende kaakspier {m. abductor maxillae

inferioris).

e. de inplanting der buitenste vleugelspier {m. ptery-

goideus externus).

f. de inplanting der binnenste {m. pterygoideus intemus).

Fig. 8 . De schedel
,
van de regter zijde genomen.

b. de afvoerende kaakspier.

d. de kaduwspier (m. masseter).

Tig.



Fig. 9 ' ,
van onderen.

e
,

c. de buitenste pïeugelspier {m. pteryg. ext)

f
,

f. de binnenste {m, pteryg. int.).

Plaat II.

Fig. I. De schedel van de linker zijde genomen.

a. het middeht of eerste voorhoofdsbeen, (os frontale

anterius).

b. het tweede of voorste zijdelingsch voorhoofdsbeen

{os frontale laterale anterius),

c
.

c. het derde of achterste zijdelingsch voorhoofds-

been {os frontale laterale posterius)*

d
,

e. het wandheen ; d het voorste gedeelte
j
e de kam.

f
, g. het slaapbeen

;

f. het juhbeensgedeelte ; g. het

stijlvormig acliterhoofdsuitsteehsel*

h. het regtstandig uitsteelcsel van het achterhoofdsbeen ^

hetwelk zich met het onderst gedeelte van den kam

van het wandheen vereenigt,

y. het hovenkaahsheeru

P, het jukbeen.

z. het eironde gat hoven op den schedel,

f. het tusschenhaaJcsbeen.

n. het ligchaam van het wiggebeen.

o. deszelfs groote vleugel.

' X. het vierkant been.

Fig. 2 , De schedel van boven.

a, b,b, c, c, d, e, g, g^ y,y, z, Z, stellen de-»

zelfde deelen als in Fig. i voor.

«6. het neusbeen..

i, i. de dwarsche uitsteeksels van het achUrhoofds-

heen.

ra
,

ra. de ruimte voor de hersenen.

Fig. 3. De schedel van onderen.

g , g. de heide stijlvonnige uitsteeksels van het slaap-

heen.

i
,

i. de dwarssche uitsteeksels van het achterhoofds-

been.
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1,1. de twee beenen
,

door welke het grondstuh pan

het achterhoofdsheen zich met de groote vleugeh pan

het wiggeheen vereenigt.

n
,
n. het ligchaam van het wiggeheen.

0,0. de groote pleugels.

p , p. de kleine zijdelingsche pleugels.

q , q. het groote gat voor den doorgang der zenuwen,

y. het verhemelte’sbeen.

X, X. de twee voorste verhemelte’sgaten.

X, X. de vierkante beenderen.

Fig. 4* onderJcaah van de linkerzijde genomen.

a. het tandbeen {os dentaire). ^

b. het aanvullend heen {os complemèntaire).

c. het geledingheen {os articulaire')»

d. het hovenhoehheen {os surangulairé).

e. het hoehheen {os angulairé),

f. het dehhendbeen {os operculaire').

Fig. 5 . De onderhadk van onderen. Door dezelfde letters

worden dezelfde deelen
,

uit een ander gezigtspunt

yoorgesteld.

Fig. 6. De drie halswervelen tot ëén ligchaam zamengegroeid.

Fig. 7. Een rugwervel op zijde*

Fig. 8. Dezelfde van voren
5

a. het holle geledinghoofd:

Fig. 9. Dezelfde van achteren
;
b. de holle geledingvlakte.

Fig. 10. De twee heiligheenswervelen met de drie eerste staart-

wervelen.

a ,
a

,
a

,
a. de dwarsche uitsteeksels der heiligheens-'

wervelen.

b
,
b

,
b

,
b. de schuins naar beneden dalende dwar-

sche uitsteeksels der staartivervelen.

Fig. II. De eïlehooggeleding van den linker arm,

a, het bovenste gedeelte Van de ellepijp.

b. het ellehooguitsteeksel van hetzelve gescheiden en

daarom den naam van ellehoogschijf dragende.

>CüYIER.

.
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