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wL'astronomie esl la science des astres" zegt Delambre op de eerste

bladzijde van zijne Astronomie Thêoriquc et Pratique, en in weerwil van alle

geschillen over bepalingen, die in vrocgeren en lateren tijd zijn opgerezen,

heeft nog niemand zich verzet tegen de bepaling der sterrekunde, door hem
in die woorden gegeven. Deze bepaling der sterrekunde moet in tegendeel

door iedereen voor zoo natuurlijk en eenvoudig worden verklaard, dat zij de

aanbeveling van eenen man als Delambre niet behoefde om algemeen te

worden aangenomen. Behoort het echter tot de eenvoudigste en natuurlijk-

ste waarheden, dat de sterrekunde de wetenschap der sterren is, dan moei

er ook iets ongerijmds liggen in het gevoelen, dat de sterrekunde de ster-

ren zelve van hare bemoeijingen behoort uit te sluiten en zich met slechts

ééne eigenschap der sterren, namelijk hare beweging, behoort in te laten,

al werd het door beroemde mannen verdedigd en aangekleefd. Het is waar,

dat het verband tusschen eenvoudige grondoorzaken en zamengestelde uitwer-

kingen in geene natuurwetenschap met zooveel duidelijkheid en zooveel ze-

kerheid te voorschijn treedt als in de bespiegelingen der sterrekundigen,

die de beweging der sterren, d. i. der hemellichten in het algemeen, betref-

fen; maar daardoor worden ons geene onderzoekingen omtrent de hemellichten
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zelve verboden, al kan daarbij niet altijd de gewenscbte zekerheid worden

verkregen, al werd de naam der wetenschap dikwijls misbruikt, om wille-

keurige stellingen omtrent hot wezen der liomellicliten, als uitspraken van

beslissende onderzoekingen te verspreiden. De onsteilelijke Bessel zelf, die

meer dan iemand het denkbeeld beeft voorgestaan, dat de sterrekunde zich

alleen de beweging der hemelliclitcn behoorde aan te trekken, was niet in

staat zijne stelling vol te houden; want horliaaldclijk heeft hij zich in be-

spiegelingen omtrent de natuur der hemelliclitcn verdiept, en, zonder de

beweging der hemellichten als zijn doel Ie beschouwen, heeft hij de afme-

tingen van sommige ligchamen des zonnestelsels met zulk eene zorg bepaald,

dat de uitkomsten, daaromtrent door hem verkregen, zich de naauwkeurigste

betooncn, die de sterrekunde lot heden heeft opgeleverd.

De sterrekunde, in haren tegenwoordigen toestand, is zekerlijk de meest

volkomene der natuurwetenschappen; maar de schilderingen, die veelal van

hare hooge voortreüel ijkheid worden gegeven, zijn toch niet van overdrijving

vrij te pleiten. De kennis van den bouw des hcelals wordt als het hoogste

doel beschouwd, dat men der sterrekunde kan stellen, en in veler oog schijnt

zij dit doel nu reeds bereikt te hebbon. Men spreekt over omloopstij-

den van millioentallen jaren en van afstanden, die hot licht eerst in dui-

zendtallen jaren kan doorloopen, op eenen toon alsof zij door de weten-

schap met zekerheid waren aangewezen. Aan de vermeende kennis van den

bouw des heelals ontleent men grondslagen voor de vestiging van eene gods-

dienst- en zedeleer, voor welke alles moet zwichten wat als openbaring werd

aangezien; maar de pogingen, tot heden aangewend om den bouw des heelals

te doorgronden, hebben niet veel meer opgeleverd dan de blijken harer on-

tijdigheid en de kenteekenen van menschelijk onvermogen. Te vergeefs

poogden Ka:vt en Lambert door wijsgeerige bespiegelingen te beslissen

wat door de waarnemingen niet kon worden uitgemaakt, en de stellingen

omtrent den bouw des heelals, die de oudere Hersciiel in den aanvang

zijner schitterende loopbaan op zijne talrijke waarnemingen meende te kun-

nen vestigen, werden door hem zelven in latoren leeftijd ten deele gelo-

genstraft en voor weinige jaren door W. Strive geheel en al omverge-

worpen. Strüve meende het gesloopt gebouw van Herschel door een

ander te hebben vervangen, dat op hechtere grondslagen rustte; maar ook

dat gebouw stortte in één toen zijne grondslagen door Encke en AISdler

werden aangeraakt. Müdler hoopte, na jaren zwoegens, nieuwe grondslagen
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te hebben gelegd, waarop eene stellige kennis van den bouw des heelals

zoude kunnen worden gevestigd; maar ook die grondslagen zonken weg toen

Peteks hen met den last van zijne kritiek bezwaarde. Peters meende al-

thans den gemiddelden afstand der helderste sterren niet juistheid bepaald

te hebben; maar Müdler toonde aan, dat ook tegen die bepaling gewigtige

bedenkingen konden worden ingebragt. ledere der genoemde pogingen heeft

zeer veel bijgedragen om onze kennis van den hemel te vermeerderen, maai'

geene van haar heeft tot het gewenschte doel geleid, en hocvcle merkwaar-

dige bijzonderheden de vooruitgang der sterrekunde in het groot heelal deed

ontdekken, die vooruitgang zelf overtuigde ons allengs meer, dat de bouw

des heelals voor ons nog geheel is onbekend gebleven; hij deed ons allengs

meer de moeijclijkheden beseffen, aan het verwerven van die kennis veibon-

den, en regtvaardigt de vrees, dat zij in onzen leeftijd geene belangrijke

hoogte zal bereiken.

Wij hebben onze tegenwoordige kennis van den bouw des zonnestelsels

hoofdzakelijk aan de bespiegelingen te danken, de beweging der ligchamen

die het uitmaken betreffende, en even zoo zal de kennis van den bouw des

heelals ook moeten rusten op de waargenomene schijnbare bewegingen der

ligchamen, die de onmetelijke ruimte buiten het zonnestelsel bevolken.

Alles wat ons oog buiten dat stelsel ontwaart, is echter op afstanden van

ons verwijderd, bij welke ook de snelste bewegingen ons zoo langzaam toe-

schijnen, dat zij, zelfs met de fijnste hulpmiddelen van den tegenwoordigen

tijd, na korte tijdvakken naauwelijks voor bepaling vatbaar zijn. Welke

verbeteringen nog aan de sterrekundige werktuigen mogen worden toegebragt,

zekerlijk zal de tusschenkomst van den tijd worden gevorderd om kleine

verplaatsingen der heniellichten op te hoopen en alzoo bewegingen meer be-

merkbaar te maken, omtrent welke wij nu nog Ie zeer in het onzekere ver-

keercn. De tegenwoordige slcrrekunde kan en moet de nu nog ontbrekende

kennis van den bouw des heelals door juiste en welgekozene waarnemingen

voorbereiden, en veel van hetgeen ons tot ons leedwezen nu nog verborgen

is, zal noodwendig aan het licht moeten treden, indien het den volgenden

menschengeslachten noch aan waarnemers als Strlve, noch aan berekenaars

als -AlaoLER zal ontbreken. Door overijling kunnen wij dat tijdstip wel ver-

tragen, maar niet bespoedigen, en wagen wij ons. te zeer aan bespiegelingen

omtrent de hoogere streken van den hemel, die de krachten van onzen leef-

tijd te boven gaan, zoo loopen wij gevaar het bereikbare aan het onbereikbare
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op te odorcn en voorbij te zien wat thans onze stellige kennis van den he-

mel inderdaad zoude kunnen vermeerdoren. Het zonnestelsel, waartoe wij

hehoorcn, is niet meer dan een slipje in het voor ons ziglhare heelal; maar

ook de kennis van dat stipje is nog geenszins voltooid. Üe sterrekundc be-

hoeft zich nog geenszins tot do hoogere streken van den hemel te verhellen,

omdat zij het zonnestelsel zonde hebben uitgoput. Moge ons al onze kennis

bevredigen van de beweging der ligchamen die het zamenstelien, omtrent

die ligchamen zelve worden niet zelden vragen voorgesteld, bij uitstek geschikt

om den slerrekundige schaamrood te maken, en wier beantwoording hij node

ontduikt door de verklaring, dat zijne wetenschap zich slechts mot de bewe-

ging der hemollichten beeft in te laten. Wij zijn naauwkeurig bekend met

de massa's van de hoofdligchamen des zonnestelsels, mot de loopbanen en bewe-

gingen der planeten en van velen harer wachters, maar zelfs die kennis is nog

voor eene veel hoogere volmaking vatbaar, en voor hnie verbetering hebben

bereids zoowel de theorie als de praklijk belangrijke bouwsloffen opgeleverd,

die nog steeds ongebruikt zijn blijven liggen. Elke der van ouds bekende

planeten vordert thans een onderzoek, in denzelfden geest als dat hetwelk

door Hansen en Olufsen onlangs omtrent de beweging der aarde, en door

Hanseji alléén omtrent de beweging der maan is volbragt geworden. De

kleine planeten, die gedurende de laatste jaren in zoo grooten getale zijn

ontdekt en bij welke zich misschien nog vele andere zullen openbaren, heb-

ben eene onuitputtelijke bron van nieuwe onderzoekingen geopend, die door

de volmaking onzer kennis van den bouw des zonnestelsels worden gevor-

derd. Maar al waren de schijnbare en ware bewegingen, de loopbanen en

de massa's van alle ligchamen des zonnestelsels met eene volmaakte juist-

heid bepaald, zoo zouden wij daarin nog geene volledige kennis van den

bouw des zonnestelsels bezitten. Tot dien bouw behooren namelijk ook de

natuur, de grootte en de digtheid van de ligchamen die het uitmaken, on

hoezeer de kennis van deze eigenschappen voor die der bewegingen niet

noodzakelijk is, was zij, sedert de uitvinding der verrekijkers, teregt een

voorwerp van de aanhoudende zorgen der sterrekundigon. Het kan geene

billijke verwondering baren, dat de natuur der ligchamen van ons zonnestel-

sel ons nog grootendeels onbekend is gebleven; maar vreemder moet het

schijnen, dat wij, in weerwil van alle pogingen daartoe aangewend, tot heden

zelfs geene naauwkeurige kennis van de grootte en de digtheid der hoofdlig-

chamen van het zonnestelsel bezitten, en dat de sterrekunde, die in het
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00» yan soniniigen over de diepten der oneindige ruimte kan beschikken, on-

beslist moet kTlen, wie van twee sterrekundigen bet meest moet worden ge-

loofd, terwijl aan de planeet Uranus door den eencn een tweemalen grootere

inbond dan door den anderen wordt toegekend. Wie in bet algemeen de uit-

komsten met elkander vergelijkt, door verscbillendc sterrekundigen voor do

grootte van dezelfde planeet verkregen, zal daarin inderdaad bezwaarlijk een

blijk van de zoo boog geroemde voortreflelijkbeid der sterrekunde kunnen vinden.

Reeds voor een paar eeuwen hebben de eerste uitvinders der zoogenaamde

niikroraeters, tot welke onze landgenoot Curistiaaiv Huygens behoort, po-

gingen aangewend, om met die werktuigen de schijnbare grootte van de

voornaamste ligchanien dos zonnestelsels uit te melen; maar de onwaarde der

uitkomsten, tot welke zij geraakten, kon reeds uit hare onderlinge verschillen

worden afgeleid. Ook de planeten, die zich bet grootst vertoonen, nemen

voor ons oog slechts weinige tientallen van seconden aan den hemel in, on

waren de onvermijdelijke fouten der metingen vrij klein met betrekking tot

de aanzienlijke schijven, onder welke de zon en de maan door ons worden

waargenomen, zij waren zeer groot met betrekking tot de kleine schijnbare

middellijnen der planeten. Welke pogingen werden aangewend om de ster-

rekundige werktuigen te verbeteren, men slaagde zeer slecht in de verbete-

ring der werktuigen, voor bet nulon van kleine grootheden aan den hemel

bestemd. De kennis van de grootte der ligchamcn des zonnestelsels bleef

daarom ook op ecnen zeer lagen trap, en hoezeer de vermeende naauwkeu-

righeid der metingen van den ouderen Herschel zijne tijdgenooten verbaasde,

begrijpen wij nu ter naauwernood, boe het mogelijk was, dat bij, met zijne

groote hulpmiddelen, voor de afmetingen der planeten uitkomsten kon ver-

krijgen, die zoo aanmerkelijk van de waarheid afwijken.

Men bad in bet begin van deze eeuw reeds onderscheidene mikrometers

uilgedacht en aangewend, maar de voortbrengselen dier werktuigen waren

zoo weinig geschikt om vertrouwen op hunne juistheid in te boezemen, dat

zij veelal reeds zonder onderzoek werden verworpen. Toen echter de ou-

dere ÜERSCUEL in de hoogere streken van den hemel talrijke stelsels van

om elkander wentelende zonnen bad ontdekt, wier groote loopbanen zich,

wegens hare geweldige afstanden, nog veel kleiner dan de schijven der pla-

neten vertoonden, was het ten duidelijkste gebleken, dat de uitbreiding onzer

kennis van den hemel boven alles de volmaking der zoogenaamde mikro-

meters vorderde. Fraunhofer is in zijne pogingen daartoe zoo gelukkig
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geslaagd, (l;il liij do werktuigon voor Iiot volbrengen van lijne mclingon aan

don liomol tot de nioost volkoineno werktuigen der tegenwoordige slorrokundo

lieoft verheven. Hot is bekend, hoezeer Fraunhofer de kijkers als gezigls-

werktuigen volniaaklc en, door hunnen parallaktiscben voet en hunne bewe-

ging door een uurwerk, voor mikromelische metingen de geschiktheid gal",

die liun steeds had ontbroken. De sedert huig bekende maar verachte mi-

krometer met beweegbare draden werd door liem op zulk eene wijze inge-

rigt en uitgevoerd, dat dit werktuig boven alle gebreken verheven scheen.

Ook de heliomeler, die op een geheel ander beginsel rust, onderging in do

handen van Fraunhofer zoo grooto verbeteringen, dat men van dat werk-

tuig de schitterendste uitkomsten kon verwachten. De eerste groole kijker

van Fraüivhofer, met oenen draden-mikrometer toegerust, kwam in handen

van Struve, en zijn eerste grooto heliometer, wiens voltooijing hem door

den dood werd belet, mogt in die van Bessel komen. Het is bekend, dat

het eene werktuig zoowel als het ander duizendtallen van metingen heeft

opgeleverd, wier naauwkeurigheid bij die der vroegere metingen zelfs niet

kan worden vergeleken. Die metingen hebben reeds onbogiijpolijk veel ter

vermeerdering onzer kennis van den hemel bijgedragen, en zij behooron tot

de voornaamste dor grondslagen, waarop de sterrekundige onderzoekingen der

toekomstige eeuwen zullen moeten rusten.

Het beroemd Optisch Instituut te München, dat zijn aanwezen aan de

verdiensten van Fralnuofer verschuldigd is, heeft in het laatstvcrloopen

dertigtal jaren een aantal grooto kijkers, met mikromolers toegerust, aan ster-

rewachten in en buiten Europa afgeleverd. Geen dier werktuigen heeft ech-

ter metingen voortgebragt, in tahijkheid en naauwkeurigheid overeenstem-

mende met die, welke het werktuig te Dorpat in de handen van Struve

heeft opgeleverd, en de twee grooto heliometers, door het Optisch Insti-

tuut aan de slerrewachten op don Pulkowa en te Donn verschaft, schijnen

als zoodanig nimmer aangewend te zijn geworden. Struve en Bessel, die

zich hoofdzakelijk bezig hielden met mclingon, die do bepaling van bewe-

gingen, hetzij bij de vaste sterren, hetzij bij de wachters der planeten ten

doel hadden, hebben toch niet nagelaten hunne voortrofltdijke werktuigen voor

het uitmeten van de ligchamen des zonnestelsels aan te wenden. In dit op-

zigt zijn zij door velen nagevolgd, en zeer aanzienlijk is zelfs het getal der

metingen, die door verschillende sterrekundigen, omtrent do grootte van som-

mige planeten zijn in het werk gesteld. Als men echter de uitkomsten dier
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melingen met elkander vergelijkt, ontdekt men verscliillen, die men bij den

legenvvoordigen toestand der sterrekunde niet zoude verwachten en die ons

verbieden den tegenwoordigen staat onzer kennis van de grootte der ligcha-

men des zonnestelsels bevredigend te noemen. De gegrondheid van dit oor-

deel zal kunnen blijken uit de volgende zamenstelling van alle mij bekende

uitkomsten van metingen omtrent de middellijnen der hool'dplaneten, die ver-

kregen zijn na den tijd, waarop door Fraunhofer aan de meclwerktuigen

zoo groote verbeteringen zijn loegebragt. De getallen hieronder, als einduit-

komsten der verschillende reeksen van metingen vermeld, drukken de schijnbare

middellijnen der planeten uit, herleid tot hare gemiddelde afstanden van de aarde.

Mercurius.

Gambart. Uit melingen bij den overgang van Mercurius voorbij de

zonneschijf in 1852. (As/r. iVrtc/ir. N". 252) 5", 18

MaDLER. Uil metingen bij den overgang in 1852. (Dcitraije zur phy-

sischcii Kenntniss der himmlischen Körper im Sonncnsijstcmc, bladz.

445 en Asir. Nachr. N\ 225) 5 ,82

Bessel. Uit metingen bij den overgang in 1852. (As/r. Nadir. N°. 228) 6 ,70

MiTCHEL. Uit metingen bij den overgang in- 4845. {Astr. Nachr.

N". 548) 6 ,44

MSdler. Uit metingen bij den overgang in 1845. {Astr. Nachr. N°. 558) 6 ,54

Bessel. Uit metingen bij den overgang in 1845. [Aslr. Nachr.

bladz. 250) 6 ,68

Maïn, In 1856. {Monthly Not. of the R. Astr. Society, Deel XVI,

bladz. 1401 O ,89

In het jaar 1805 vond Wurm, uit omtrent 200 waarnemingen,

[Astr. Jahrb. 1805 u. 1807. Man. Corresp. Deel XIV, bladz. 285). 6 ,01

Ve n u s.

MaDLER. In 1856. [Beitrage enz. bladz. 156) 17 ,15

Lassell. In 1849. {Monthly Not. of the R. A. Soc. Deel X,hMz.Q). 17 ,14

WicHMANN. In 1849, {Astr. Nachr. N". 749) 17 ,52

Main. In 1856. {Monthly Not. of the R. A. Soc. Deel XVI, bladz. 140). 17 ,55
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K-vcKE vond, uil dv lijden die Vi'uus, bij de overgangen in de

verledene eeuw, gebruikte oni den rand der zon voorbij Ie gaan,

{Asir. Nacht: N". ö'lb) IG'',01

Mars.

De niiddellijn van deze planeet was nog voor weinige jaren zeer

onzeker. Deer en Mödler liebben in bunne Dcilrüge enz. geene

metingen omtrent die planeet medegedeeld. Müdler beloofde in

1842 [Astr. Nachr. ^°. 434] eene zamenslelling der door liem

volbraglo, maar niet bekend gemaakte metingen, en ook die za-

menstelling is niet verschenen. In bijna alle sterrekundige jaar-

en leerboeken wordt de middellijn der planeet Mars aangeschre-

ven op 5 ,8

Die opgave schijnt ontleend te zijn aan de Expos. du systèine du

monde van Laplace, en rust, naar de verklaring van Laplace,

op metingen van Arago, die niet zijn bekend gemaakt. De getal-

len bij Laplace voorkomende geven echter, in zestigdeelige se-

cunden herleid, O ,29

De Heer Oüdemaivs, die in 1852 op raijn verzoek de nog onge-

bruikte metingen van Bessel omtrent de planeet Mars bearbeidde,

vond (Astr. Nachr. N". 8Ö8) G ,12

Naar de opgave in de Monihiij Nol. of ihe R. A. Soc. Deel \VI,

bladz. 141, verkreeg Maïs in 185G voor de middellijn van Mars

«at the mean distance"' 9",84. Daarvoor zal gelezen moeten wor-

den «at the distance unity", en dan vindt men voor den gemid-

delden afstand G ^4G

Jupiler.
Aeqnntiiriale Polaire

middell. middel).

Struve. In 1826 {Astr. Nachr. iN°. 97 en 159). . ö8",5o 55",54

Bessel. In 1853 {Kön. Bcob. 1833, bladz. 102). . 57 ,G0 55 ,21

HtssEY. In 1854 {Astr. Nachr. N°. 2G4) .... 59 ,54 57 ,90

Beer en Müdler In 1859. [Beitrage cr\z. bladz. 105) 58 ,25 3G ,5G

iMaiiv. In 185G [Monthhj Not. of the R. A. Soc.

Deel XVI, bladz. 142) 57,91 55 ,6G
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Aequat. Tulaire

middell. middell.

Secchi. In 1856. (Asfr. Nachr. No. 1017). . . . o8",35 35",9G

De la Rue. In I85G. [Monlhl. Nut. of ihe R. A. Soc.

Deel XVII, bladz. 7) 57 ,14 55 ,15

Kaiser. In 1856. Eerste reeks 57 ,61 55 ,16

Kaiser. In 1856. Tweede reeks 57 ,48 55 ,14

Sat umus.

W. Struve. In 1826. {Astr. Nachr. N". 97 en 159). 17 ,99

Bessel. Van 1829 tot 1855. {Astr. Nachr. N". 275). 17 ,05 15 ,58

HussEY. In 1833. {Astr. Nachr. N°. 209) .... 18 ,48 16 ,79

Encke. In 1857. {licrliner Abhandl. 1858, bladz. 16). 17 ,68 16 ,49

Galle. In 1858. Ter zelfder plaatse 17 ,91 — —
Main. In 1840. {Grecnw. Observ. 1840) 15 ,60

Thompson. In 1848. {Monthl. Not. of the R. A. Soc.

Doel X, Bladz. 7) 16 ,94 15, 44

Main. In 1848. [Memoirs of the R. A. 5oc. Deel XVIII,

bladz. 45—46) 17 ,50 15 ,60

O. Struve. In 1851. (^Sur les dimensions des anneaux

de Saturne] 17 ,59 — —
Lassell. In 1852. {Monthl. Not. the R. A. Soc. Deel

XIII, bladz. 182) 17 ,45

.Iacob. In 1855. {Monthl. Not. of the R. A. Soc. Deel

XIII, bladz. 241) 17 ,86 16 ,51

De la Rite. In 1854. {Monthl. Not. of the R. A. Soc.

Deel XVI, bladz. 45) 17 ,66

Maiiv. In 1855. [Monthl. Nol. of the R. A. Soc. Deel

XVI, bladz. 35) 17 ,50

Secchi. In 1855. {Monlhl. Not. of the R. A. Soc. Deel

XVI, bladz. 51) 17 ,66

Jacob. In 1856. {Monthl. Not. of the R. A. 5'oc. Deel

XVI, bladz. 124) 17 ,94

Uraniis.

{.AMOM. Van 1856 tot 1858. Jahrb. der Kön. Sternivarte bei Mün-

chen. Ziveiter Johrgang, bhóz. 215 5",15

KATL'LRK. VEKH. DER KOM.^KL. AKADEHIE. DEEL VI.
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MaDLER. In 1842. {Asir. Nnclu; N". 4C0) 4" ,25

M.lDLER. In I84Ö. {Aftlr. Nachr. N". 495) 4 ,oO

Ncplunus.

Encke en Galle. In 1846. {Aslr. Nachr. N". 581) 2 ,79

lliND. In 1846. {Astr. Nachr. N". 582) 2 ,47

MiiDLER. In 1846. {Aslr. Nachr. N^ 585) 2 ,56

Als men de uitkomsten met elkander vergelijkt, door verschillende sterre-

kinidigen voor de niiddellijn van dezelfde planeet verkregen, heeft men inder-

daad moeite om te gelooven dat zij uit metingen zijn voortgevloeid, volhragt

met werktuigen, door wier hehulp men hewegingen bij dubbele en veelvoudige

sterren tracht te bepalen, bij welke veelal reeds weinige tiende deelen cener

secunde moeten beslissen; en de onderlinge afwijkingen, die men bij deze uit-

komsten bespeurt, moeten nog vreemder voorkomen, wanneer men bedenkt,

ilat de genoemde werktuigen als de meest geschikte worden beschouwd voor

de bepaling van de parallaxen der vaste sterren, die zekerlijk, met slechts zeer

weinige uitzonderingen, hoogstens een paar tiende deelen eener secunde be-

dragen. Het is waar, dat men veelal den afstand van twee digt bij elkander

geplaatste sterren met eene grootere scherpte kan uitmeten dan de middellijn

eener planeet; het is waar, dat men, ook tusschen de uitkomsten voor die af-

standen verkregen, veel grootere verschillen bespeurt dan men in het belang

der sterrekunde moet wenschen ; maar men zal toch niet kunnen aannemen,

dat de middellijnen der planeten met eene bevredigende naauwkeurigheid zijn

bepaald geworden. Niet alle bovengemelde uitkomsten zijn verkregen met

werktuigen van Fhaunhofer of diens opvolgers herkomstig, maar toch nadat

Jie werktuigen waren bekend en verspreid geworden, en men zoude metingen,

met andere werktuigen verkregen, niet openlijk hebben medegedeeld, indien

men haar niet een voldoenden graad van naauwkeurigheid had toegeschreven.

Buitendien vinden wij zeer groote verschillen, ook tusschen de metingen, door

de meest geoefende waarnemers, volhragt met de volkomenste werktuigen die

het optisch Instituut heeft afgeleverd. De metingen omtrent de planeten

Mercurius, Venus en Mars schijnen het meest met elkander overeen te ko-

men; maar deze planeten kunnen zich onder middellijnen vertoonen, welke

haar gemiddeld bedrag twee, drie of meermalen overtreffen, en daarbij moes-

ten de fouten der oorspronkelijke metingen, in dezelfde verhouding verkleind.



EERSTE ONDERZOEKINGEN MET DE\ MIKROMETER V.VN AIRY. 1 I

in de bovengemelde uitkomsten overgaan. Ook de verschillen, die wij bij

deze planeten bespeuren, zijn echter zeer groot met betrekking tot de groot-

heden die men te bepalen had. Zoo werd bij den overgang in het jaar 1852

de ligchamelijke inhoud der planeet Alercurius door Bessel meer dan twee

malen grooter dan door Gambart gevonden, en berekent men den inhoud

der planeet uit de metingen, door MSdler bij den overgang in het jaar 1845

met den groeten kijker te Dorpat volbragt en uit de jongste uitkomst door

Maiiv verkregen, dan vindt men nog een verschil, dat een zevende gedeelte

van het geheel bedraagt. De betere overeenkomst tusschen de weinige me-

tingen omtrent de planeet Venus heeft men zonder twijfel voornamelijk aan

de groote schijnbare middellijn te danken, waaronder die planeet zich kan

vertoonen. Om diezelfde reden zoude men ook eene groote overeenstemming

verwachten tusschen de uitkomsten voor de planeet Mars verkregen, maar

door de jongste uitkomst van Main wordt de inhoud dier planeet omtrent

anderhalf malen grooter gemaakt dan door de middellijn dier planeet, zoo-

als die in bijna alle sterrekundige jaarboeken en leerboeken wordt aangenomen.

De planeten Jupiter en Saturnus zijn de eenige, die door Strüve en Bes-

sel beiden werden uitgemeten, en de verschillen, tusschen de uitkomsten door

deze twee beroemde waarnemers met hunne uitmuntende werktuigen verkre-

gen, behooren tot de grootste die zich in het geheel openbaren. Door

Struve werden de middellijnen van beide planeten omtrent eene secunde

grooter dan door Bessel gevonden, en dit geeft op den inhoud van de pla-

neet Saturnus een verschil, grooter dan een zesde gedeelte van het geheel.

Bessel zegt uitdrukkelijk, dat hij beide beelden op een' aanmerkelijken af-

stand van elkander afgescheiden zag, indien hij de glashelften van zijnen he-

liometer zoo ver uiteenschoof, als dit met de uitkomsten door Struve verkre-

gen overeenkwam, en het is onmogelijk de groote verschillen tusschen hunne

einduitkomsten uit de toevallige fouten hunner metingen te verklaren. Om-

trent de planeet Uranus bezitten wij geene andere metingen van lateren

tijd dan die, welke door Lamo:vt en Müdler zijn volbragt geworden. La-

MOivT gebruikte den reuzenkijker op het observatorium te Bogenhausen bij

Mimchen, en Mödler den niet veel minder grooten kijker op het observato-

rium te Dorpat. De middellijn von Uranus, door Lamont op drie secunden

bepaald, werd door Müdler meer dan eene volle secunde grooter gevonden.

Berekent men naar beider opgaven den ligchamelijken inhoud der planeet,

dan vindt men dien naar Müdler 2^ malen grooter dan naar Lamoiht. Ook
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de ligchanielijke inhoud der planeet Noplunus is, naar de metingen van

EivcKE on Galle, omtrent twee malen grooter dan naar die van Müdler.

Uit deze vergelijkingen blijkt luit, welk regt men thans heeft, om stellingen

op de bekende digtheden der planeten te bouwen, al neeuit men aan, dat

hare massa's met cene toereikende juistheid zijn bepaald geworden.

Het is zekerlijk eene niet onbelangrijke taak, de oorzaak der aangewezene

verschillen op te sporen en zoo mogelijk uit den weg te ruimen. Men heeft

nu en dan daartoe eene poging aangewend; maar men zocht die oorzaak waar

zij, naar mijne meening, niet te vinden is, namelijk in de voorwerpen zelve,

die men had uitgemeten. Bij don ring van Saturnus, die veeleer eene vloei-

stof dan een vast ligcliaam schijnt te wezen en die nog steeds zoo geheim-

zinnig is gebleven, kon men, zonder weerzin te wekken, de verschillen tus-

schillen de metingen uit veranderingen in het voorwerp zelf trachten te ver-

klaren. O. Strcve verklaarde een gedeelte van die verschillen uit een gesta-

dig breeder worden van den ring, en Secchi een ander gedeelte uit eene

eenigzins langwerpige gedaante van den ring, verbonden met eene snelle wen-

teling om eene bepaalde as. Onze kennis van den ring van Saturnus gaf ons

op zich zelve geen regt om de stellingen van beide beroemde mannen te

bestrijden, maar ik vermeen uit de metingen zelve bewezen te hebben, dal in

hare onnaauwkeurigheid de eenige oorzaak der vermeende verschijnselen lag *.

Met betrekking tol de kogelvormige ligchamen der planeten zal men zich,

ofschoon de verschillen daar niet zooveel minder aanzienlijk zijn, niet ligtelijk

aan soortgelijke stellingen wagen. Men zal, om de metingen omtrent Satur-

nus zelven, die Struve in 18!2G en Bessël in 1851 volbragt, met elkander

in overeenstemming te brengen, niet durven beweren, dat de ligchanielijke

inhoud van die planeet, in den tijd van vijf jaren, met een zesde deel van

zijn bedrag is verminderd, en evenmin dat de planeet üraiius, overeenkom-

* In de volgende stukken:

De stelling van Otto Steuve omtrent het breeder worden van den ring van Saturnus, getoetst

aan de handschriften van Hlvgens en de naauwkeunghad der latere waarnemingen. In de

Verslagen en Mededeelingcn der Kon. Akad. van Wetenschappen, Deel III, bladz. 18ü.

Driefwechsel :tvischen llerrn Staatsrath Otto Steuve, Astronom an der Sternwarte :u Pulkowa,

und F. Kaisf.r, über die Aenderungen in den Dimensionen des Saturnringes. In de Verslagen en

Mededeelingcn, Deel V, bladz. 150.

De stelling van Secchi te Rome omtrent den ring van Saturnus, getoetst aan melingen volbragt op

hel Observatorium der lloogeschool te Leiden. In de Venlagen en Modedeelingen, Deel V, bladz. 354.
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stig met ile iiie(iii,:^eii van Lamom cii iVLIdlek, in liet jaar 184'2 2^ malen

grooter dan vijf of zes jaren vroeger was, of dat de planeet Neptunus, in

den tijd van weinige dagen, tot op de helft harer grootte is ingekrompen.

Men zal dus ook wel moeten erkennen, dat de grond der aangewezene ver-

schillen niet in de planeten zelve liggen kan, en het mij ton goede honden,

dat ik eene poging heb aangewend om dien in tlo werktuigen of in de waar-

nemers te vinden.

Er is niet aan te twijfelen, dat sonniiige slerrekundigen, die fijne motingen

aan den hemel wilden volbrengen, zich niet genoeg gemeenzaam maakten met

(Ie natuur en de eischen van het werktuig door hen aangewend, of wel de

scherpte van het oog of de oefening misten, die zulke metingen vorderen, bij

welke reeds het tiende deel eener sacunde als eene belangrijke grootheid be-

schouwd moet worden, üe metingen van Struve en Bessel bewijzen ons

echter, dat de verschillen ook buiten de waarnemers en geheel in het wezen

der door hen gebruikte werkTuigen kunnen liggen, en inderdaad is het ook

niet moeijelijk aan te toonen, dat de dradcnmikrometer, van welken Struve

zich bediende, hoe volkomen dat werktuig in zich zelf wezen moge, bij het

meten van de middellij nen der planeten, om twee verschillende redenen, be-

langrijke fouten kan doen insluipen. Men moet daarbij het beeld der planeet

tusschen de beide, aan elkander evenwijdige, draden des mikrometers vatten,

zoodanig, dat hunne binnenranden juist in aanraking komen met den rand der

planeet, aan twee tegenovergestelde punten. De lichtstralen van het beeld

der planeet echter, langs de stoffelijke draden strijkende, ondergaan eene

diffractie, die den rand der planeet misvormt en onzuiver maakt. Is de draad

op eenigen afstand van den rand der planeet verwijderd, zoo ziet men beide

scherp en zuiver. Brengt men den draad in aanraking met den rand der

planeet, zoo houdt die scherpte en zuiverheid op; men ziet dan een valsch

licht langs den rand van den draad, en de rand der planeet vertoont zich

dan zoo onbepaald, dat men niet met scherpte kan beoordeelen, of hij waarlijk

naauwkeurig met den draad is in aanraking gebragt. ledere waarnemer zal

daarbij op zijne wijze oordeelen en bij het stellen van de draden eene meer

vaste gewoonte aannemen, naarmate hij in het gebruik van het werktuig meer

oefening heeft verkregen. Hij zal zich echter op het oog niet van de juist-

heid zijner meting kunnen overtuigen en ligtelijk eene fout kunnen begaan,

die voor het oog slechts zeer gering behoeft te wezen, om zeer groot te kun-

nen zijn met betrekking tot de eischen der sterrekunde. Dit bezwaar doet
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zich niet govoolon als nicii dcMi arsliuul van twee nahij olkandcr gcplaalsto

sterren met ilen (Iraciennnkronieter te meten heeft. Daarbij moet men eenen

draad over het midden van eene ster loggen, die zich als eenc schijf vertoont

niet eene middellijn die de schijnbare dikte van den draad overtreft. Heeft

men den draad op de ster gebragt, zoo ziet men twee kleine doelen van de

schijf, waaronder de ster zich vertoont, ter wederzijde van den draad. Ook

die kleine deelcn worden door diffractie misvormd; maar men heeft alleenlijk

hunne gelijkheid te beoordeelen, hetgeen met groote scherpte geschieden kan.

Brengt men eenen draad juist in aanraking met den rand van het beeld eencr

planeet, zoo ziet men het licht der planeet als langs don draad afvloeijen, en

het schijnt dat de draad den rand der planeet reeds eenigerniate bedekt. Men

is daarom geneigd de draden verder uiteen te schroeven dan de middellijn

der planeet dit vordert, en alzoo die middellijn te groot te nieten. Inderdaad

ziet men ook dat, in het algemeen, de middellijnen der planeten met den dra-

denmikrometer merkbaar grooter worden gevonden dan met de mikrometers,

die op het beginsel der dubbele beelden rusten. Ik heb met den draden-

mikrometer vele duizenden melingen omtrent de vaste sterren volbragt; maar

zoo dikwijls als ik in vroegere jaren beproeven wilde met dat werktuig de

middellijn eener planeet uit te meten, stiet ik op de genoemde diffractiever-

schijnselen, die mij de overtuiging van de juistheid mijner metingen onthiel-

den en mij reeds voor vele jaren den drodenmikrometer voor het uitmeten

der planeten ongeschikt deden achten.

Velen hebben metingen omtrent de middellijnen van planeten met den dra-

denmikrometer volbragt, maar van de ditfractieverschijnselen, die mij daarbij

zoo hinderlijk voorkomen, vindt men niet of naauwelijks gewag gemaakt.

Alleen Lamont te München achtte reeds voor twintig jaren den dradenmi-

krometer voor het uitmeten van de middellijnen van planeten ongeschikt,

en daarom plaatste hij een plat glas in den kijker, op hetwelk teruggekaatste

beelden van verlichte schalen, strepen of stippen, gelijk met de planeet wier

lichtstralen het glas doorgingen, in het veld des kijkers konden worden waar-

genomen *. Hij had alzoo alleen twee lichtbeelden bij elkander te vergelij-

ken, die beide doorschijnend waren en van welke het een het ander niet kon

belemmeren. De inrigting, door Lamont aan den mikrometer gegeven, schijnt

nergens te zijn nagevolgd, en vermoedelijk is ook hare uitvoering aan zwarig^^

Jahrbttch der Königlichen Slermvarle hei Miinchen, liir 1S40. bladz. 1S7.



EERSTE ONDERZOEKINGEN MET DEN MIKROMETER VAN AIRY. IS

heden verbonden, die zeer zeker onoverkomelijk zijn, waar men, even als te

Leiden, geen bekwamen instrumenlenniaker in zijne nabijheid heeft. Maar

behalve in de genoemde difl'raclieverschijnselen, vermeen ik, bij het melen

van de middellij ncn der planeten niet den dradcnniikromelcr, nog een groot

l)ezwaar te vinden in de onmogelijkheid, om den kijker, al is het slechts voor

een kort lijkvak, volkomen de beweging van het hemellicht te doen volgen.

Ik erken, dat er geen Iweede voorbeeld bestaat van een observatorium als daf

te Leiden, waar men mikrometrische melingen te volbrengen heeft in het mid-

den eener stad, terwijl de kijker omtrent zeventig voeten boven den beganen

grond op eene houten balkenstelling van veertig voeten hoogte rust. Nergens

zal men alzoo, in die mate als te Leiden, tegen trillingen in het gebouw te

worstelen hebben, waarbij een draad, in den kijker gespannen, geen oogenblik

in aanraking met den rand van eene planeet kan blijven; maar toch belwij-

fel ik het zeer, of er ergens een observatorium bestaat, waar een kijker, even

als die uit Münclien ingerigl, gedurende eene halve minuut, op een tiende deel

eener secunde na, de beweging van een hemellicht kan volgen. Ik geloof dal

reeds de natuur van het uurwerk zelf dit onmogelijk maakt. Secchi althans

verklaart, dat op het buitengewoon vaste nieuwe observatorium te Rome, het

vervaardigen van pholographische beelden van hemellichten belemmerd wordt

door de onmogelijkheid, om den kijker gedurende eenige tientallen van se-

cunden mei de daartoe noodige naauwkeurigheid op een hemellicht gerigt te

houden *. Bij het meten van dubbele sterren moet men te Leiden, door eene

kleine buiging van de buis des kijkers, de draden naauwkeurig op de beelden

der sterren brengen, en dit was ook het geval bij de metingen van Struve

op het veel vaster observatorium te Dorpat. Men ziet de sterren veel langer

een weinig bezijden, dan juist achter de draden; maar men wordt hierdoor

slechts weinig belemmerd in het oordeel, of de afstand der draden met dien

der sterren overeenkomt, omdat men slechts heeft toe te zien, of de sterren

telkens op dezelfde afstanden komen van de draden die haar moesten bedek-

ken, en dat oordeel wordt eerst moeijelijk als de sterren veel in licht verschil-

len. Bij de schijf van eene planeet, die tusschen de draden moet worden ge-

bragt, is dit geheel anders. Kan men de planeet niet volkomen in aanraking

met de binnenranden der draden vasthouden, zoo verkrijgt men geene voor-

werpen van hetzelfde voorkomen, die slechts aan dezelfde zijde en evenveel

* Cnmples rendus. Vol. 42, pag. 958.
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van beide draden behoeven af te wijken. Men ziel dan een klein segment

van de veilielite scbijl' der planeet buiten den eenen draad uitsteken, en aan

dezcH'dc zijde van den anderen draad bestaat eene donkere ruimte, met de

bolle zijde naar den draad gekeerd. Men moet dan twee ruimten, die in licht

en vorm het tegenovergestelde van elkander zijn, bij elkander vergelijken en

de grootste breedte van de eene gelijk maken aan de kleinste breedte van de

andere. Daarbij kan men zich zelven in zijn oordeel derwijze misleiden, dal

men, zonder daarvan bewust te zijn, standvastige fouten begaat van aanzien-

lijke grootte. Wij moeten bij deze beschouwing niet uit hel oog verliezen,

dat eene fout van een paar tiende deelen eener secunde hier reeds eene fout

van aanzienlijke groolle genoemd kan worden, en dat eene ruimte van een paai

tiende deelen eener secunde tot de kleinste behoort, welke een scherp oog

met eene vergrooling van 400 malen kan onderscheiden.

Ofschoon ook de melingen, met de werktuigen van dezelfde grootte en van

denzelfden aard volbragt, soms aanmerkelijk uiteenloopen, kunnen toch de

verschillen der uitkomsten, door Bessel en Struve bij hunne metingen om-

trent de planeten Jupiter en Saturnus verkregen, bezwaarlijk als iets anders

dan als verschillen tusschen den heliometer en den dradenmikromeler worden

aangezien. Struve heeft de afmetingen van Jupiter en Saturnus met den

dradenmikromeler, veel grooter gevonden dan Bessel met den heliometer, en

het is zonderling, dat zij over die groole onderlinge afwijking zijn heenge-

stapt, terwijl een onvergelijkelijk kleiner verschil bij de dubbele sterren hen

zoo verlegen maakte en tot zoovele bijzondere onderzoekingen aanleiding gaf,

die echter het gewenschte licht over het raadselachtig verschijnsel niet mogten

verspreiden. Bessel scheen, door de verschillende wijzen waarop hij den af-

stand bij de dubbele ster p Ophinchi bepaalde, volkomen bewezen te hebben

dat de fout niet in den heliometer liggen kon, en Strlve toonde aan, dat zijn

dradenmikromeler bij stilstaande kunstmatige dubbele sterren geene fouten

gaf. Bessel maakte daarop de zeer gegronde aanmerking, djt het onderzoek

van Struve weinig bewees voor zijne melingen omtrent de steeds bewege-

lijke voorwerpen des hemels, en die aanmerking zoude nog veel meer gegol-

den hebben, indien Struve zijne metingen omtrent planeten aan die op kunst-

matige schijven van eene naauwkeurig bekende grootte had willen toetsen. Ter-

W'ijl de beweging der liemellichlen geenen invloed op de melingen met den

heliometer kan uitoefenen, is er niet aan te twijfelen, dal zij de melingen met

den dradenmikromeler in alle omstandigheden bezwaart. Men heeft geen
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onderzoek in hel werk gesleltl om te beslissen, of de oorzaak van het meer-

genoemd groot versciiil hij Struve d. i. in den draden-mikrometer, of wel

bij Bessel d. i. in den hcHometer gelegen moet zijn; maar ofschoon men

dit steeds heeft voorbijgezien, kunnen gelukkiglijk do voibragle metingen

zelve ons althans zeer nabij die beslissing brengen. De metingen kunnen

onderworpen zijn aan fouten van drieërlei aard. Die fouten kunnen name-

lijk louter toevallig wezen; zij kunnen standvastig dezelfde grootte hebben

voor alle voorwerpen die men meet; zij kunnen voor hetzelfde voorwerp

standvastig wezen, maar veranderlijk naar de grootte of het licht der ver-

schillende voorwerpen. De invloed der toevallige fouten op do einduitkomst

kan door vermenigvuldiging der metingen grootendeels worden opgeheven,

en de metingen van Bessel en Struve, omtrent de planeten Jupiter en Sa-

turnus^ zijn dikwijls genoeg herhaald om het zeker te maken, dat de toe-

vallige fouten harer einduitkomsten zeer klein moeten wezen met betrekking

tot hunne onderlinge verschillen, zoodat de laalslo zich volstrekt niet uit de

eerste laten verklaren. De standvastige fouten kunnen onder bepaalde om-

standigheden uit de melingen zelve worden afgeleid, maar ongelukkiglijk

verkeeren de metingen van Struve omtrent de planeten Jupiter en Saturnus

in die omstandigheden niet, nademaal de schijnbare middellijnen dier planeten

slechts zeer geringe veranderingen ondergaan. Had Struve de schijnbare

middellijnen der planeten Venus en .Mars, die zich zoo aanmerkelijk veran-

deren, stelselmatig uitgemeten, zoo had het al of niet bestaan van standvas-

tige fouten bij zijne metingen daaruit moeten blijken, dat, in hel laatste

geval, de schijnbare middellijnen van iedere dier planeten, naauwkeurig om-

gekeerd evenredig aan hare tijdelijke afstanden moeten wezen. Bessel heeft

in. de jaren van 1850 tot 1857 eene reeks van metingen omtrent de pla-

neet Mars volbragt, die eerst na zijnen dood is bekend gemaakt, en bij

welke de schijnbare middellijn der planeet van 21" tot 4" veranderde. Deze

reeks van metingen was bij uitstek geschikt om het geschil te beslissen, en

bij hare strenge bearbeiding door den Heer Oubemans is het gebleken, dat,

bij haar althans, geen spoor van eene bemerkbare standvastige fout bestaat.

Reeds deze uitkomst regl vaardigt het vermoeden, dat ook de overige metin-

gen omtrent planeten, met den heliometer te Koningsbergen volbragt, van

standvastige fouten vrij moeten wezen, en dat vermoeden wordt door nog

twee andere onderzoekingen in overtuiging veranderd Wichma^n volbragt

in het jaar 18Ö9, met denzelfdcn heliometer, eene lange reeks van metingen

3
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omtrent de planeet Venus, bij welke hare niiddellijn van 47" tot 21'' ver-

anderde, en ook bij die metingen lieten zicli geene merkbare standvastige

lonten ontdekken. Bessel zeil" beeft in bet jaar 1845 de middcllijn der

planeet Mercurius zorgvuldig uitgemeten, toen zij zicb voor de zonnesebijf

vertoonde, en de vergelijking van deze uitkomst met de middellijn der pla-

neet, afgeleid uit den tijd dien zij beboefde om den rand der zon voorbij

te gaan, bewees bem ook toen, dat zijne melingen boven alle bemerkbare

standvastige fouten verbeven waren. Deze drie onderzoekingen betrolfen

voorwerpen, die in licht en grootte zeer aanmerkelijk van elkander verscbil-

len. Bij geen dier voorwerpen beeft zich een spoor van standvastige fouten

verraden, en men zoude zicb zelven daarom geweld moeten aandoen, zoo men

bet waarschijnlijk wilde maken, dat de metingen van Bessel omtrent Jupiter

en Saturnus aan zeer groote standvastige fouten konden lijden. Wij moeten

bier niet voorbijzien, dat een onderzoek als dat omtrent de planeten Venus

en Mars, eene bepaalde soort van fouten niet kan doen ontdekken, namelijk

de fouten, die aan de grootte van bet gemeten voorwerp evenredig zijn.

Zulke fouten zouden alleenlijk kunnen ontstaan uit eene onjuiste bepaling

van de angulaire waarde der schaaldeelen of schroefomgangen van bet werk-

tuig; maar deze waren, bij den beliomcter te Koningsbergen, met eene zoo

booge juistheid bepaald, dat uit die bron volstrekt geene bemerkbare fouten in

de gemeten middellijnen der planeten konden voortvloeijen. Wij kunnen uit

deze overwegingen ligtelijk besluiten, dat de grond der meergenoemde ver-

schillen niet in den beliomcter ligt; dat de uilkomsten voor de middellijnen

der planeten, door Bessel verkregen, boven alle andere de voorkeur verdie-

nen, al schijnen deze onderling vrij goed overeen te stemmen; dat de dra-

den-mikrometer bij het uitmeten van planeten, zelfs in de banden van

Strcve, tot zeer aanmerkelijke fouten geleid moet hebben, en daarom voor

dat doel bepaaldelijk moet worden afgekeurd.

De beliomcter te Koningsbergen is bet eenige werktuig van dien naam,

dat men tot heden voor het uitmeten van de ligcbamen des zonnestelsels heeft

aangewend, en het beeft de middellijnen der planeten Mercurius, Yenus, Mars,

Jupiter en Saturnus opgeleverd. De uitkomsten, met dat werktuig daarbij

verkregen, wijken aanmerkelijk van de meeste der overige uitkomsten af;

maar op grond van de voorgaande beschouwingen geloof ik, dat zij ook alle

overige zeer ver in naauwkeurigheid overtreffen en dat men wel zoude doen,

indien men besloot deze alleen aan te nemen en alle overige te verwerpen,
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zoolang er geenc andere bestaan, die dezelfde waarborgen voor bare juist-

beid aanbieden. Ik ben ecbter ver van het gevoelen verwijderd, dat die uit-

komsten geene bevestiging of verbetering zouden bcboeven, en acht het

integendeel hoogst wenschelijk, dat op bet voetspoor van Hessel worde voort-

gegaan, om onze kennis van de grootte der planeten te volmaken. Ik voor

mij kan die volmaking van den draden-mikrometer volstrekt niet verwachten,

en geloof zelfs dat de metingen omtrent planeten, met dat werktuig volbragt,

indien zij, als naar gewoonte, zonder eenig onderzoek omtrent het bedrag

liarer standvastige fouten worden bekend gemaakt, meer kunnen schaden dan

baten en alleen geschikt zijn om uitkomsten te doen wantrouwen, die boven

alle andere vertrouwen verdienen. liet komt mij voor, dat eene meer volko-

mene kennis van de middellijnen der planeten alleenlijk verkregen kan worden,

door het gebruik van mikrometers, die op het beginsel der dubbele beel-

den rusten; maar dat wij ook, alleen onder bepaalde voorwaarden, door die

werktuigen in de genoemde kennis kunnen worden verder gebragt. Onder

de uitkomsten omtrent de middellijnen der planeten, die ik in de vorige

bladzijden heb zamengesteld, komen ook eenige voor, met zulke mikrometers

verkregen, maar die ik geenszins dezelfde waarde zoude durven toekennen,

als de metingen van Bessel, en nog veel minder geschikt zoude achten om
deze te bevestigen of te bestrijden. De mikrometers met dubbele beelden

laten eene wijze van meten toe, in sommige gevallen veel geschikter dan

die, welke men met den draden-mikromeler moet volgen. Met slechts ééne

uitzondering zijn zij echter in zich zelve hoogst onvolkomene werktuigen,

wier gebreken tot heden al te zeer werden voorbijgezien.

Ofschoon zich ook bij de metingen met den heliometer, als zij vrij groote

afstanden betroffen, verschijnselen hebben geopenbaard, die een twijfel aan

hare volkomenheid deden oprijzen, zal men toch moeten erkennen, dat de

heliometer de meest volkomene niikrometer met dubbele beelden is, bij wel-

ken de overige naauwelijks kunnen worden vergeleken, en wiens natuurlijke

gebreken, bij zoo kleine grootheden als de middellijnen der planeten, gee-

nen bemerkbaren invloed kunnen uitoefenen. De prijs van eenen heliometer

als die te Koningsbergen en te Bonn, is te München echter 1'2,G00 florij-

nen, en de prijs van zulk eenen als die op den Pulkowa 15,000 florijnen.

Het is niet bekend wat de heliometer heeft gekost, dien de Gebr. Repsold

voor het observatorium te Oxford vervaardigd hebben, maar er is niet aan

te twijfelen, dat die som de evengenoemde prijzen zeer ver te boven ging,

3*
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(üi vermoedelijk is de groote lieliomeler nog veel kostbaarder^ die llians door

Speivcek in iNoord-Anierika voor het nieuwe observatorium te Albany ver-

vaardigd wordt. De lieliomeler kan alzoo, wegens zijne hooge kostbaarheid, voor

slechts weinigen verkrijgbaar zijn, en het was een zeer verdienstelijk streven,

dien, althans voor sommige doeleinden, door kleine werktuigen te doen ver-

vangen, wier gebruik op hetzelfde beginsel rust en die aan eiken kijker kon-

den worden toegevoegd. Men heeft reeds sedert een' geruitnen tijd velerlei

inrigtingen voor mikrornctcrs met dubbele beelden bedacht, en een aantal dier

werktuigen is met zorg beschreven en afgebeeld in de Inlroiluclion to prac-

tical astronomy, containing dcscriplions of' ihc various inslnimenls etc. by the

Itev. W. Pearson etc. London 1829, Het is evenwel niet te ontkennen,

dat nog geen dier mikrometers iets bruikbaars voor de sterrekunde heeft opgele-

verd en dat verreweg de meeste ook geene bruikbare uitkomsten kunnen

beloven. Het lot, dat de meest aanbevelingswaardige dier werktuigen heb-

ben ondervonden, is buitendien zeer geschikt om iedereen van alle bemoei-

jing met mikrometers met dubbele beelden af te schrikken. Zoo kwam
Amici te Modena voor eenige jaren op het denkbeeld, om eenvoudiglijk

tusschen het oog- en het voorwerpglas eens kijkers eene doorgesnedene lens

met een' groeten ^brandpuntsafstand te plaatsen, waardoor de lichtkegel van

het voorwerpglas komende, op eenige duimen afstands van het oogglas, werd

onderschept. Werden de helften van die lens in dezelfde vlakte voorbij el-

kander geschoven, zoo werd de lichtkegel in twee helften gescheiden en

moesten twee beelden ontstaan, omtrent op dezelfde wijze als die bij den

heliometer gevormd worden. Dat werktuig werd door sommigen oculair-he-

liomcter genoemd, en er werden een paar exemplaren daarvan uitgevoerd, die

echter niet zoovele waarnemingen opleverden, als vereischt werden voor de

beoordeoling van zijne waarde. Het scheen dat men slechts eene achroma-

tische lens had aan te wenden, om op die wijze een' zeer volkoraenen mikro-

meter met dubbele beelden te verkrijgen, en het werktuig was van te

hoogere waarde, daar het in staat zoude stellen, ook met een' zeer groeten

kijker, metingen naar het beginsel der dubbele beelden te volbrengen, zon-

der dat zijn voorwerpglas behoefde te worden doorgesneden. Bij de stichting

van het observatorium op den Pulkowa wenschte Struve zulk eenen oculair-

heliomcter, om dien aan den reuzenkijker, die aldaar geplaatst zoude wor-

den, te verbinden. Steij(iieil zelf heeft de vervaardiging van dien mikro-

meter onder zijne leiding genomen en, wegens de inspanning en den arbeid
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cüen hij gevorderd had, is hij op vierduizend guldens te slaan gekomen.

Het Avcrkluig veikreeg een hewondcrenswaardig schoon voorkomen; maar

Strive achtte het, na een behoorhjk onderzoek, geene uitvoerige beschrijving

en afbeelding waardig, omdat het, wegens de onzuiverheid der beelden, die

het vertoonde, naauwelijks bruikbaar Avas, en het werd spoedig geheel ter

zijde gelegd *. Deze ongelukkige uitkomst heeft echter niet allen wanhopig

gemaakt en ook geenszins de onbestaanbaarheid van bruikbare mikrometers

met dubbele beelden bewezen.

Toen H. H. Curatoren der Hoogeschool te Leiden in het jaar 1857 had-

den besloten, om eenige gelden uit het fonds, dat uit bijdragen der studenten

bestaat, af te zonderen voor den aankoop van een paar werktuigen ten be-

hoeve van het dusgenaamd observatorium, dat toen nog woest en ledig was,

meende ik, dat daar alléén mikrometrische metingen, op eene der wetenschap

waardige wijze, volbragt konden worden. Reeds toen was ik overtuigd, dat

de draden-mikrometer, hoe volkomen die in zich zelven wezen mo;^ft, toch

aan de eischen van sommige metingen niet voldeed, en wenschte ik daarom

het bezit van eenen mikronieter, die op het beginsel van dubbele beelden

rustte. Ik vermeende dat onder de talrijke werktuigen van dien aard, die

men had aanbevolen, ook enkele bestonden die zich bruikbaar zouden betoo-

nen, indien zij een' kundigen vervaardiger mogten vinden, en dat men

ook in dit opzigt van het optisch Instituut te München de beste hulp kon

verwachten. In het jaar 1857 schreef ik over dit onderwerp aan den be-

roemden üïzscHiVEinER, den toenmaligen eigenaar van het Instituut, doch ik

ontving alleen het volgend weigerend antwoord: «Quant aux micromètres a

» doublé image, je n'en construis pas, puisque Ie micrométre filaire répetiteur

«répond avec une exactitude parfaite a toutes les observations." Weinige

jaren later hoopte ik in het bezit van een' goeden mikronieter met dub-

bele beelden te zullen komen door de vriendelijke tusschenkomst van den

Heer Lamom, den bestuurder van het observatorium te Bogenhausen bij

München. Aan dat ob.servatorium is eene uitmuntende werkplaats verbonden,

die den Heer Lamont in staat stelt de werktuigen, door hem bedacht, onder

zijn oog te doen uitvoeren, en aan die werkplaats, welke zooveel voorlreffe-

lijks heeft opgeleverd, werden in het jaar 1845 ook proeven genomen om-

trent mikrometers met dubbele beelden, die aanvankelijk schenen te zullen

Descriplion de l'observaloire central de Poulkowa, bladz. 197.
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sljigon. I)c Heer Lamgat liad Iwcc werkliiigcii v;ui dien aaid voor hel ob-

servatorium Ic Leiden bestemd ; maar toen zij voltooid waren, voldeden zij

iiem zoo weinig, dat bij ben niet naar de plaats bunner bestemming wilde

afzenden. De voorname zwarigbeid lag in de onzui verbeid der beelden, die

aan zulke werktuigen onal'scbeidelijk verbonden scheen en metingen van ecne

hooge naauwkeurigbeid onmogelijk maakte. Er waren echter ook mikrome-

lers niet dubbele beelden bedacht, van een anderen aard dan die welke La-

MOivT. onbevredigd lieten, en van welke men veel kon verwachten, indien

slechts hunne glazen deelen met de noodigc juistlnml bearbeid werden.

Daartoe behoorde de mikroineter, in het jaar 1845 door Lamont zelven uit-

gevonden, maar, gelijk het schijnt, door hem nergens openlijk beschreven.

Deze mikrometer zoude vermoedelijk, bij bel bepalen van kleine veranderin-

gen van niet zeer kleine grootheden, zeer belangrijke diensten kunnen be-

wijzen, indien men zich een dubbel achromatisch [)risma met zeer scherpe

hoeken wist te verschalFen, dat in de uiterste volkomenheid vervaardigd is.

Voor het uitmeten van zeer kleine grootheden zoude men vermoedelijk ook

een uitstekend middel bezitten in den mikrometer, door Clausex uitgevonden

en door hem in de Astr. Nachr. N". 414 beschreven. Bij dezen mikrometer

behoeft men eene dikke doorgesnedene glazen plaat van groote zuiverheid,

hegrensd door platte evenwijdige oppervlakken, en er is niet aan te twijfelen

dat men zulk eene glazen plaat aan bet optisch Instituut te München met

de noodige volkomenheid zoude kunnen vervaardigen. De niikronieters van

Lamont en Claüseiv schijnen echter, zelfs niet ten behoeve van hunne uit-

vinders, tot stand te zijn gebragt. Zij vorderen inrigtingen, waardoor zij niet

aan eiken kijker zonder diens bouw te veranderen kunnen worden toegevoegd,

en dit kan hebben medegewerkt om bun het burgerregt onder de sterrekun-

dige werktuigen te onthouden. Indien ik over de noodige geldmiddelen kon

beschikken voor het nemen van proeven wier uitslag niet zeker is, en een'

kundigen werktuigmaker in mijne nabijheid had, zoude ik zekerlijk reeds

voor een' langen tijd pogingen hebhen aangewend om deze mikrometers te

doen vervaardigen. Deze toch moeten zuivere beelden geven, zoo slechts

hunne glazen deelen goed bearbeid zijn, terwijl dit bij andere mikrometeis

het geval niet kan wezen, al waren hunne glazen deelen in zich zelve volko-

men. De zoogenaamde mikrometer van Porro, met welken Secchi te Rome
onlangs eenige proeven heeft genomen die hem zeer wel voldeden *, is niet

* Comptes Rcndiis, Vol. 41, pag. 906.
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anders dan de mikrometer van Glalsen, dien men steeds al te zeer lieelt

YüorLijgezicn.

Terwijl de niikronieters' met dubbele beelden, in de prijscouranten van

sonmiige Engelsche kunstenaars opgenomen, geen vertrouwen verdienden, en

geene geschikte kunstenaars zich hadden bekend gemaakt als vervaardigers

van mikrometers van welke men iets goeds kon verwachten, was het voor

de wetenschap niet zonder gewigt, dat de koninklijke sterrekundige van Groot-

Brittanje, de beroemde G. B. Airy, zich met ernst toelegde op de uitvinding

van eenen mikrometer met dubbele beelden, wiens vwvaardiging geene on-

overkomelijke zwarigheden opleverde en die niettemin aan zijn doel kon be-

antwoorden. Na eene veeljarige studie is Airy vrij gelukkig geslaagd, en

heeft zijn mikrometer nog niet in die mate als hij het verdiende de aan-

dacht der sterrekundigen tot zich getrokken, zonder twijfel zal hij eenmaal

als een nuttig werktuig worden beschouwd, dat onder bepaalde voorwaarden

der wetenschap belangrijke diensten kan bewijzen. De mikrometer van Airy

is niet anders dan eene aardsche oogbuis uit vier glazen zamengesteld, bij

welke het derde glas, van het oog af gerekend, is doorgesneden, maar wier

glazen naar eene bijzondere, door Airy ontworpene, theorie vervaardigd zijn.

Dat werktuig was mij gedurende eenigen tijd een voorwerp van onderzoe-

kingen, wier bereids verkregene uitkomsten mij niet onwaardig toeschenen

om openlijk te worden bekend gemaakt en van welke ik in deze verhande-

ling een verslag wenschte te geven. Ik oordeel het geenszins overbodig,

vooraf de geschiedenis van dat werktuig kortelijk te vermelden.

Bamsden schijnt het eerst op het denkbeeld te zijn gekomen, om de oog-

buis eens kijkers voor eenen mikrometer met dubbele beelden in te rigten.

Hij meende vele bezwaren te vinden in den heliometer, ook nadat Dollond

in het jaar 1753 de twee volledige voorwerpglazen, door Savary en Bou-

GUER aanbevolen, had verworpen en vervangen door een enkel voorwerpgias,

dat in twee helften was gescheiden, die zich, in eenen zin loodregt op de

as des kijkers, langs hunne afscheiding lieten verschuiven, zoodat hunne

middelpunten konden zamen vallen, maar ook binnen zekere grenzen op wil-

lekeurige afstanden van elkander verwijderd konden worden. Ramsdeïv gaf

in het jaar 1779 * de beschrijving van zijn nieywen mikrometer, die hem
boven den heliometer de voorkeur s(;h(!Pi\ te ven^ienen. Dat werktui^ be-

Phil. Trann. Vol. 69.
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stond uil ccii(> gcwono nardsolio oogbuis mei vior glazen, hij wolko, tusschori

liol Iwcode on derdo glas, Iwee segmenten van cene groote lons werden gc-

bragt, wier afscheiding door bel middelpiint der oorspronkelijke lens en d<'

as der oogbuis benen liep. De licbtkegel, op die segnienlen vailendi-, weid

door bumiP afseheiding midden door gedeeld, en werden de segmenten vonr-

bij elkander geschoven, zoodat hunne middelpunten niet zamenvielen, dan

werden de twee helften des lichtkegels in verschillende riglingen gebroken en

moesten zich twee beelden van hetzelfde voorwerp door de oogbuis verloonen,

wier afstand zich met den afstand van de middelpuiilen der glassegmenten veran-

derde. Dat werktuig werd later door Dollond verbeterd; maar lioezeer het reeds

door Ramsden werd geprezen, 'mogt het geenen bijval vinden, en inderdaad

leed bet ook aan groote gebreken. Hel viertal glazen van de aardscbe oog-

buis werd nog met een vijfde glas vermeerderd, en de prismalieke breking,

die voor het scheiden der beelden noodig was, moest vergezeld gaan van

eene kleurschifting, welke met die scheiding toenam en de randen der beel-

den, juist in de rigling der scheiding, zeer onzuiver maakte, en alzoo hel

meest aan de punten van de randen der beelden, die bij het meten met el-

kander in aanraking gebragt moesten worden. De mikrometer van Ramsdex
onderging later eene wijziging, die echter in zich zelve niet toereikende was

om het genoemd groot bezwaar, aan bijna alle mikrometers met dubbele

beelden eigen, uit den weg te ruimen. xMcn maakte namelijk de opmerking,

dat, wanneer bij eene aardscbe oogbuis liel derde glas, van hel oog af gere-

kend, in stukken was gebroken die eenigermate van elkander waren afge-

scheiden, ieder dier stukken een beeld kan doen waarnemen van een voor-

werp, dat door den kijker wordt gezien, aan welken die oogbuis is toegevoegd;

maar eerst vrij laat kwam men op het denkbeeld, om van deze omstandigheid

voor de zamenstelling van een' mikrometer met dubbele beelden parlij te

trekken. Toen Pearson in het jaar 1819 eenen mikrometer had gezien,

die door Watkiivs naar dat denkbeeld was vervaardigd en aan een" klei-

nen kijker toegevoegd, droeg bij Jones de vervaardiging van een soortgelijk-

werktuig op, dat meer bepaaldelijk bestemd zoude wezen voor het meten van

kleine grootheden aan den hemel. De mikrometer van Jones werd door

Pearson in zijne Practical Astronomy uitvoerig beschreven en afgebeeld.

Dat werktuig was niet anders dan eene gewone aardscbe oogbuis, bij^ welk»

het derde glas, van het oog af gerekend, was doorgesneden, terwijl de helften

van dat 'glas, in dezelfde vlakte blijvende, door middel van eene sciiroef. voorbij
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elkander konden worden geschoven. Pearsox verklaarde dat deze mikro-

melcr boven den helionieter de voorkeur verdiende en metingen gedoogde

over afstanden, zoo groot als de middellijn van liet gezigtsveld der groote

kijkers; maar is hem die verklaring ernst geweest, dan moet hem ook eene

fout van eenige secunden geene stof tot ergernis gegeven hehhen.

Het is ligt te beseffen, dat de mikrometer van Jo>es in zijne oorspronke-

lijke inrigling, voor het volbrengen van fijne melingen aan den hemel niel

geschikt kan wezen, wegens de kleurschifting, die onafscheidelijk aan bre-

king verbonden is. Eene aardsche oogbuis naar de inrigling van Euler,

die ook door P^raunhofer werd gevolgd, vertoont, als zij met juistheid is

vervaardigd, de beelden der voorwerpen over een vrij aanzienlijk gezigtsveld

met groote zuiverheid. Wordt het derde glas van zulk eene oogbuis door-

gesneden, zoo blijft men één beeld zien, zoolang de middelpunten dier helf-

ten zamenvallen en de doorsnede zal aan de zuiverheid van het beeld geene

groote schade toebrengen. Verbeelden wij ons nu een lichtpunt, dat dooi'

den kijker wordt beschouwd en in het verlengde van zijne as is gelegen.

De lichtkegel van dat punt, door het voorwerpglas gevormd, wordt door hel

vierde glas der oogbuis gewijzigd, en valt in dien gewijzigden toestand op

de beide helften der doorgesneden derde lens. Wordt eene dier glashelflen

verplaatst, zoodat haar middelpunt niet meer met de as des kijkers zamen-

valt, zoo zal de halve lichtkegel, dien zij onderschept, niet meer door dee-

len van hare oppervlakte gaan, die als evenwijdig aan elkander beschouwd

kunnen worden. Die halve lichtkegel ondergaat dan eene prismatieke bre-

king, zonder welke geen dubbel beeld verkregen kan worden, maar die aan

het beeld, door dien halven lichtkegel gevormd, eene kleurschifting moet

mededeclen in de rigting der breking, en dus ook in die van de lijn over

welke het glas is doorgesneden. Die kleurschifting heeft plaats in de rig-

ting, waarin de voorwerpen, bij het meten van afstanden of middellijnen,

met betrekking tot elkander gebragt moeten worden. Het zamenvallen of

het aanraken der beelden laat zich wegens die onzuiverheid niet met scherple

beoordeelen, en het werktuig kan geene metingen opleveren van zoo hooge

naauwkeurigheid als de tegenwoordige toestand der sterrekunde die begeert.

Sedert het jaar 1840 heeft de beroemde sterrekundige Aïry zich op de

volmaking van den mikrometer van Jones toegelegd, en na herhaalde pogin-

gen mogt hij daarin zeer gelukkig slagen. Airy vermeldt zijne bemoeijin-

gen met dat werktuig het eerst in de Greemoich Observations van het jaar

4,

^iTLl•I\K VERH. DER KOM.NKL. AKADEMIE. DEEL VI.



'2(i EERSTE ONDERZOEKINGEN MET DEN MIKROMETER VAN AIRY.

1840 (Inlrod. png. 65). Destijds scliocn liot groot bozwiiar logen den m.—

kroineler van Jones, zoo even door mij vernield, zijne aandaclil nog weinig

lol zicii getrokken te liehhen, niaar een ander niet minder groot liezwaar

werd door Airy reeds dadelijk uil den weg geruimd. Airy liet den mi-

krometer vervaardigen naar de theorie van achromalische aardsclie ooghuizen,

door hem kort te voren gegeven *, maar met inachtneming van eeno eigen-

schap, die deze ooghuizen volstrektelijk moesten bezitten om als mikrometers

bruikbaar te kunnen wezen. De dubbele beelden moesten ook hier vorkre-

gen worden, door het derde glas, van het oog af gerekend, in twee holl'len

te verdeden, van welke ten minste ééne beweegbaar moest zijn, maar hel

was niet mogelijk door ieder dezer glashclften een zuiver beeld Ie verkrijgen

van een voorworp dat door den kijker wordt beschouwd, tenzij alle lichlke-

gels, door de verschillende punten van dat voorwerp gevormd, door de ai-

scheiding der glashellten juist werden midden door gedeeld. Elk punt van het

voorwerp zendt zijne stralen op het voorwerpglas des kijkers, en deze vormen

aan de andere zijde van dat glas oen' lichlkegel, die door het vierde glas der

oogbuis wordt opgevangen, gewijzigd en gebroken. De assen der lichlke-

gels, door de verschillende punten van het voorwerp achter het voorwerp-

glas gevormd, zullen het vierde glas der oogbuis in verschillende punlen

treffen, en daardoor in dat glas ook verschillende brekingen ondergaan. De

lichtkegeis, door hot vierde glas gewijzigd en gebroken, vallen op de door-

gesnedene derde lens, maar het is volstrekt niet onverschillig waar hunne

assen dit glas treffen. De as des lichtkegeis van een punt, juist in de ver-

lengde as des kijkers gelegen, zal ook met de as des kijkers zamonvallen,

en, door alle glazen der oogbuis heen, regt door loopen. Daar het dorde

glas juist over zijn middelpunt is doorgesneden, zal, van zulk eenen lichlke-

gel, de cene helft juist op de eene glashelft en de andere juist op de andere

glashelft vallen. Daardoor zullen de beelden van dat punt, door de twee ver-

schillende glashelften gevormd, iiozolfde licht verkrijgen, en hot is klaar, dat

dit ook het geval behoort te zijn met alle overige punten van het voorwerp,

buiten de as des kijkers gelegen. Viel de door het vierde glas gebroken

lichtkegel van een ander punt des voorworps grootendeels of geheel op de

eene glashelft, dan zoude zijn beeld, door de andere glashelft gevormd, of

een zeer zwak licht aannemen, of in het geheel niet bestaan, en een voor-

Cambridge Transaclions, Vol. II.
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werp, met eenparig licht bedeeld, zoude zich, door iedere der glashelften ge-

zien, of met een zeer ongelijkmatig licht, of slechts ten deele vertoonen.

Alle lichtkegels, die van het vierde glas komen, moeten alzoo door de af-

scheiding der helften van het derde glas juist worden midden door gedeeld,

opdat elk punt van het voorwerp zich door iedere dier glashelften met

dezelfde helderheid zoude vertoonen, en dit zal gebeuren, indien het vierde

glas zoodanig wordt geplaatst, dat de assen van alle lichtkegels, die het na

de breking op de derde lens afzendt, juist door het middelpunt van die lens

moeten loopen. Neemt men nu in aanmerking, dat bij een klein voorwerp

des hemels, de assen der lichtkegels van al zijne punten, door hel voorwerp-

glas gevormd, nagenoeg evenwijdig aan elkander op de vierde lens invallen,

zoo ziet men dat aan dezen eersten eisch des mikrometers wordt voldaan,

indien men den afstand tusschen de vierde en de doorgesnedene derde lens

juist zoo groot maakt, als den brandpuntsafstand der vierde lens. Airy

heeft dien eisch bij zijn eersten mikrometer met dubbele beelden in ach

genomen en dien wijders geheel naar zijne theorie der achromatische oog-

buizen ingerigt. Men kon bij die inrigting de vergrooting der oogbuis, die

als mikrometer dient, wijzigen, door het glas dat het digtst bij het oog is

geplaatst met een ander te verwisselen.

Airy heeft in het genoemd deel der Greenwich Observations met uitvoe-

righeid over zijnen mikrometer gehandeld, diens goede hoedanigheden ver-

meld en diens gebreken niet verzwegen, met uitzondering echter van één,

dat als een hoofdgebrek beschouwd moet worden. De oogbuis Avas in zich

zelve achromatisch, en zoude ongetwijfeld, indien geene der lenzen ware door-

gesneden, zeer zuivere beelden vertoond hebben. Bij de scheiding der glas-

helften moesten echter de ook van elkander afgescheidene beelden des voor-

werps eene onzuiverheid aannemen, daar nu elk beeld door de helft van het

voorwerpglas des kijkers Averd gevormd en de vereffening der onzuiverheden

geene plaats kon hebben, waarop een rond glas is berekend. De doorsnede

van het derde glas moest altijd een belangrijk deel van de doorsnede des

lichtkegels innemen en daardoor het licht der beelden verminderen en boven-

dien interferentie-verschijnselen ten gevolge hebben, die de beelden eenig-

zins onzuiver maakten. Die onzuiverheden konden evenwel niet veel schaden

wegens haar gering bedrag en vooral ook omdat zij plaats hadden aan de

randen van het beeld, in eene rigting loodregt op die van de afscheiding

der glashelflen. Airy heeft deze bezwaren tegen zijn eersten mikrometer
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vormold, nia.ir hij giiijr .uuivankelijk een andnr on veel groolor hozwaar n\ol

slilzwijgon voorbij cii dal, oven als bij de iiiikromolors van i{AMSDE-v en Jo-

:\ES, in de klourschilïing bcslond, diode door l)reking van clkandor afgozondordo

boelden juist in de rigling dor arschoiding moesten ondervinden. Airy Iio(>H

in de jaargangen dor Grccnwich Obscrvalious van 1841 lol IS-IT, met be-

trekking lol zijnen niikromeler, alleenlijk borliaald, wal bij roods in bel jaar

1840 had medegedeeld. Men vindt in die jaargangen ook de opgaven van

melingen met dien mikromeler volbragl, maar die mij geenszins bevredigend

voorkomen. In do Grccnwich Obscrvalions van bot jaar 1848 ecblor lian-

dtdt Airy opzettelijk over de klourscbifting in de dnbbelo beelden bij zijnen

n^ikromelor, die zich in de rigling der afscheiding openbaarde. Hij erkoni

dat die kleurschifting een groot gebrek van zijn mikrometor was gebleven,

maar geeft tevens het borigt, dat het hem door eone nieuwi» theorie was ge-

hikt, dit bezwaar geheel uit den weg te ruimen.

Airy heeft de wiskundige theorie van zijn nieuwen mikromeler, die vooral

ook merkwaardig is Avegens de eenvoudige wijze, waarop hij door haar een

schijnbaar vrij ingewikkeld vraagstuk heeft opgelost, in de Memoirs of the

Roijal Aslronomical Socicltj of London, Vol. XV, gegeven. Wij kunnen ons

van haar liglelijk een denkbeeld vormen, zoo wij vooraf hel oog hebben ge-

vestigd op de theorie der achromatische aardschc oogbuizen, vroeger dooi'

Airy in de Cambridgo Transaclions medegedeeld. Bij die laatstgenoemde

theorie stelde Airy zich eenen straal van wit licht voor, komende van het

voorwerpglas des kijkers en invallende op een willekeurig punt van het vierde

glas der oogbuis. Die lichtstraal wordt daar gebroken en in een' kleurenden

lichtbundel ontbonden, die op het een of het ander punt van het derde glas

zal invallen. Daar ondergaat die lichtbundel eene tweede breking, die cene

wijziging moet toebrengen aan de kleurschifting, die hij door breking in het

vierde glas had verkregen. De lichtbundel wordt verder door het tweede en

bet eerste glas gebroken en gewijzigd, en komt in het oog na brekingen en

ontbindingen of zamenstellingen in vier verschillende glazen te hebben onder-

vonden. Nu zal de oogbuis achromatisch wezen, indien die kleurschiftingen

elkander ophelïen, zoodat alle stralen van wit licht, die op het vierde glas

invallen, ook als stralen van wit licht het eerste glas weder verlaten. Het

licht, dat door het eene glas wordt ontbonden, moet door het andere weder

worden zamengesteld, en dit is, daar de stralen elkander tusschen de glazen

overkruisen, mogelijk, al zijn al de glazen bol en uit dezelfde glassoort ver-
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vaardigd. Aan de glazen moesten zulke onderlinge afstanden en zulke brand-

puntsafstanden gegeven worden, dat een straal van wit licht, op een wille-

keurig punt van het vierde glas invallende, door de overige glazen zoodanig

werd gebroken en ontbonden, dat de stralen van den bundel, in welken hij is

overgegaan, evenwijdig aan elkander het eerste glas verlaten; of in andere

woorden : de glazen moesten zoodanig worden ingerigt, dat eene kleine ver-

andering in den brekingscoëflicient geen' invloed kon uitoefenen op de rig-

ting van een lichtstraal, dio, na al de glazen te zijn doorgeloopen, de ge-

heele oogbuis verlaat. Airy drukte de brandpunts- en de onderlinge afstan-

den der glazen, zooals ook den brekingscoënicient, in algemeene teekens uil,

en berekende den loop, welken een wiilekeiu'ige lichtstraal door al de glazen

nemen moest. Zoo werd ook de rigting van den straal, die de oogbuis ver-

liet, in functiën van de genoemde grootheden uitgedrukt, en men had de dif-

ferentialen dezer functiën, met betrekking tot den brekingscoëflicient, slechts

gelijk nul te stellen, oin vergelijkingen te verkrijgen lussclien de nog onbe-

paalde afstanden en brandpuntsafstanden der glazen, de voorwaarden uitdruk-

kende, waaraan deze grootheden moesten voldoen om de oogbuis achromatisch

te maken. Men verkreeg minder voorwaardensvergclijkingen dan onbepaalde

grootheden. Daardoor kon men op velerlei wijzen aan de eischen eencr

achromatische oogbuis voldoen, en dit maakte het mogelijk de oogbuis niet

slechts aan de ophclTmg der kleurschifting, maar ook nog aan andere eischen

te laten beantwoorden.

Bij het ontwerpen van zijne theorie der achromatische oogbuizen, beeft

Airy natuurlijkerwijze aangenomen, dal de glazen bestendig denzelfden stand

met betrekking tot elkander behielden en dat hunne middelpunten in dezelfde

regte lijn gelegen waren. Juist daarom was echter deze theorie vour zijnen

mikrometer ontoereikende, bij welke een der glazen eene verplaatsing moest

ondergaan, waardoor zijn middelpunt aanmerkelijk buiten de lijn kon komen

te vallen, in welke de middelpunten der overige glazen liggen. Een licht-

straal, uit een bepaald punt van het vierde glas en in eene bepaalde rigting

op bet derde invallende, onderging naar de eerste theorie van Airy altijd

dezelfde breking; maar werd dat glas verplaatst, zoo moest die lichtstraal het

glas zelf in punten treffen, waar zijne oppervlakken grootere of kleinere hoe-

ken met elkander maken. Dezelfde lichtstraal, van het vierde glas komende,

onderging alzoo in het derde glas, naar gelang van den stand dien het innan),

verschillende brekingen en kleurschiftingen, die juist bel grootst bezwaar tegen
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tien eersten mikromcler van Airy nilmaakten en die volslrektelijk onschade-

lijk gemaakt moesten worden. Om dit te verkrijgen^ moest Airy nog eene

bijzondere voorwaarde in zijne theorie opnemen. De lichtstraal, die door het

derde glas, naar gelang van zijnen stand, op verschillende wijzen wordt ge-

broken en ontbonden, zal ook, naar gelang van dien stand, het tweede en

eerste glas in verschillende punten treffen en daar verschillende brekingen

en ontbindingen of zamenstellingen ondergaan. Voor eiken stand van het

derde glas moet de som dier ontbindingen en zamenslellingon gelijk nul

blijven, en alzoo moet de rigting van den straal, die de oogbuis verlaat, van

eene kleine verandering in den brekingscoëflicient onafhankelijk blijven als

men het derde glas verplaatst. Op dezelfde wijze als te voren werden bier-

uil de nieuwe voorwaarden afgeleid, aan welke de brandpunts- en onderlinge

afstanden der glazen moesten voldoen, en het vraagstuk bleef nog onbepaald,

daar het in het geheel slechts drie vergelijkingen gaf tusschen zeven onbe-

kende grootheden. Het bleek alzoo, dat men, door vier van die grootheden

naar willekeur aan te nemen, op zeer verschillende wijzen aan de eischen

van het vraagstuk kon voldoen, en tevens dat de brandpuntsafstand van hel

vierde glas, die altijd juist gelijk moest zijn aan den afstand waarop het van do

doorgesnedene lens is verwijderd, overigens geheel willekeurig was. Indien

inen het vierde glas met een ander verwisselde, kon men alzoo, zonder eenige

schade, de vergroeiing des mikrometers wijzigen. Die wijziging geschiedt

daarom naar de nieuwe theorie van Airy door eene verwisseling van het

vierde, en niet meer zooals Ie voren, door eene verwisseling van het eerste

glas. Onder de stelsels van glazen, die aan de eischen van eene achromati-

sche oogbuis voldeden en bij welke tevens de kleurschifling, door eene vei-

plaatsing van het derde glas gewijzigd, door de overige glazen werd ver-

beterd, koos Airy het volgende als het meest doelmatige.

Brandp. afstand der vierde lens (willekeurig) . . . = a

Afst. van de vierde tot de derde lens = a

Brandp. afstand der derde of verdeelde lens . . . = 5

Afst. van de derde tot de tweede lens — 1

Brandp. afstand der tweede lens =1
Afst. van de tweede tot de eerste lens =1
Brandp. afstand der eerste lens =1

üe eenheid der bovenstaande getallen is willekeurig, en de vergrooting der
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geheele oogbuis is dezelfde als die van eene enkelvoudige lens, wier brand-

puntsafstand — bedraagt.

In het jaar 1845 hoeft Airy, door den werktuigkundige Simms te Londen,

eenen mikronieler naar de bovenstaande nieuwe inrigting doen vervaardigen,

die aan zijne verwachting volkomen voldeed. De beelden van eene ster, door

de scheiding der helften van de doorgesnedene lens verkregen, vertoonden

volstrekt geene kleurschifting in de rigting der scheiding, en Airy hield het

voor waarschijnlijk, dat de niikronieter met dubbele beelden, door hem tot

stand gebragt, de volkomensle was dien men kon vervaardigen. Airy, die

zijn' nieuwen mikrometer in do Greenwich Observations van het jaar 1848

kortelijk vermeldde, gaf daarvan eene meer uitvoerige beschrijving in den

jaargang van 1849. Het schijnt dat men dien nieuwen mikrometer eerst in

het einde des jaars 1848 op het Observatorium te Greenwich heeft gebruikt,

en dat men eenig bezwaar vond in den grooten brandpuntsafstand der door-

gesnedene lens, waardoor, ook bij het meten van eene zeer kleine grootheid,

eene aanzienlijke verplaatsing der glashelften werd gevorderd. Dit bezwaar

werd spoedig uit den weg geruimd door eene opmerking van Valz te Mar-

seille, volgens welke aan de voorname eischen des mikrometers ook kon wor-

den voldaan, indien men der derde of doorgesnedene lens niet eene bolle,

maar eene holle gedaante gaf. Daardoor werd de verplaatsing der glashelften

voor het meten van dezelfde grootheid aanmerkelijk kleiner, en kon men den

mikrometer tevens een grooter gezigtsveld geven. Airy, die aan de opmer-

king van Valz onmiddellijk zijnen bijval schonk, vermeldde haar in de Monthl.

Not. of the R. Aslr. Soc. Vol X, pag. 160 en kwam met Valz daarin overeen,

dat de volgende inrigting van de glazen des mikrometers als de beste moest

worden aangenomen.

Brandp. afstand der vierde lens (willekeurig) . . . = o

Afst. van de vierde tot de derde lens = a

Brandp. afst. der derde doorgesneden holle lens . . =— i

Afst. van de derde tot de tweede lens =1
Brandp. afstand der tweede lens ~ 1

Afst. van de tweede tot de eerste lens =5
Brandp. afstand der eerste lens = i

Bij welke getallen de eenheid weder naar willekeur kan worden aan-

genomen.
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Hol is uil deze iniigliiig des mikrometers liglelijk al' te leiden, d;it de slr;i-

len, die evenwijdig aan elkander op het eerste glas invallen, ook evenwijdig

aan elkander liet derde glas verlaten en zich aizoo juist in het hrand|)unt van

het vierde glas verzamelen. Het heeld, door het voorwerpglas gevormd, isalzoo,

wanneer het door den mikronielor het scherpst wordt gezien, juist zoo ver van

het vierde glas verwijderd als zijn hrandpuiitsafsland hedraagl.

AiRY heeft het vraagstuk, dat liij zich zclvcn had voorgesteld, alleen hij

henaderfng opgelost, en de ervaring alleen kan hestissen, of die oplossing voor

liet werkdadig gchruik des mikrometers toereikende was. Naar de verzekering

van AiRY, had hij de kleurschifting der beelden in de rigling der afscheiding

volkomen opgeheven, en het is ook mij proefondervindelijk gebleken, dat dit

binnen zekere grenzen eene volkomene waarheid is. Behalve de kleurschifting

had de oogbuis echter van nature nog een ander gebrek, dat volstrekt niet mogl

ATOrden voorbijgezien, namelijk de spherische aberratie der lenzen waaruit zij is

zamengesteld. De opheffing dier spherische aberratie kon bij glazen, wier onder-

linge en brandpuntsafstanden bepaald waren, alleenlijk gezocht worden in de

kromtestralen barer beide oppervlakken, en Airy nam daartoe zijn onderzoek

Ie baat, vermeld in zijne verhandeling «On the spherical abeiralion of the Eye-

wpieces of Telescopes'' die in de Cambridge Tvansactions Vol. III is opgeno-

men. De spherische aberratie der lenzen openbaart zich in twee gebreken der

oogbuis, namelijk in de onzuiverheid en in de misvorming der beelden die zij

vertoont, en Airy meende aanvankelijk, dat, bij het aanwenden van zijnen mi-

kromeler met groote vergrootingen, vooral het laatstgenoemd gebrek moest wor-

den opgeheven. Toen hij zich echter beijverd had om de misvorming der beel-

den zooveel mogelijk te vernietigen, vertoonden zij zich zoo onzuiver, dat

hij van besluit moest veranderen, en daar het niet mogelijk was, beide ge-

breken gelijktijdig op te hellen, heeft hij daarom de zuiverheid dor beelden

veel meer dan hunnen juisten vorm bevorderd. Hij gaf, naar aanleiding

daarvan, aan de glazen zijns mikrometers de volgende gedaanten

:

De vierde lens equiconvcx.

De derde, of holle verdeelde, lens equiconcaaf.

De tAveede lens plano-convex, met de platte zijde naar de verdeelde

lens gekeerd.

De eerste lens eqiiiconvex.

Een nieuwe mikrometer naar de laatstgenoemde inrigting werd in het jaar
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1850 door Simms vervaardigd en is daarna, lot heden zonder verdere ver-

.'indering, op het observatorium te Greenwich, voor het uitmeten der plane-

ten aangewend. Airy heeft in de Greenwich Observalions van 1851 en in

de latere jaargangen van dat werk de wijzigingen vermeld, die. hij ten laat-

ste aan zijnen mikrometer had toegebragt, en reeds in de vroegere jaar-

gangen van dat werk, zooals ook in de boven aangevoerde stukken, heeft

hij met uitvoerigheid gehandeld over de meest doelmatige aanwending van

zijnen mikrometer en de voor- en nadeelen, die dat werktuig bij zijn ge-

bruik aanbiedt. Reeds bij de eerste beschrijving van zijnen mikrometer, in

de Greenw. Obscrv. van 1810, toen Airy nog geen middel had gevonden om

het hoofdgebrok van diit werktuig, de kleurschifting bij de scheiding der

glashelften, te overwinnen, verklaarde hij, dat het, in de gevallen die zijne

aanwending toelaten, boven alle andere mikrometers de voorkeur verdiende;

maar hij heeft, ook nadat hij aan dat werktuig zoo groote verbeteringen had

toegebragt, de bezwaren daartegen niet verbloemd, die onoverkomelijk waren

gebleven. Airy bleef de volgende gebreken van zijnen mikrometer als do

voornaamste beschouwen *

:

1'. Het lichtverlies, daardoor te weeg gebragl, dat zijn mikrometer vier gla-

zen moest bevatten; terwijl men anders de hemellicblen beschouwt door eene

oogbuis, in welke slechts twee glazen voorkomen.

2\ Het lichtverlies, te weeg gebragt door de scheiding van beide helften

der doorgcsnedene lens. Dij het aanwenden van eene vrij aanzienlijke ver-

grooting kan de lichtkegel, op die lens vallende, niet dan uiterst smal we-

zen, en hoc fijn de kunstenaar die afscheiding wete te maken, zij zal altijd

een groot gedeelte van de doorsnede des lichtkegels innemen, en daarom het

licht der beelden altijd aanmerkelijk verminderen.

5'. Eene onzuiverheid der beelden, die, even als bij den heliometer, een

gevolg hiervan moet wezen, dat elk beeld gevormd wordt door eene helft

van het voorwerpglas des kijkers. Daardoor wordt de kleurschifting, in eene

rigting loodregt op de doorsnede der glasbeiften, niet verelfend, en moeten

zich, wegens die doorsnede, bij elk beeld interferentie-verschijnselen open-

baren, die zijne randen in den bovengemelden zin onzuiver maken. Die on-

zuiverheden bestaan niet in eenen zin, evenwijdig aan de rigting der door-

snede. Zij belemmeren alzoo het meten van afstanden of middellijnen niet.

* Menviirs of the R. y/str, Soc. Vol. XV, pag. 208 en elders.
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iiianr werken nacleclig op de bepaling van sUindhückcn, zooals Bessel dil

ook niel bclickking lot den lieliomcter heeft doen opmerken.

Ken mikromeler, als die van Airv, zal wel altijd aan hel bezwaar onder-

wurpon blijven, dal hij alleen het uitmeten van zeer kleine groüllied<>n ge-

doogt; maar ook in de veronderstelling, dat het werktuig die kleine groothed(;n

juet de noodige zuiverheid vertoont, meende ik reeds aanvankelijk daarin nog

een ander en zeer groot bezwaar te zien, óver hetwelk Airy, naar hel mij

voorkwam, te ligtvaardig was heengestapl. Toen Airy namelijk de misvor-

ming der beelden, door do spherische aberratie veroorzaakt, wilde opbellen,

verviel hij in eene ondragelijke onzuiverheid der randen. Airy droeg daarom

zorg, dat vooral die onzuiverheid werd uil den weg geruimd, en ik geloof

dat anders zijn mikrometer ook onbruikbaar zoude zijn gebleven, al ware de

kleurschifling geheel vernietigd. Zijn de randen der beelden onzuiver, dan

weel men bij het meten zelf niet regt wal men doet, en is die onzuiverheid

zoo groot, dat zij zich reeds ligtelijk op hel oog verraadt, dan zal men ook

alleen door een bijzonder toeval dragelijke uitkomsten kunnen verkrijgen.

Is er eene misvorming der beelden overgebleven, dan is deze ten minste

voor bepaling vatbaar; maar Airy nam stilzwijgend aan, dat die misvorming

genoegzaam was opgeheven, ofschoon het tegendeel daarvan uil zijne eigene

woorden scheen Ie blijken. Van den beginne heb ik gevreesd, dat de mi-

krometer van Airy, al mogt hij beelden van volkomene scherpte vertoonen,

wegens de misvorming dier beelden, tot aanmerkelijke fouten zoude kunnen

leiden, tenzij men hem aan een onderzoek onderwierp, van hetwelk Airy
met geen woord gewaagde. Ik hechtte evenwel aan den mikrometer van

Airy een bijzonder gewigt, omdat hij dat onderzoek veel beter toeliet dan

andere mikrometers, die het misschien nog veel meer behoefden; terwijl

bovendien zijne geschiktheid voor dal onderzoek leiden kon tol eene zeer

naauwkeurige bepaling van de angulaire waarde der omgangen van de schroef,

met welke de glashelften worden verplaatst. Die waarde toch was bij eenen

mikrometer, die het meten van geene grootere hoeken dan van omtrent 90

secunden gedoogde, naar mijne overtuiging, op de door Airy aanbevolene

wijze, namelijk door doorgangen van sterren, bij geene mogelijkheid mot de

noodige scherpte te bepalen. De mikrometer van Airy was voor dat onont-

beerlijk onderzoek zoo bijzonder geschikt wegens eene zijner eigenschappen,

tlie men geheel scheen te hebben voorbijgezien. Dat werktuig is namelijk,

even als alle andere aardsche oogbuizen, een zamengesleld mikroskoop, zoo-
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(lul het beeld, dat door het voorwerpglas des kijkers wordt gevormd, hij

(hens gehruik geheel buiten de glazen des mikromelcrs moet vallen. Men kan

dus door dien mikromctcr elk ander voorwerp even goed als het beeld, door

het voorwerpglas eens kijkers gevormd, beschouwon en uitmeten. De mikro-

mcter van Aiky kan alzoo vóór den draden-mikroinder worden aangescliroefd,

bij welken het bedrag, ook van zeer kleine afstanden der draden, zieh met ze-

kerheid en eene verbazende naauwkeurigheid laat bepalen. Wordt zulk een

bekende afstand door den mikrometer van Airt gemeten, zoo bepaalt men

de waarde van diens scbroefomgangen met eene zeer groote scherpte. Wordt

die afstand gewijzigd, zoo verraadt de veranderlijkheid of standvastigheid van

die waarde het al of niet bestaan van eene merkbare misvorming der beel-

den, en bet bedrag dier veranderlijkheid doet den invloed dier misvorming

volkomen in rekening brengen. Terwijl de draden-mikrometer in zich zelf

het volkomenste werktuig is, maar zich voor sommige metingen niet geschikt

beloont, wordt langs dien weg zijne volkomenheid overgebragt op den van

nature minder volkomen mikrometer met dubbele beelden, maar die bij het

nieten zelf boven den draden-mikrometer groote voorregten kan aanbieden.

Waar men, even als op het observatorium te Leiden, een volkomen dra-

den-mikrometer bezit, was men alzoo in staat om de melingen met den mi-

krometer van AiRY, zoo dat werktuig slechts zuivere beelden gaf, van al zijne

gebreken onafhankelijk te maken. Waar men geen' goeden draden-mikrometer

bezit, zoude men zich met andere en veel omslagtiger hulpmiddelen moeten

uitredden; maar in geen geval zoude ik althans metingen met den mikrome-

ter van AiRY hebben durven bekend maken, zonder dat werktuig vooraf aan

het genoemd onderzoek te hebben onderworpen.

In mijnen wensch, om iets te kunnen bijdragen ter bevordeiing van een

onderdeel der sterrekunde, welks toestand mij sedert lang bezwaarde, schreef

ik op het einde des jaars 1854 aan den Heer Simms te Londen, die de

mikrometers van Airy voor het observatorium te Greenwich vervaardigd had,

met het verzoek om het observatorium te Leiden dezelfde dienst te bewijzen.

Eerst een paar maanden daarna ontving ik van den Heer Simms het berigt,

dat hij bereid was om aan mijn verlangen te voldoen, en bet observatorium

te Leiden een' voiledigen mikrometer van dien aard, voor den prijs van

£ 16—IG (bijna juist de helft der som, die de draden-mikrometer uit het

optisch Instituut had gekost] wilde leveren. Dit aanbod werd in dank aan-

genomen; maar daarbij de bepaling gemaakt, dat de mikrometer volstrektelijk

5*
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zoodanig moest worden ingerigt, dat liij vóór den draden-mikrometer kon wor-

iloii aangeschrocfd. Niet voor de maand November des jaars 1855 mogt ik

(Ion mikrometor ontvangen, en toen bleek bet, dat bij wel niet zijne twee-

kleinste vergrootingen, die voor fijne metingen onbruikbaar zijn, maar niel

met zijne alleen bruikbare, beide grootste, vergrootingen vóór den draden-

mikrometer aangebragt kon worden. Ik beb mij, toen ik den lingelsclien

slerrekundige Gkant mijne eerste metingen omtrent de planeet Saturnus

mededeelde, over die teleurstelling beklaagd, en de Heer Gram lieell, Icrwijl

iiij mijne melingen der Koninklijke Sterrekundige Maalscbajipij Ie Londen

voorlegde, dal beklag met eene soort van teregtwijzing beantwoord *, die

mij ten duidelijkste bewijst, dat mijne eigenlijke bedoeling met den mikro-

meter van Amv door beroemde en verdienstelijke sterrekundigen niet wordt

ingezien. Ik aclit mij daarom verpligt, mijne denkbeelden dienaangaande

nader te ontwikkelen.

AiRT beeft, voor de bepaling van de waarde der scbroefomgangen bij zijnen

mikrometer, geene andere hulpmiddelen aanbevolen dan de waarneming van

doorgangen van beide beelden eener ster, bij voorkeur der poolster, voorbij

eenen draad in den mikrometer gespannen. Dat men kleine ruimten aan den

iiemel kan bepalen, door den tijd in welken zij door eene ster, bij bare da-

gelijkscbe beweging, worden doorloopen, behoefde ik noch van don Heer Airy

noch van den Heer Gra^t te vernemen, want het wordt in alle elementaire

leerboeken der sterrekunde gevonden; maar naar mijne overtuiging was die

handelwijze voor de bepaling van de waarde der scbroefomgangen bij den mi-

krometer van AiRT volstrekt ongeschikt. Indien men ruimten aan den hemel,

zoo groot als do middellijnen der planeten, door doorgangen met de noodige

iiaauwkeurigheid kon bepalen, dan zoude men, voor het bepalen van de grootte

dier middellijnen, ook volstrekt geene mikrometers behoeven, en kunnen volstaan

met draden, gespannen in eenen kijker van aanzienlijk vermogen. Doorgangen

van planeten, voorbij de draden van groote meridiaankijkers, zijn duizenden malen

* "The author here alludes to an inconveiiience wliich he has experienced in endeavouring to

• determine, by the aid of a nire-micrometer, the value of a revolution of the screw, for a high

• magnifying power. Mr. Airy in tlie description of the double-iniage micrometer (Introduction

"to Greemvich Obscrvalinns, 18-10) has shown how the value of a revolution of the screw may be

*obtained independently of the use of a wire-micrometer." — Editor.

Noot van den Heer R. Grant in de Monthln Xotices of Ike Royal Aslronomicat Societijy Deel

XVI, bladz. It6.
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waargenomen, en die waarnemingen zijn met elkander niet toereikende geweest,

om eene dragelijke bepaling der middellijn van eenc enkele planeet op te leve-

ren. Als men nu eene planeet met een' mikrometer uitmeet, en de waarde

(Ier schroefomgangen bij dien mikrometer door doorgangen bepaalt, zonder dal

de daarbij onvermijdelijke Ibut zeer verkleind in de middellijn, die men zoekt,

wordt overgebragt, dan zal men de einduitkomst toch tot de doorgangen te-

rugvoeren, wier ontoereikendheid reeds sedert lang gebleken is, en men z;il

dan dea mikrometer als een' nutteloozen ballast hebben ingevoerd, om diens

naauwkeurigheid loch weder uit de einduitkomst te verdrijven. Het is waar,

dat men, door het invoeren van den mikrometer, doorgangen van sterren kan

aanwenden, die zich naauwkeuriger laten waarnemen dan de doorgangen eener

planeet, maar men kan ook daarbij de noodige naauwkeurigheid niet bereiken,

al neemt men zijne toevlugt lot de poolster, die wel eene grootore scherpte

bij de waarnemingen toelaat, maar wier gebruik ook een' meer onwrikbaren

stand dos werktuigs vordert. Het is mij onbegrijpelijk, hoe, na de lahijko

schoone onderzoekingen van Bessel, zijnen helioineter betreflende, in dit op-

zigt nog eonigo twijfel kan bestaan, al heelt men zich nimmer met mikro-

metrische metingen bezig gehouden.

Toen Bessel een werktuig begeerde, om kleine grootheden aan den he-

mel mot eene hoogere naauwkeurigheid te meten dan men met de meridi-

aanwerktuigen kan bereiken, koos hij een' heliometor, ook omdat dat werk-

tuig de meting van niet slechts zeer kleine, maar bovendien van betrekkelijk

vrij groote afstanden (omtrent eenen graad^ toeliet. Het was het voornemen

van Bessel niet, om bij voorkeur grootheden van die grootte te moten; maar

hij voorzag dat het uiterst moeijelijk zoude vallen, mot do noodige naauw-

keurigheid de angulaire waarde van den afgelezenen liniairen afstand der

glashelften, of wat op hetzelfde nederkomt, de waarde van don omgang der

schroef, of van elk deel der schaal des heliometers te bepalen. Kon hij b. v.

in de bepaling van de grootheid, die aan don hemel oenen graad besloeg,

eene fout van eene secunde niet vermijden, dan zoude do invloed van die

fout op de gemeten middellijn eener planeet, niet meer dan Va eener se-

cunde zijn, al mogt die middellijn eene minuut aan den hemel innemen.

Bij den mikrometer van Airy kan men de metingen niet verder dan tot

I2 minuut uitstrekken. Is in de bepaling van de waarde dier ruimte eene

fout van 1" onvermijdelijk, dan zal daaruit eene fout van O",15, en dus 45

malen grooler dan bij den heliometer, ontstaan in de middellijn der genoemde
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pLiiifol, al nioglon de metingen, zoowel als de iiiikromeler, in zich zolvc

volmaakt wezen. Bessel zegt uitdrukkelijk * dal het hem onmogelijk is

geweest, om, voor de hepaling van de waarde der schrocfomgangen bij zij-

nen lieliometer, de betrekkelijke ligging van de sterren der Pleïaden mei

(Ie meridiaanwerktuigen op eene secunde na te bepalen. Elders "^ zegt hij,

dat ook metingen met eenen theodoliet, hoe dikwijls ook herhaald, daarbij

geene toereikende naauwkeurigheid kunnen geven, en gestadig waarschuwt

hij tegen de dwalende herleiding van metingen met eenen mikrometer lot

melingen met andere werktuigen, om wier ontoereikendheid men juist de

mikronieters he&ft ingevoerd en aangewend. Bessel heeft § vier handelwij-

zen gegeven om de waarde der schroefomgangen bij zijnen hcliometer Ie

bepalen, en gewaagt daarbij zcll's niet van doorgangen van sterren, wel be-

wust dat die, zell's bij zijnen heliometer, geene toereikende naauwkeurigheid

kunnen geven. Vooral in het trillend en waggelend celletje, boven de daken

van het Akademiegebouw te Leiden, zoude het iets ongerijmds geweest zijn,

de waarde van de schroefomgangen bij den mikrometer van Airy, door door-

gangen van beelden der poolster, te willen bepalen. De onzekerheid dier

uitkomst zoude zekerlijk altijd veel grooler zijn gebleven dan de onzeker-

heid der metingen zelve, en de mikrometer zoude slechte uitkomsten geven,

al ware hij in zich zelven volmaakt. Men moet bierbij ook niet uit het oog

verliezen, dat eene fout in de aangenomene waarde der schroefomgangen, bij

alle metingen fouten te weeg brengt, die juist aan de grootte van het geme-

ten voorwerp evenredig zijn, en die zich alzoo bij het voormeld onderzoek

der standvastige fouten geheel verbergen. Een mikrometer, die geene metin-

gen op een tiende deel eener boogsecunde na gedoogt, heeft thans in de

slerrekunde geene waarde. De mikrometer van Airy Iaat die scherpte toe,

als hij naar behooren wordt gebruikt. Het zoude daarom ongerijmd wezen,

in de reductie-elementen eene fout toe te laten, die lot het tiende deel

eener secunde kan opklinnnen, en elke praktische sterrekundige zal met mij

de onmogelijkheid moeten erkennen, om eene ruimte aan den hemel door

doorgangen van sterren, ik zeg niet met eene waarschijnlijke fout, maar met

eene zekerheid van het tiende deel eener boogsecunde te bepalen.

* Jslr. Xachr. N». 403, p. 292 en Aslr. Untersuchungen, Vol. I, p. 51.

t Aslr. Untersuchungen, Vol. I, p. 132.

§ Aslr. Unlersuchungen. Vol. I, pag. 50 en verv. en pag. 128 en verv.
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Er wordt geene diepe studie toe gevorderd, om zich te overtuigen, dat een

niikronietor als die van Airy, hoe voortreffelijk hij in vergelijking van an-

dere soortgelijke werktuigen wezen moge, toch geenszins boven alle onvol-

komenheden verheven is. Airy heeft het reeds zeer ver gebragt, indien hij

(Ion beelden, in de rigling waarin gemeten moet worden, alle merkbare kleur-

.schirting en onzuiverheid wegons de spherische aberratie der lenzen ontnam,

<'n dit was ook boven allos noodig, zoude zijn niikronieter ooit naauwkeurige

uitkomsten kunnen oplevoien. Airy heeft echter, gelijk hij zelf erkende,

zich eene niisvorming (dislortion) der beelden moeten getroosten om de

zuiverheid hunner randen te kunnen bevorderen, en het is daarom vreemd,

dat bij gestadig het gezegde herhaalde: wthe apparent distance of the images

wbeing (sensibly) |)roportional to the movement of the half-lens, in whatever

»part of tbc visil)le liold of view tbey may be." Mij is bet voor eene

doelmatige aanwending des mikrometois van Airy volstrekt noodzakelijk

voorgekomen, den invloed dier distorlie met de hoogst mogelijke scherpte

Ie bepalen, en daartoe moet de waarde der schroefomgangen niet slechts

voor een' enkelen ouderlingen afstand der glashelften, maar voor allerlei af-

standen, van de kleinste af tot de grootst mogelijke toe, met eene mikronie-

trische naauwkeurigheid worden bepaald. Ik ben er zeker van, dat men,

zelfs na jaren arbeids, zijn doel niet zoude bereiken, indien men dat onder-

zoek door doorgangen van sterren wilde volbrengen.

Een goede draden-mikrometer is zekerlijk het volkomensle hulpmiddel, om

de fouten des mikrorneters van Airy volledig en met de hoogste scherpte

te bepalen. Wordt de mikrometer van Airy als eene oogbuis voor den

draden-mikrometer aangeschroefd, dan moet hij de beelden van diens draden

veel rustiger, scherper en zuiverder vertoonen dan dit ooit met een hemel-

licht het geval kan wezen, en de afstand dier dradon laat zich met den

mikrometer van Airy, in diens schroefomgangen uitgedrukt, naauwkeuriger

uitmeten dan zich ooit een afstand aan den hemel meten laat. De afstand

der draden, in secunden, is door den draden-mikrometer naauwkeurig bekend,

en daardoor leert men ook de waarde der schroefomgangen van den mikro-

meter van Airy, voor een' bepaalden gemeten afstand, naauwkeurig in se-

cunden kennen. Men kan dien afstand naar willekeur veranderen en zal

voor alle afstanden dezelfde waarde der schroefomgangen vinden, indien geene

merkbare distortie bestaat en werkelijk de afstanden der glashelften aan de geme-

ten hoeken evenredig zijn. Het bestaan eener merkbare distorlie zal zich verraden.
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iiulieii liet blijkt, tlat de waarde der schroofomgangen zicli met den afstand

verandert. Gebruikt men dan ccbler, na oen bcmellicbt te liebben uitgeme-

ten, de waarde der scliroefonigangen, die met do gemetono grootheid over-

oenkonit, zoo vindt men (be grootiieid, in secunden uitgedrukt, bevrijd van

aUo natuurlijke fouten des mikrometers van Airy, omdat de distortie en alle

andere mogelijke oplisebe gebreken des mikrometers van Airy, bij dezelfde

afstanden, op de beelden der draden denzelfden invloed als op die der lie-

luelliclilen moeten uitoefenen. De draden-mikrometer zoude bij dit onder-

zoek alleen door do periodieke ongelijkheden zijner schroef kleine fouten

kunnen doen insluipen. Die fouten zijn echter bij schroeven, uit het optisch

Instituut te Münclien bcrkomslig, uiterst gering, en kunnen altijd, naar bet

bekend voorschrift van Bessel *, zonder eenige zwarigheid volkomen sclr.i-

deloos worden gemaakt.

Bij gebrek aan een' goeden draden-mikrometer, zoude men don n)ikrome(er

van AiRY strengelijk kunnen onderzoeken, op dezelfde wijze als de sterre-

kundigen W. en 0. Struve de standvastige fouten hunner melingen om-
trent dubbele sterren trachtten te bepalen. Op een" vrij groolen afstand van

den kijker plaatse men zoogenaamde kunstmatige dubbele sterren, bestaande

in witte, zuiver ronde schijfjes op een' zwarten grond, zoodanig dat de lijn,

door deze schijljes loopendo, loodregt sla op de lijn, die hun midden met

bet middelpunt van het voorwerpglas des kijkers verbindt. Men mete den

onderlingen afstand der schijfjes en hunnen afstand tot hel voorwerpglas des

kijkers, met denzelfden maatstaf, zoo naauwkeurig mogelijk uit, en berekene

daaruit den hoek, onder welken do middelpunten dier schijfjes zich, uit het

voorwerpglas des kijkers gezien, moeten vcrtoonen. Die hoek, ook mei de schroef

des mikrometers gemeten, doel de waarde van hare omgangen kennen, welke

men ook langs dien weg, vrij van alle mogelijke distortie of irradiatie ver-

krijgen moet. Herhaalt men dat onderzoek bij schijfjes van verschillende

onderlinge afstanden, dan verkrijgt men de waarde der scbroefomgangen voor

allerlei onderlinge afstanden der glashelften, en stelt zich weder in staat, om
elke meting met den mikrometer van den invloed zijner optische gebreken te

bevrijden. Zelden zal men in de gelegenheid zijn, om den afstand der schijf-

jes tol het voorwerpglas des kijkers reglstreeks uit te meten, en dan zal

men ecne driehoeksmeting ter hul[)e moeten roepen, om dien afstand verder

Axlr. Unlcrsuchungen, Vol. I, pag. 85.
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door berekening te bepalen. Zonder i,n-oole omzigtigheid zal men langs dien

weg de vereiscblc naauwkeurigbeid niet bereiken, maar toch ligtelijk eene

zekerbeid verkrijgen^ die de doorgangen van sterren nimmer geven kunnen.

In den omtrek van bet observatorium te Leidon is nergens eene gescbikle,

en voor mij toegankelijke^ plaats voor zulke kunstmatige dubbele sterren te

vinden. Nergens is een openbare weg, voor bel melen van eene grondlijn

gescbikl, en het gebruik van een weiland in de nabijheid der stad, zoude

niet slechts zijne moeijelijkheden hebben, maar ook gunslon van bijzondere

personen vorderen, die ik ongaaine inroep. Ten gevolge van al die bezwa-

ren heb ik de handelwijze, door de slerrekundigen W. en 0. Struve gevolgd,

nog niet op den mikrometer van Airy kunnen toepassen, maar ik hoop laler

daartoe gelegenheid te zullen vinden.

Het is mijn voornemen geweest, den mikrometer van Airy spoedig na zij-

ne ontvangst aan een streng onderzoek te onderwerpen; maar ik had daarbij,

zooals bij alle praktische onderzoekingen op het dusgenaamd observatorium

te Leiden, tegen groote moeijelijkheden van verschillenden aard te kampen.

Heb ik weleer die moeijelijkheden met goede gevolgen bestreden, de voort-

varendheid der jeugd, die mij vermoedelijk het leven zoude hebben gekost, in-

dien ik haar niet in tijds beteugeld had, heeft mij nu verlaten, en ik gevoel

maar al te zeer den indruk van een leven, in een eindeloos ellendig behel-

pen doorgebragt. De mikrometer van Airy kan alleenlijk voor metingen aan

den hemel worden gebruikt in een der twee celletjes boven de daken van

het gebouw der Hoogeschool Ie Leiden, die van mijn studeervertrek zijn af-

gescheiden ook door trappen van honderdvijflig treden, welke ik op denzelf-

den avond herhaaldelijk op en af zoude moeien klinnnen, om den mikrometer

zoo doelmatig mogelijk te gebruiken, zonder mijne overige werkzaamheden

te verwaarloozen. Het eenige werktuig op het observatorium, aan hetwelk de

mikrometer met hoop op een goeden uitslag kan worden toegevoegd, is de

kijker uit Miinchen, met eene opening van O Par. duimen en een brand-

puntsafstand van 8 Par. voeten. Die kijker is ook bet eenige werktuig op

bet observatorium voor eigenlijke sterrekundigc waarnemingen geschikt en

bestenul, en in alle heldere uren wordt hij door den observator gebruikt voor

de waarneming van kometen, kleine planeten, leleskopische veranderlijke ster-

ren enz. Ik mogt den observator, die voor I et volbrengen van waarnemingen

is aangesteld, in zijne werkzaamheden niet belemmeren, en kon daarom den

kijker voor mijn onderzoek dan alleen gebruiken, als hij zich met de waar-

6
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iit'iuing van voor liet blootc oog ziglbarc veranderlijke sterren hozig hield, of

wanneer hij, zonder aan zijne slelscimalige waarnemingen te kort te doen, nu

til dan den kijker voor ecne wijl kon verlaten. De ongeschiktheid van den

niikronicler van Airy, dien ik van den Heer Simms ontving, om vó(Jr den

draden-mikromeler te worden aangebragt, maakt zijn onderzoek onvergelijkelijk

zwaarder dan het had behoeven te wezen; maar in weerwil van alle bezwa-

ren, verkreeg ik eenige stellige uitkomsten, wier spoedige vermelding mij

niet onbelangrijk voorkwam, daar de mikromeler van Airy hier en daar is

ingevoerd en uitkomsten heeft opgeleverd, die, naar mijne onderzoeking, het

vertrouwen niet verdienen dat haar wordt toegekend^ maar zich, door het

ontbrekende aan te vullen, dat vertrouwen nog waardig kunnen maken, ik

erken het gaarne, dat mijnonderzoek niet als voltooid beschouwd kan worden;

niaar men zal het mij ook moeten toestemmen, dat zulk een onderzoek nooit

geheel kan zijn ten einde geloopen, en te minder wil ik zijne medcdeeling

uitstellen, daar de buitengewone akademische pligten, die ik thans Ie vervullen

heb, mij dwingen om elk lijdroovend onderzoek voor een' geruimen tijd te slaken.

De mikrometor van Airy is, gelijk ik reeds bob doen opmerken, niet anders

dan eene aardsche of regtziende oogbuis, uit vier glazen zamengesteld, en naar

eene bijzondere theorie vervaardigd. Als aardsche oogbuis betoont hij zich

gruwelijk slecht, in vergelijking van die, welke te München en elders aan de

kijkers worden toegevoegd. Wordt de mikromeler aan den kijker uit het op-

tisch Instituut te fliünchen bevestigd, die eene opening heeft van G Par. dui-

men en wiens brandpuntsafstand ik door uitmeting op 2"',5614 of 7 vt. 10 dm.

7,5 lijn. Par. heb bepaald, dan geeft hij, met zijne vier verschillende vierde

Innzen de volgende versroolin^en en gezigtsvelden

:

Vergrooting.
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heid van een beeld reeds zeer hinderlijk, als het onilrent in hel midden Iikv-

schen het middelpunt en den rand van het gezigtsveid wordt gebragl, en aim

den rand zelven is die onzuiverheid natuurlijkerwijze nog veel groolor. Die

verhouding wordt ongunstiger, naarmate de vergroolingen kleiner zijn Rij

de derde vergrooting is een beeld in het midden lusschen het mi(]del()unt en

den rand van het gezigtsveid reeds zeer onzuiver, en aan den rand herkent

men zijne gedaante niet meer. Bij de vierde vergrooling worden de beelden

digt aan de randen van het gezigtsveid zelfs geheel en al onzigtbaar, als zij

niet zeer helder zijn, en om die reden is het ook niet mogelijk, hij de derd*;

en vierde vergrooting het gezigtsveid met ecnige juistheid te bepalen, zonder

het diiiphragnia van hetwelk het gezigtsveid afhangt uit te meten. De genoemde

kijker uit München heeft ook eene aardsche oogbuis, met welke hij om-

trent dezelfde vergrooting verkrijgt als de derde vergrooling des mikronielers,

namelijk eene van 145 malen. Deze oogbuis heeft een gezigtsveid van 14'50"

en men bespeurt nog naauwelijks eenige onzuiverheid der beelden, als zij zeer

digt bij de randen van dat gezigtsveid gebragt worden. Met onUrent dezelfde

vergrooting heeft de mikrometer een gezigtsveid van slechts 7 oO' en daarvan

is nog slechts een klein gedeelte bruikbaar. Werd dat gezigtsveid tot op 5'

ingekort, zoo zouden de beelden aan zijne randen nog minder zuiver zijn dan

bij de oogbuis uit München, en hieruit blijkt, dat de mikrometer van Airy, als

aardsche oogbuis, bij eene uit München niet eens kan worden vergeleken.

Eene aardsche oogbuis uit München of elke andere van den tegenwoordigen

tijd, die alleen voor het zien bestemd is, zoude echter volstrekt ongeschikt

wezen om als mikrometer te worden aangewend. Indien men het derde glas

van zulk eene oogbuis doorsneed, en de helften van elkander scheidde om

een dubbel beeld te verkrijgen, zoude het licht in ieder van die beelden zoo

onregelmatig zijn verdeeld, dat zij zich veelal slechts ten deele zouden ver-

toonen, en bij elk beeld zoude men eene sterke kleurschifling in de rigting

der scheiding verkrijgen, die met den afstand der beelden toenam. Deze twee

onlijdelijke hoofdgebreken, die de tegenwoordige meest volkomene aardsche

oogbuizen, als mikrometers, onbruikbaar maken, zijn door Airy zeer gelukkig

overwonnen. Nademaal bij zijnen mikrometer de verdeelde derde lens in het

brandpunt van de vierde is geplaatst, wordt elk beeld, b. v. van eene pla-

neet, met een eenparig licht overtogen, en wegens de onderlinge en de

brandpuntsafstanden der lenzen, kan men bij de beelden, zoo zij niet te ver

van elkander verwijderd zijn, in de rigting der scheiding inderdaad geen spoor
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viiii klourschirüng Ijoincrkcn. Hol is evenwel zcor Ic betreuren, dat Airy aan

ileze eischen des mikrometers zooveel moest len ofler brengen. Al ware

ecliler de niikrometer als oogbuis voiniaaki, zonden do beelden van JielzeHilc

voorwerp, als zij gescbeiden zijn, zicli locli niel in Iminie gelieele nitgeslrckt-

lieid volkomen zuiver kunnen t'crtoonen, omdat ieder beeld gevormd wordt

door de lielft van bet voorwerpglas des kijkers. Zijn b. v. de beelden der

planeet Jupiler in de rigting van de aofjuatoriale raiddcllijn van elkander ge-

scbeiden, zooals de onderstaande langronden

dit voorstellen, dan ziet men de punten van de randen e, f, g on h, die bij

bet meten van de aoquatoriale middellijn met elkander in aanraking moeten

worden gebragt, zuiver en ongekleurd. De afscheiding der belften van bet

voorwerpglas, door iedere van welke een der beelden wordt gevormd, loopt

evenwijdig aan de lijn, gaande door de punten c, f, g en h. Aan die pun-

ten worden alzoo, in de rigting der genoemde lijn, de onzuiverheden door

tegenover elkander geplaatste doelen van bet glas vereffend. Met de punten

(I, b, c en d is dit bet geval niet. Daar openbaart zich, in eeno rigting lood-

rcgt op de lijn efgh, de invloed van niet vereffende kleurscbirting en sphe-

risclie aberratie, en tevens die van interferentie, door de scheiding der glas-

helften veroorzaakt. Naar boven en naar beneden ziet men eene flaauwe

licbtslreep, die zoo breed is als de geheele planeet en die in voorkomen bij

den staart van eene komeet kan worden vergeleken. De punten a, b, c en d

van den rand zijn niet scherp begrensd en daarbij zijn a en d violet en b ene

ligt groen gekleurd. Dit gebrek heeft zelfs de beliometer met den niikro-

metor van Airy gemeen, en is een wezenlijk bezwaar bij het meten van

s^andboeken. De mikrometers, die dubbele beelden geven door IJslandsch

kristal, zijn van dit gebrek vrij, omdat bij die werktuigen elk beeld door bel

volle ronde voorwerpglas des kijkers w'ordt gevormd; maar alle thans bc-

-staande mikrometers van dien aard lijden aan een veel grooter gebrek, daar
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zij ile punlen e, f, <j en h zeer slerk gekleurd verloonen en daarom goene

scherpe nieling van iiiiddollijncn of afstanden gedoogen.

AiRY hoeft onder de lioofdgebreken van zijnen niikromeler het lichtverlies

genoemd, dat de beelden door de scheiding van de verdeelde lens moeten

ondergaan. Ik heb door meting en berekening het juiste bedrag van dat licht-

verlies trachten te bepalen, en ik vond hel grooter dan men bij eene opper-

vlakkige beschouwing zoude vermoeden. Het voorwerpglas zelf is de grond-

vlakte van den lichlkegel, die door de breking der lichtstralen in het voor-

werpglas wordt gevormd. Bij den heliometer wordt het voorwerpglas zelf in

twee helften gescheiden, en die scheiding zoude al zeer ruw moeten bearbeid

wezen, om een belangrijk deel der oppervlakte van het voorwerpglas in te

nemen en daardoor een merkbaar lichtverlies te weeg te brengen. Bij den

mikrometer van Airy is dit geheel anders; daar de verdeelde lens den lichl-

kegel op een zoo korten afstand van zijnen top onderschept, en de door-

snede van den lichtkegcl die op haar valt zoo klein is, dat de scheiding, hoe

fijn zij wezen moge, een aanzienlijk deel van die doorsnede moet innemen.

Bij den mikrometer van Airy moet, gelijk ik reeds heb doen opmerken, de

afstand der vierde lens tot den top des lichtkegels aan haren brandpunlsal-

afstand gelijk zijn. Ik heb bij den mikrometer, voor het observatorium li'

Leiden vervaardigd, de brandpuntsafstanden der vier vierde lenzen eenigzins

anders gevonden dan door den Heer Simms was opgegeven. Noemt men dn

brandpuntsafstanden der verschillende vierde lenzen, die de vier verschillende

vergrootingen des mikrometers geven, A, en de doorsneden des lichtkegels

waar deze door het vierde glas wordt opgevangen en als een cylinder op

de doorgesnedene lens invalt, bij den kijker uit Mïmchen, die eene opening

heeft van 6 Par. duimen of 0'",i624 en een brandpuntsafstand van 2"',o0!4.

B, zoo vond ik voor A en B de volgende waardon in millimeters.

Versrrooting. A B

326 malen 8,3 0,526

220 — 15,0 0,824

145 — 20,4 1,295

109 — 27,2 1,725

Bij den mikrometer van Airy, die door den Heer Simms voor het obser-

vatorium te Leiden is vervaardigd, is de scheiding der helften van de derde

lens zoo smal en zuiver, dat zij voor het ongewapend oog in onmiddellijke
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aanraking met elkander schijnen en de scheiding zelve zich als een zeer (ijn,

uiterst zuiver, lijntje vertoont. Het is onbegrijpelijk door welke kunstmid-

delen do Heer Simms de scheiding der glashellten zoo verwonderlijk fijo en

zuiver heeft kunnen verkrijgen; maar zij neemt niettemin bij de grootste

vergrootingen een belangrijk deel van de kleine doorsnede des lichtkogols

in. Door een sterk vergrootglas kan men naauwelijks cene tusschenruimte

tusschcn de glashelften bespeuren, maar ziet men toch aan iedere der glas-

lielften, langs de afscheiding, een smallen matten rand van ongelijke breedte.

De geheele breedte van de streep, die het licht niet doorlaat, is daarom ook

niet overal dezelfde; maar ik heb die met een dynamometer van Dollond

op onder.scheidene plaatsen uitgemeten en voor haar gemiddeld bedrag ge-

vonden 0""",096. Het licht dat door de doorsnede van de verdeelde lens

verloren gaat, is alzoo, met betrekking tot het geheel, bij den voornoemden

kijker uit het optisch Instituut te München als volgt:

Vergrooting.
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grooliiijT verloor. Dit zoude van te meer belang zijn, daar de mikromeler

van AiRY vier glazen bevat, en alzoo, zoowel door inslurping als door te-

rugkan Ising op de oppervlakken dier glazen, veel licht moet verloren gaan.

Men ziet, dat men bij den mikromcter van Airy geene grootere vergrooting

moet aanwenden dan de scherpte van het zien volstrektclijk vordert. Bessel

heeft ook bij zijne metingen met den hclionieter, die aan dit bezwaar niet

te lijden had, altijd ecne zwakkere vergrooting aangewend dan een kijker

uit het optisch Instituut te München, zoo groot als zijn heliometcr, kan ver-

dragen. Neemt men echter de vergrooting Ie klein, zoo kan men de kleine

grootheden niet duidelijk genoeg meer onderscheiden, die bij mikrometische

melingen niet mogen worden voorbijgezien, indien zij thans nog cenigc

waai'de zullen bezitten.

Bij de beweging der helften van de verdeelde lens moeten hare middel-

punten juist over elkander heengaan, zoodal zij tot één volkomen rond gl;is

kunnen zamensmellen. Doen zij dit niet, dan zullen de twee beelden van

hetzelfde lichtpunt, door beide glashelften gevormd, bij de beweging dier

glashelften ook niet volkomen over elkander gaan, en dit zal eene fout,

zoowel bij het meten van afstanden als van standhoeken, ten gevolge heb-

ben. Bepaalt men echter den standhoek, b. v. bij eene dubbele ster, twee

malen, door eerst het bewegelijke beeld aan de eene en naderhand aan de

andere zijde van het vaste beeld te brengen, dan zal het midden tusschen

beide bepalingen van den invloed der genoemde fout vrij zijn. Het verschil

tusschen de aldus gevondene standhoeken, verbonden met den afstand der

voorwerpen door welke zij bepaald zijn, geeft op eene eenvoudige wijze

den kortsten afstand, waarop de beide beelden van hetzelfde voorwerp ge-

bragt kunnen worden, en daaruit kan men den invloed der fout op eiken

gemeten afstand afleiden. Bij den mikromcter van Airy, door Sums ver-

vaardigd, bestaan geene correctieschroeven, zooals bij den heliometer, oni

de beelden van hetzelfde voorwerp bij hunnen kortsten afstand te doen za-

menvallen; maar zij zijn ook onnoodig, omdat men de overblijvende fout

op de bovengemelde wijze ligtelijk kan bepalen, en bij den mikromcter van

Airy zelfs, op eene eigenaardige wijze uil den weg kan ruimen. Airy

deed reeds in het jaar 1840 opmerken, dal bij zijnen mikromcter de

kortste afstand der beelden van hetzelfde voorwerp niet alleen van de glas-

helften, maar ook van den afstand des geheelen mikromelers lol hel brand-

punt van het voorwerpglas des kijkers afhangt. Men kan dien kortsten af-
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st;mil geliocl vernietigen, door deu n)ikronieler een weinig in of uil U'

schuiven, en stelt hem juist daardoor het scherpst in het hrandpunt van hef

vnorwerpglas des kijkers *.

Do niikrometer van Airy, door den Heer Simms voor het ohservatoriuni

Ie Leiden vervaardigd, verraadt door zijne schoone uitvoering de buitenge-

wone talenten van den beroemden kunstenaar, uit wiens handen hij geko-

men is; maar de inrigling, die men aan dat werktuig heeft gegeven, zoude

ik voor mij aanmerkohjk anders wensclien. Eene der glaslielfien is onbe-

wegelijk vast in hel midden der huis, en de andere wordt met hare

plaat tusschen lijsten, die niet den vorm van zwaluwstaarten hebben, door

eene schroef zoodanig bewogen, dat zij ter linker- en ter reglerzijde van

de vasie helft kan worden gebragt, en zich alzoo, gelijk hel ook volslrekte-

lijk wezen moest, bij elke meting liet nulpunt laat elimineren. Naar ge-

woonte worden de volle omgangen der schroef op eene schaal, en, op den

verdeelden schroefkop, onmiddellijk hoiulerdsle en bij schatting duizendste

deelen van eiken omgang afgelezen. De wijzer van den schroefkop is naar

den waarnemer gekeerd die aan den kijker zii; maar de schaal is boven

op den mikromeler gebragt, zoodat de waarnemer telkens van zijnen zetel

moet oprijzen om de schaal af Ie lezen, terwijl zij even goed den waarne-

uicr toegekeerd had kunnen worden. De mikrometerschroef, die de bewege-

lijke glashelft verplaatst, rust nabij haren verdeelden kop met eenen kraag

tegen de randen van eene opening, in een koperen stuk, tot de vaste uit-

wendige deelen des mikrometers behoorende, en grijpt binnen den mikro-

meler met bare draden in eene moer, aan de plaal, die de glaslielfl draagt,

verbonden. Die plaat wordl aan hare andere zijde door eene spiraalveèr,

in de rigting van den kop der schroef, naar de genoemde moer gelrokken;

zoodat de schroef sleeds met haren kraag tegen de vaslc deelen des werk-

luigs wordl aangedrukt, en ook hare schroefdraden sleeds met eenige span-

ning tegen die der genoemde moer blijven drukken. Met is klaar, dal

bij deze gewone inrigling der Engelsche mikrometers de spanning, die de

schroef en de plaat ondervinden, zeer aanmerkelijk met de standen der

laatstgenoemde moei veranderen, en hel is zonderling, dat men in Engeland

den mikromelers nog sleeds die verwerpelijke inrigling blijft geven, terwijl

FRAr>HOFER reeds voor zoovele jaren een eenvoudig middel heeft aan-

* GrcenwUh Ülscrvaliotis van 1S40, Introd. bl. G7 en in de latere jaargangen van dat werk.
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gewezen, om de spanning van de schroef en de [)laat altijd dezelfde te

doen blijven. De spanning, die de genoemde spiraalveêr bij de ver-

schillende standen der plaat uitoefent, is zoo veranderlijk, dat zij aan

de eene zijde van het nulpunt eene aanmerkelijke wrijving veroorzaakt en

aan de andere zijde daarentegen geheel ophoudt, lang voordat de plaat

zoo ver is verplaatst als de lengte van de schroef dit gedoogt. Daar-

door wordt de plaat door de schroef niet meer bewogen en weigert de mi-

krometer zijne diensten, reeds voordat men afstanden heeft bereikt, wier

meting, in sommige gevallen, door de zuiveiheid der beelden nog zoude

worden toegelaten.

Ik beschouw hel als een wezenlijk gebrek in de inrigting des mikrometers,

dal de eene glashelft onbewegelijk in hel midden der buis is vastgemaakt.

Ook deze moest zich op dezelfde wijze als de andere laten verplaatsen,

ofschoon de beweging van slechts eene der glashelften naauwkeurig behoeft

te kunnen worden uitgemeten. Uit de onbewegelijkheid der eene glashelft

ontstaan twee belangrijke nadeelen. Vooreerst is het daardoor onmogelijk

gemankt, de meling van dezelfde grootheid op verschillende deelen van de

mikrometerschroef te brengen, en langs dien weg, naar het bekende voor-

schrift van Bessel, den invloed van de periodieke ongelijkheden der schroef

uit de metingen te elimineren. Ten andere is het klaar, dat de onzuiver-

heid van bel beeld, door de bewegelijke glashelft gevormd, grooter moet wor-

den naarmate de afstand van het middelpunt dier glashelft lot de as der oog-

buis toeneemt, en dal die onzuiverheid niet aan de eerste, maar aan eene

hoogere magt van dien afstand evenredig moet zijn. Bij het meten van een'

bepaalden hoek moeten de middelpunten der glashelften op een' bepaalden

afstand van elkander worden gebragl. Nu blijft het naiddelpunt der eene

glashelft in de as der oogbuis, en het middelpunt der andere helft wordt nu,

zooveel als die afstand bedraagt, van de as verwijderd. Liet zich ook de

vasie glashelft verplaatsen, dan zonde men, bij elke meling, de twee glas-

helften ter wederzijde op denzelfden afstand van de as der oogbuis kunnen

brengen. Ieder van beide beelden zoude dan iets in zuiverheid verliezen, maar

de som dier onzuiverheden zoude veel kleiner zijn dan de onzuiverheid, die

nu het eene beeld moet lijden, en de mikromeler zoude voor hel melen van

veel grootere afstanden kunnen worden aangewend dan dit nu het geval is.

Daar men bij den mikromeler niet, zooals bij den heliometer, eene oogbuis

beeft, die zich met betrekking tot de beelden laat verplaatsen, zouden de

7
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glnsliclflon, elke op zicli zolvc, on bovendion ^foniccnscliniipolijk moeien knn-

n(Mi worden versclioven.

IW] den lielionielor wordt elk der beide beelden van een voorwerp iiltijd

door eeno liolit v;in hel voorwcrpglas gevormd^ en daarom moeien beide beel-

den zich ook, van nalure, mei helzelt'de licht vorloonen. Wordt hel door

de melingen gevorderd, dat de beelden van hetzelfde voorwerp een ongelijk

licht verkrijgen, zoo moet men bij dat werktuig eene der liellïen van het

voorwerpglas ten deele bedekken. Bij den mikrometer van Airy zullen beide

beelden met een gelijk licht bedeeld zijn, indien de lichtkegel, van het vierde

glas der oogbuis komende, door do verdeelde lens zoodanig wordt onderschept,

dat de scheiding hiuer helflen juist door de as diens kegels loopt, en alzoo

de eene helft des lichlkegels op de cene en de andere helft des lichlkegels

u[) de andere glashclft komt te vnllen. Dit zal plaats hebben indien de lijn,

die de middelpunten van het voorwerpglas des kijkers en het vierde glas des

niikromelers aan elkander verbindt, juist door de scheiding van het derde

glas henen loo[»t, en valt die lijn bezijden de scheiding, dan zal de fout her-

steld kunnen worden door cene kleine verandering in de rigling des mikro-

nieters, met belrekking tot de genoemde lijn of de as des kijkers. De mi-

kromeler is daarom zoodanig ingerigt, dat hij zich met betrekking lot de as

des kijkers een weinig laat bewegen in eene vlakte, loodregt staande op de

afscheiding der glashelften. Bij die beweging des mikrometers moet de as

des lichlkegels zich over de verdeelde lens bewegen in eene rigling, loodregt

op hare afscheiding, en zal de as dus ook liglelijk juist in die afscheiding

gebragt kunnen worden. Indien men, door de daartoe bestemde schroef, de

as des mikrometers, met betrekking tot die des kijkers, een weinig verplaatst,

kan men alzoo beicien beelden volkomen hetzelfde licht geven, en evenzeer het

betrekkelijk licht van beide beelden naar willekeur wijzigen. In dit opzigt

heeft de mikrometer van Airy iels bij den heliomcter voor. Heeft men het

licht van twee beelden te regelen, zoo wor<lt bij den mikrometer altijd het

licht dat men aan hot eene beeld ontneemt, aan het andere gegeven, en in

geen geval gaat, zooals bij den heliometer, eonig licht verloren.

Ik kom nu tot het meest belangrijk onderzoek omtrent den mikrometer

van Airy, namelijk lot dat, hetwelk zijne optische gebreken betreft, die op

de naauwkeurigheid der met dat werktuig volbragte metingen een' beslis-

senden invloed uitoefenen. Ik heb die gebreken zoo aanzienlijk bevonden,

dat hunne verwaarloozing aan de metingen, met den mikrometer volbragt.
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iillc waarde ontneemt, en ik aclil liunne aanwijzing van te meer gewigt,

(laar zij indcidaad overal zijn verwaarloosd, waar de niikrometer van Airy

lot lieden is gebruikt geworden. Airy lieel't reeds in liel jaar 1840 ver-

klaard, en die verklaring gestadig herhaald, dat de afstand der glashelften,

hij zijnen mikrometer, naauwkeurig evenredig is aan den afstand der heelden

die zij vertoonen, onverschillig in welk deel van het gezigtsveld zij worden

waargenomen. liet gezag van Airy zoude, na deze verklaring, een nader

onderzoek overhodig kunnen doen achten; maar als men zich dat onderzoek

getroost, hevindt men dat de uitkomst van elke meting afhangt van hel

punt in het gezigtsveld, waar men de heelden van twee voorwerpen heeft

zamengchragt, en dat bovendien, al doet men de heelden volkomen in hel

middelpunt van het gezigtsveld zamenvallen, de afstand der glashelften niet

de juiste maat van den te melen afstand der voorwerpen is. Wil men zich

van het eerstgenoemde ligtelijk overtuigen, zoo rigte men den kijker, met

den mikrometer gewapend, op een paar digi hij elkander geplaatste sterren,

en stelle de glashelften zoodanig, als of men den afstand dier sterren wilde

meten. De heelden dier sterren zullen zich dan zoodanig vertoonen als dit

in de onderstaande figuur wordt voorgesteld.

De schijfjes a en h heteekenen de heelden der sterren, die door de eene

glashelft,— a' en h de heelden van dezelfde sterren, die door de andere glas-

helft worden gezien. Bij het meten van eenen niet zeer kleinen afstand

brengt men de beelden h en a' zeer digi bij elkander, en wel zoodanig, dat

de lijn, door hunne middelpunten gaande, loodregt sta (yp de lijn, die de

beelden a en h' vereenigt. Heeft men de beelden h en a' den bovengemel-

den onderlingen stand gegeven, terwijl zij juist het midden van het gezigts-

veld innemen, dan zullen zij hunnen onderlingen stand zeer aanmerkelijk veran-

deren, als zij, door eene kleine verplaatsing van den kijker, in de rigting der

doorsnede buiten het midden van het veld worden gehragt, ofschoon men den

onderlingen afstand der glashelften niet het allerminste wijzigt. Worden de

lieeldon naar de reglerzijde van het veld ovei'gebragt, dan vertoonen zij zich aldus:

7*
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Wüideii zij ovorgcbragt naar de linkerzijde van liet gozigtsvold, zoo vorloo-

nen zij zich op de volgende wijze:

In liet eene geval zoude men den afstand der stenen a en b groolei', on

in liet andere geval kleiner meten, dan wanneer de beelden b en a jnist in

het midden van het veld worden zamengebragt. Bedraagt de afstand tus-

schen de sterren a en b bij het gebrnik van de grootste vergrooting an-

derlialvc minuut, en dus omstreeks zooveel als den groolsten afstand, die

met den mikrometer bij zijne grootste vergrooting gemeten kan worden, dan

ziet men, reeds op het oog, dat de onderlinge verplaatsing der beelden b

en a', als zij gemeenschappelijk door het gezigtsveld woiden bewogen, volle

secunden bedragen raoet. Is de afstand half zoo groot, dan is de onderlinge

verplaatsing der beelden b en «', bij hunne beweging door het gezigtsveld,

onvergelijkelijk kleiner, maar zekerlijk al spoedig eenige tiende deelen eener

secunde. Men ziet hieruit de noodzakelijkheid, om, bij den mikrometer van

AiRT, als de afstand of de middellijn die men te nieten heeft niet zeer

klein is, bet zamenvallen der beelden steeds zoo naauwkeurig mogelijk in

hetzelfde punt van het gezigtsveld, bij voorkeur het middelpunt, te doen

plaats hebben. Ik zoude den mikrometer van Airy voor naauwkeurige uil-

komsten onvatbaar achten, indien de onderlinge verplaatsing der beelden b

en a' ter wederzijde van het middelpunt in denzelfden zin plaats greep.

Dan zoude de fout, indien men de beelden niet telkens in hetzelfde punt van

hel gezigtsveld te, zamen bragt, ook telkens denzelfden zin verkrijgen, en de

einduitkomst zoude aan eene belangrijke standvastige fout moeten lijden.

Beijvert men zich nu, de beelden telkens zoo naauwkeurig mogelijk in het

midilclpunt van het gezigtsveld te doen zamenvallen, dan zal men ze nu

eens een weinig ter regier, dan weder een weinig ter linkerzijde van het

middelpunt brengen. De foul zal nu eens in den eenen en dan weder in

den anderen zin vallen, en, bij een middental uit vele uilkomsten, grooten-

deels zich zelve vereiïenen. De dagelijksche beweging der hemellichten zoude

hier ligtelijk eene standvastige fout kunnen doen ontstaan, tegen welke niet

genoeg gewaarschuwd kan worden.

Men zoude een theoretisch onderzoek in hel werk kunnen slellon omlrent
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doii invloed, dien do optische gebreken des niikromctcrs van Airy moeien

uitoefenen op de melingen met dat werktuig volbragt; maar ik geloof niel

dat men langs dien weg lot eene uitkomst van toereikende naauwkcurigheid

zoude kunnen geraken, omdat men zulk een theoretisch onderzoek op grond-

slagen zoude moeten vestigen, die in de praktijk ninnuer volkomen verwe-

zenlijkt kunnen worden. De eenige weg om met den mikrometer van Airy

melingen te volbrengen, zoo naauwkeurig als de aard van dit werktuig het

gedoogt, bestaai, naar mijn gevoelen, in de praktisciic bepaling van de som

xijner fouten. Die bepaling kan alleenlijk geschieden door zeer naauw-

keurig bekende schijnbare afstanden van allerlei grooUe met den mikrome-

ter te melen, en langs dien weg in omgangen van zijne schroef uit te druk-

ken. Zoo weet men, indien een onbekende afstand met den mikrometer is

gemeten en in omgangen van diens schroef uitgedrukt, hoeveel secunden van

een' grooten cirkel des hemels door dien afstand wordt ingenomen, onafhan-

kelijk van alle fouten, aan welke het werktuig onderhevig zoude kunnen we-

zen. Uit de genoemde bepaling kan worden afgeleid, welke waarde in secun-

den voor éénen omgang der schroef, bij gemeten afstanden van verschillende

grootte, moet worden aangenomen. Vindt men de waarde dier omgangen voor

alle afstanden dezelfde, dan zullen de afstanden, die op het werktuig in om-

g angen der schroef onmiddellijk worden afgelezen, inderdaad aan de wme

afstanden, die men Ie nieten had, evenredig zijn, en de fouten van het werk-

tuig zullen als onmerkbaar l)eschouwd kunnen worden. Vindt men voor die

omgangen der schroef, waarden die mei de gemetene afstanden veranderen,

ilan zullen de fouten van hel werktuig niet onmerkbaar zijn, maar met naauw-

kcurigheid in rekening worden gebragt, indien men eiken gemeten afstand

met de bij hem behoorende waarde van den omgang der schroef in .secun-

den herleidt. Bij dit onderzoek des mikrometers, zonder hetwelk dit werktuig

geene naauwkeurige einduitkomsten kan beloven, ligt de groote moeijelijk-

heid in het verkrijgen van schijnbare afstanden, wier bedrag, als met groole

juistheid bekend, kan worden aangenomen. Die moeijelijkheid zoude voor mij

niet bestaan, indien slechts de mikrometer van Airy met zijne grootste ver-

grootingen vóór den draden-mikrometer kon worden aangebragt. Daar dit

het geval niet is, en mij ook de gelegenheid ontbrak om de handelwijze van

de sterrekundigen W. en O. Struve te volgen, moest ik een" grooten omweg

maken om mijn doel te bereiken; maar ik mogl toch slagen op de volgende wijze.

Het observatorium der Hoogeschool te Leiden bezit sedert eenigen tijd den
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riH'ils Lovengcmel(l(Mi kijker von Steiniieil, dio ccne opening van A l'ai'. dui-

men en eenen brandpunisafsland van meer dan 8 voelen lioel'l, on van dal

wnkluig hel) ik mij licdi<'nd, om de naauwkourig bekende al'slandcn Ic ver-

krijgen, die ik behoefde. De draden-niikromeler, beboorende tot den kijker

nit het optisch Instituut, werd aan den kijker van Steinheil aangcscln-oeld

en, door middel van geschikte voorwerpen des hemels, zoodanig gesteld, dal

zijne draden naauwkeurig met het brandpunt van bet vooiwerjigkis zameii-

vielen. De buis des kijkers van Steiivheil werd toen van haren voet ai-

gcnomen en in eene horizontale rigting geplaatst vóór bet keurig univer-

saal-instrument van Repsold, dat sedert weinige jaren het observatorium

Ie Leiden versiert. Het voorwerpglas des kijkers van Steiniifil werd naar

bel universaal-instrnmenl gekeerd, en vóór zijn oogeinde werd een spiegel

geplaatst, dio bet daglicht langs zijne as moest terugkaatscn. Uoor den kij-

ker van het universaal-instrumenl lieten zich alzoo de draden van den mi-,

krometer in het brandpunt van den kijker van Steimieii, als oneindig ver

verwijderde voorwerpen waarnemen, en de afstand der draden liet zich, op

de wijze door Gauss aanbevolen, met het universaal-instrumenl uilmeien.

IJragt men de draden des mikromelers zoo ver mogelijk uil één, zoo moesl

de (bul der melingen zeer verkleind overgaan in de daaruit afgeleide kleine

afstanden der draden, die met den mikrometer van Airy konden worden uil-r

gemeten. De draden lieten zich zoo ver uil één schroeven, dat hun schijn-

bare afstand, door het voorwerpglas des kijkers van Steinheil gezien, 18

minuten boogs bedroeg. Die afstand werd in deelen der schaal en der .schroef

des mikromelers naauwkeurig afgelezen, en men wist alzoo boovele omgan-

gen van de schroef des draden-mikronielers bij moesl omvallen. De angu-

laire waarde van dien afstand werd, zoowel met den horizontalen als met den

verlikalen cirkel van het universaal-instrumenl, bij herhaling uitgemeten.

Die metingen werden zoodanig over den omtrek dier cirkels en den om-

trek van de schroeven der mikromelers van het universaal-instrumenl ver-

deeld, dat hunne einduitkomsten van de, buitendien uiterst kleine, fouten van

bet universaal-instrumenl nagenoeg geheel onafhankelijk moesten wezen. De

Heer Hoek, observator aan het observatorium der Uoogescbool Ie Leiden,

beeft die melingen len uitvoer gebragl in de laatste dagen der maand OclO'

her van het verleden jaar 1850, en verkreeg voor de angulaire waarde van

<len omgang der schroef des draden-mikrometers, in bel brandpunt des kij-

kers van Steinheil, de uitkomst 24,"568ö.
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De onzekerheid van den oorspronkelijk gemeten hoek, van omtrent 18

.minuten of 44 omgangen der schroef, laat zich op ± O,"3 schatten, en de

fout in de gevonden waarde van den omgang der sclnoef kan bezwaarhjk

één honderdste deel cener secunde hedragen. De naaiiwkeurigheid dier Lep;i-

ling, die voor ons tegenwoordig doel toereikende is, zoude echter door ecnc

herhaling der metingen nog kunnen worden verhoogd.

i\a deze hepaling werd ook de buis des kijkers uit het optisch Instiliml

van haren parallaktischen voet afgenomen, en werden beide lange buizen, niet

zonder eenig gevaar, den engcn trap afgedragen, naar een langen zolder,

die vijf verdiepingen lager ligt dan de celletjes in welke beide kijkers wor-

den gebruikt, en die tot het dusgenaamd observatorium behoort. Daar wei-

den beide kijkers op bokken gelegd, zoodanig dat hunne assen in dezelfde

lijn kwamen te vallen en hunne voorwerpglazen naar elkander waren toege-

keerd. De kijker van Steimieil werd met den draden-mikrometer gewa-

pend, en die uit bet optisch Instituut met den mikrometer van Airt. I)»-

stralen der draden, in bet brandpunt van bet voorwerpglas des kijkers van

Steiivheil geplaatst, moesten evenwijdig aan elkander dat glas verlaten en

in diezelfde standen op het voorwerpglas des anderen kijkers invallen, en

alzoo in diens brandpunt een beeld teekenen, dat zich door den mikrome-

ter van Airt moest laten waarnemen, even als elk oneindig ver verwijderd

voorwerp, dat door dien kijker wordt beschouwd. De draden lieten zich op

willekeurige afstanden brengen, wier angulaire waarde, door het voorwerp-

glas des kijkers van Stei^heil gezien, na de reeds volbragte voorbereiding

zeer naauwkeurig waren bekend geworden. Die afstanden lieten zicb meten

met den mikrometer van Airy, aan den kijker uit bet optisch Instituut toe-

gevoegd, en zoo verkreeg men volledig wat men behoefde, om de aflezingen

op het laatstgenoemd werktuig, onafhankelijk van zijne fouten, in secundeii

van den hemel te herleiden.

Het liet zich aanzien, dat het volledig onderzoek van den mikrometer van

Airy op de voorgenomen wijze een' aanhoudenden arbeid van vele dageu

zoude vorderen, en daartegen was een groot bezwaar, omdat de kijker uit

het optisch Instituut bij alle heldere oogenblikken voor waarnemingen wordt

gebruikt, en gedurende het onderzoek buiten dienst gesteld moest worden.

Op den 27=''''" October 185G, toen het weder langen tijd achtereen zeer on-

gunstig was geweest en nog langen tijd ongunstig scheen te zullen blijven,

meende ik dat slechts weinisre waarneminufen van betcekenis aan het onder-
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zook dos mikronielors van Airy zoudon holiooven Ie worden opgeoll'ord, en

op dien dng werden beide kijkers van liuiuie voelen afgenomen, en, op do

voormelde wijze, op den langen zolder van het observatorinm nedergelegd.

Nog dienzellden dag werd echter de lucht helder, en het weder bleef zeer

ginislig ook gedurende de volgende dagen. Het onderzoek van den mikro-

iiielor van Airy werd daarom zeer bespoedigd. Dagelijks werden niet dat

werktuig zoovele metingen volbragt als de oogen der waarnemers konden

verdragen, en zij werden afgebroken, toen zij niet veel meer hadden opge-

leverd dan de lierleidings-elemenlen, die ik behoefde voor de reeds vol-

bragle metingen omtrent de planeten Salurnus on Ju|»iter. Door het aan-

houdend helder weder daartoe aangedreven, bi'agl ik op don 01=^''" üclober

1856 beide kijkers weder ojt hunne voelen terug; maar dit was naauwelijks

geschied, toen ook het heldere tijdvak ten einde liep en hel vroegere ongun-

stige weder terugkeerde. De hervatting van het slechts ten deelo volbragtc

onderzoek is aan zoo groole bezwaren verbonden, dal ik daarloe niol spoe-

dig zal kunnen overgaan.

Bij onze poging om den mikrometer van Airy op de bovengemelde wijze

te onderzoeken, stieten wij op eene groole en onverwachte moeijolijkheid.

Hot is in de sterrekunde niets vreemds, dat men, bij bepaalde onderzoekin-

gen, door den oenen kijker draden beschouwt, in hot brandpunt van hel

voorwerpglas eens anderen kijkers gespannen, en men denkt naauwelijks aan

zwarigheden, die men daarin zoude kunnen ontmoeten. De draden in den

kijker van Steiaheil lieten zich ook door dien uit het optisch Instituut

met volkomene scherpte en duidelijkheid waarnemen, indien men bij dezen

eene gewone sterrekundige oogbuis gebruikte, al mogt die 500 malen ver-

groeien. Werd echter de mikrometer van Airy aan den kijker als oogbuis

toegevoegd, dan vertoonden zich de dradon, ook bij eene geringe vergroe-

iing, zoo onduidelijk, dat zij ter naauwernood te onderscheiden waren. Wij

hebben tegen dit verschijnsel, welks oorzaak mij nog niet regt klaar gewor-

den is, langen tijd geworsteld, en, overtuigd dat de melingen onuitvoerbaar

waren, zoo men op de gewone wijze achter de draden een spiegel plaat-

ste, die het daglicht terugkaalst, besloot ik de draden zelf door twee Argan-

lische lampen te verlichten, die digt bij elkander, ter wederzijde en op

gelijke afstanden van de as des kijkers, geplaatst waren. Daardoor werden

do metingen uitvoerbaar, maar zij bleven niettemin zeer vermoeijend voor

het oog. Hel volbragt onderzoek bevestigde mij in mijne overtuiging, dyj
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lic niikrometer van Airy dan eerst zijne diensten ten volle zoude kunnen

bewijzen, indien hij zoodanig werd veranderd, dat hij ook met zijne grootste

vergrootingen vóór den draden-mikromeler zoude kunnen worden aangebragt.

Die verandering zoude voor een bekwamen instrumentmaker geene groote

bezwaren opleveren, maar kan hier te Leiden, waar men zich ter naauwer-

nood eene bruikbare schroef weet te verschaffen, aan niemand worden toe-

vertrouwd. Het is mijn voornemen geweest, met eigene hand de gewenschte

verandering aan het werktuig toe te brengen, maar de tijd, dien deze onder-

neming zoude vorderen, heeft mij gedwongen haar tot eene onbepaalde toe-

komst uit te stellen.

Het naaste doel van de onderzoekingen met den mikrometer van Airy, in

de laatste dagen der maand Oclober 185G in het werk gesteld, was de be-

paling van de waarden der schroefomgangen diens mikrometers, welke bij

bepaalde reeds gemeten afstanden moesten worden aangenomen. Daartoe

werden de draden in den draden-mikrometer nagenoeg op die afstanden ge-

steld, en het juist bedrag van die afstanden daarna door aflezing op het

werktuig zoo naauwkeurig mogelijk bepaald. Vervolgens werd die afstand

met den mikrometer van Airy zoo naauwkeurig mogelijk uitgemeten, en de

onderlinge vergelijking van beide uitkomsten gaf de waarden van eenen schroef-

omgang bij den mikrometer van Airy, voor afstanden, zoo groot als die waarop

de draden van elkander verwijderd waren. Om die waarden zoo naauwkeurig

mogelijk te verkrijgen, moesten wij zorg dragen van alle mogelijke periodieke

ongelijkheden van de schroef des draden-mikromelers onafhankelijk te zijn.

Daartoe werd elk stelsel van metingen voor een" bepaalden afstand der dra-

den vijf malen herhaald en wel zoodanig, dat die afstand telkens op andere

deelen van de schroef der draden-mikrometers werd afgelezen, en de aan-

vangspunten dier aflezingen eenparig over den omtrek der schroef waren ver-

deeld. Het middental uit die vijf aflezingen moest dan, naar het schoon

beginsel door Bessel betoogd, geheel bevrijd zijn van den inhoud aller mo-

gelijke periodieke ongelijkheden der mikrometerschroef. Bij het meten der

aldus bekende afstanden met den mikrometer van Airy, werden de beelden

der draden niet op elkander gebragt, maar, om de scherpte der metingen Ie

bevorderen, eerst aan de eene en dan aan de andere zijde in aanraking met

elkander, en het midden dier aflezingen werd voor de aflezing bij het zamen-

vallen der beelden aangenomen. Die dubbele meting werd ter wederzijde van

het nulpunt volbragt, om op de gewone wijze het nulpunt te elimineren,
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en die viervoudige meting werd, lelkens bij eiken onverand(!rden sland des

ilraden-Miikronieleis, vier malen herhaald, zoodat elke uitkonisl, die als vol-

ledig werd bcschonwd, zonder de allczingen op den draden-mikronicler te

rekenen, op 80 aflezingen rust. Dit getal aflezingen was geenszins te groot,

wilde men elke uitkomst binnen een paar honderdste deelen eener sccunde

kunnen waarborgen, en het is mij gebleken, dat de mikronieter van Airy,

binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden, in zich zelven, inder-

daad uilkomsten van zulke scherpte kan opleveren. Het is klaar, dat wij

ons bij alle metingen, op de bekende wijze, van den dooden gang der schroe-

ven geheel onafhankelijk maakten.

Het was mijne bedoeling, den mikronieter van Airy ook aan den kijker van

Steinheil te verbinden, en te onderzoeken, in hoe ver een kijker meteene

opening van vier duimen, niet behulp van dien mikrometer fijne metingen

aan den hemel toelaat. Het liet zich echter aanzien, dat de grootste vergroo-

ting van den mikrometer, welke bij dien kijker 548 malen is, daarbij geene

beelden van toereikend licht zoude geven, en terwijl de twee kleinste ver-

grootingen ook op eene andere wijze konden worden onderzocht, was het

daarom alleen noodig, met betrekking tot dien kijker de waarde der schroef-

omgangen van den mikrometer voor do tweede vergrooling te bepalen. Voor

die bepaling werden de mikrometers verwisseld. De draden-mikrometer werd

aan den kijker uit het optisch Instituut, bij welken hij behoort, aangeschroefd,

en de draden werden naanwkeurig in het brandpunt van het voorwerpglas

gesteld. Reeds in het jaar 1854 heeft de Heer Oudemans met al de naauw-

gezetheid en de naauwkeurigheid, welke dien verdienstelijken geleerde eigen

zijn, door zeer talrijke metingen met beide cirkels van het universaal-instru-

ment, de waarde van eenen omgang der schroef des draden-mikromelers aan

dien kijker bij eene temperatuur van +10','2K op 20,2159 bepaald, met

eene waarschijnlijke fout van ±0',0011. De mikrometer van Airy werd aan

den kijker van Steinheil aangeschroefd, en de metingen werden herhaald

zooals zij volbragt werden toen de mikrometers nog niet met elkander ver-

wisseld waren.

Eene volledige mededeeling van alle metingen, die voor het onderzoek van

den mikrometer van Airy zijn volbragt, zoude eene ruimte van vele bladzijden

vorderen. Ik acht die volledige mededeeling niet noodzakelijk, en zal mij

daarom bepalen bij de vermelding der einduitkomsten, voor de waarde der

schroefomgangen bij verschillende vergrootingen en verschillende afstanden
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verkregen. De metingen zijn volbragl gedeeltelijk door den observator, den

Heer Hoek, gedeeltelijk door mij zelven. Diegene, welke voor het oogenblik

minder dringend noodzakelijk werden geoordeeld, werden niet zoo dikwijls

herhaald als de overige. De uitkomsten van de volledige melingen, hier boven

beschreven, welke op meer dan 80 aflezingen rusten, zijn in de onderstaande

opgaven met een sterretje geteekend. Korliieidshalve bedien ik mij daarbij

van de volgende teekens.

»', de waarde van eiken schroefomgang bij den draden-mikrometer, als dal

werktuig is toegevoegd aan den kijker uit het optisch Instituut, mei

eene opening van 6 duimen.

r', de waarde van eiken schroefomgang bij den draden-mikrometer, als dat

werktuig is toegevoegd aan den kijker van Steiaheil, met eene opening

van 4 duimen.

H, de waarde van eiken schroefomgang bij den mikrometer van Airy, als

dat werktuig is toegevoegd aan den kijker uit het optisch Instituut, met

eene opening van 6 duimen.

R', de waarde van eiken schroefomgang bij den mikrometer van Airt, als

dat werktuig is toegevoegd aan den kijker van Steinheil, met eene ope-

ning van 4 duimen.

R (i), R (2), R (5) en R (4) de waarden van R, bij liet gebruik van de eer-

ste (of grootste), tweede, derde en vierde vergrooting des mikrometers

van Airy.

R'{i), R'(2), R'(ö), R'(4) de waarden van R', bij het gebruik van de eer-

ste (of grootste), tweede, derde en vierde vergrooting des mikrometers

van Airt.

De afstanden, voor welke de onderstaande waarden der schroefomgangen gel-

den, zijn uitgedrukt, niet in secunden, maar in de schroefomgangen tot welke

zij behooren. Zij stellen de enkele afstanden voor, en niet de dubbele, zooals

die onmiddellijk op het werktuig worden afgelezen.

De grootheden :

r = •26",2159

r' = 24 ,5G83

ten grondslag stellende, werd door de metingen van 27—31 October 1850

gevonden

:

s*
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R(l) = G'.oOGvoor 15,61 R(l)
= G ,519— 11,04 —
= O ,484 — 7,4G — *

= G ,4G5 — 7,02 — *

= G ,459 — G,44 — *

R (2)= 9",700— 10^85 R (2)

= 9 ,577 _ 5J0 — *

= 9 ,558 — 4,80 — *

R (5) =15,105— 10,82 R (5)

R(4)=19,6GG— 8,31 R (4)

R'(2) = 9 ,058 — 7,09 R'(2)*

= 9 ,004 — 5,99 — *

= 8 ,9G7 — 5,00 — *

= 8 ,927 — 4,02 — *

= 8 ,8G2 — 2,04 — *

Ais men naauwkeurig de verhouding tusschen de brandpuntsafstanden van

beide kijkers kent, laat zich de waarde van R', door meting bepaald, in die

van R, en omgekeerd, die van R in die van R' overbrengen. Ik heb de

brandpuntsafstanden van beide kijkers, met eene verdeelde el en eenen stang-

passer uitgemeten, maar de verhouding tusschen die afstanden laat zich veel

naauwkeuriger uit de bovenstaande waarden van r en r' afleiden. Door die

waarden vindt men, dat de brandpuntsafstand des kijkers van Stei^heil

1,0G70G2 malen grooler is dan die des kijkers uit het optisch Instituut, en

naar aanleiding daarvan vindt men, uit de gemetene waarden van R' (2), do

volgende afgeleide waarden van R (2).

R (2) = 9",G44 voor 7,09 R (2)
*

= 9 ,608 — 5,99 - *

= 9 ,508 — 5,00 — *

= 9 ,526 — 4,02 — *

= 9 ,456 — 2,04 — *

Uit de verkregene uitkomsten is het blijkbaar, dat de fout van iedeie

derzelve hoogstens een paar honderdste deelen eener boogsecunde bedragen kan.

Een regtstreekschen toets van de naauwkeurigheid dier uitkomsten vinden wij

in de onderlinge vergelijking der beide uitkomsten voor R (2) verkregen.

Ongelukkiglijk is de waarde van R (2) regtstreeks alleen voor twee, weinig van
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elkander verschillende afstanden naauwkeurig bepaald. Uil die reglsUeeksche

metingen leidt men, bij evenredigheid, af dat R (2), voor oenen afstand van

5,00 R (2), 9,571 moet bedragen. Die waarde, uit de daarmede overeen-

komstige van R' (2) afgeleid, is 9'',568. Het verschil is 0',005, en geeft

bij eenen gemeten afstand van 6 R (2), of van omtrent eeiie minuut, slechts

0",018. Het doet mij leed, dat de bovenstaande metingen geen anderen toets

dan den bovenstaanden gedoogen. Ofschoon wij veel tegen de verlichting der

draden te kampen hadden, en verpligt waren het onderzoek met overhaasting

te volbrengen en ontijdig af te breken, ben ik er toch zeker van, dat wij

in een drietal dagen de waarde van den omgang der schroef, voor verschil-

lende afstanden en verschillende vergrootingen des mikrometers, met een hoo-

geren graad van naauwkeurigheid hebben bepaald, dan wij in jaren hadden

kunnen bereiken, indien wij ons met doorgangen van sterren hadden willen

behelpen.

De twee kleinste vergrootingen des mikrometers van Airy, die bij eenen

kijker met een brandpuntsafstand van acht voeten slechts 145 en 109 ma-

len bedragen, kunnen als te klein worden beschouwd om scherpe metingen

aan den hemel toe te laten. Zij hebben ons niettemin tot strenge onderzoe-

kingen aanleiding gegeven, omdat zij de eenige zijn, met welke de mikrome-

ter van Airy vóór den draden-mikrometer kan worden aangebragt. Ik meende

met die vergrootingen proeven te moeten nemen van het onderzoek des mi-

krometers van Airy, op zoodanig eene wijze als ik het oorspronkelijk voor

alle vergrootingen had willen volbrengen. Rij dat onderzoek was het volstrekt

niet noodig, beide mikrometers vóór elkander aan eenen kijker te verbinden.

Het kon ten allen tijde en op alle plaatsen, ook in een verwarmd vertrek,

volbragt worden. De draden-mikrometer werd op een houten voetje op de

tafel geplaatst, voor welke de waarnemer zat, en zijne oogbuis werd door den

mikrometer van Airy vervangen. Het geheel werd in eenen eenigzins schuin-

sclien stand gesteld, zoodat de waarnemer, op zijnen stoel zittende, zonder

vermoeijenis, uren achtereen de draden van den draden-mikrometer van Airy

kon waarnemen. Onder het houten voetje werd alleenlijk een wit papier ge-

legd, waarop het daglicht viel, en de draden vertoonden zich vóór dat ver-

licht papier, zonder vermoeijenis voor het oog, in alle wenschelijke duide-

lijkheid. De metingen werden gedeeltelijk door mij, maar grootendeels door

den Heer Hoek, volkomen op dezelfde wijze volbragt als vroeger, toen de

kijker uit het optisch Instituut en die van Steinueil op elkander gerigt
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wiiroii. Do iiilkomslcii zijn alzoo weder gcliecl bevrijd van alle mogelijke

|>eriodieke ongelijkheden van de schroef des draden-niikrometers. De verschil-

lende waarden, voor elke uilkonist verkregen, bewijzen dat de fouten, in hare

onderstaande iniddenlallen, op iioogstens een paar honderdste declen eener

boogsecunde geschat kunnen worden. Natuurlijkerwijze vonden wij, onmid-

dellijk, niet dan de vcihondingen tusschen de waarden der schroefomgangen

van beide mikrometers. Terwijl de waarde van eenen omgang der schroef

des draden-niikrometers voor eiken van onze beide kijkers naauwkeurig be-

kend was, was, door do genoemde verhouding, alzoo ook de waarde van eenen

omgang der schroef van den mikrometer van Airt voor eiken onzer kijkers

gegeven. Zoo verkregen wij de volgende uitkomsten voor den kijker uit het

optisch Instituut, die men slechts door het getal 1,007062 behoeft te deelen,

om de daarmede overeenkomstige voor den kijker van Steinheil te ver-

krijgen.

n (5) =15",073 voor 14,0 II (5)*

= 15 ,059
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trekkingen, die vooral thans de volle aandacht der stenekundigen verdienen.

Elke der reeksen van metingen, tot heden voor het onderzoek des mikrometer?

van AiRY volbragt, bewijst ten dnidelijkste, dat de afstand der glashelften niet

aan den hoek, dien men meet, evenredig is, en dal men zeer belangrijke fouten

met dat werktuig moet begaan, door, op gezag van Airy, aan te nemen, dat

de waarde der schroefomgangen, voor alle hoeken die men te meten heeft en

voor alle deelen van hel gezigtsveld, dezelfde blijft. Het onderzoek bewijst

ten duidelijkste, dat de waarde der schroefonigangen niet veel verandert bij

afstanden, zeer na grenzende aan de allergrootste, die men met den mikrome-

ter meten kan en met welke men zich bij voorkeur niet zal ophouden. Alle

reeksen van metingen bewijzen wijders ten duidelijkste, dat, bij grootheden

die men met den mikrometer van Airy bij voorkeur zal uitmeten, de waarde

der schroefonigangen zeer aanmerkelijk met den gemeten afstand verandert,

en, bij alle vergrootingen, met dien afstand zeer merkbaar kleiner wordt.

Dat de fout, die uit de verwaarloozing dier verandering kan ontstaan, vol-

strekt niet mag verwaarloosd worden, is uit de gevondene gelallen ligtelijk

af te leiden. Stellen wij, dat men de waarde der schroe {'omgangen, bij het

gebruik der grootste vergrooting, voor eenen afstand van 11 R (1) en dus

voor 7'2" had bepaald, en die uitkomst wilde gebruiken om eenen afstand,

voor welken men G,44 R (1) gevonden heeft, in secunden uit te drukken.

De waarde 6",519 gebruikende, die men voor 11 R (1) heeft gevonden,

zoude men den gemeten afstand aanschrijven op 41 "082, terwijl men de waarde

t)",4o9 bad moeten gebruiken, en dus had moeten vinden 41"467. Men zoude

alzoo, door den omgang der schroef altijd dezelfde waarde toe te kennen,

eene fout van niet minder dan 0",515 begaan, en die fout zoude eerst haar

maximum bereiken, indien de gemeten afstand niet 6,44 R (1), maar 5,5'2

R (t) bedroeg, voor welken afstand de waarde van eenen schroefomgang

nog niet is bepaald geworden. — Nemen wij tot tweede voorbeeld de meer

volledige uitmeting der waardon van R' (2). Bepaalt men die waarde voor

eenen afstand van 7,09 R' (2), of voor 65", en gebruikt men die bepaling

voor een gemeten afstand die 4,02 R' (2) bedraagt, zoo vindt men dezen

gelijk aan o6",oöó. Men had echter bij die herleiding voor de waarde der

schroefonigangen niet 9",0ö8, maar 8",927 moeten gebruiken, en alzuo moe-

ten vinden o5",887, en zoude dus weder door zijne valsche veronderstelling

oene fout van 0,446 hebben begaan, terwijl die fout nog grooter zoude wezen,

indien de gemeten afstand niet 4,02 R' (2), maar 5,54 R' (2) had bedragen. —
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Oiilloonfii wij con dcrdo voorhoold aan de roglslrooks iii|f(cmelcne waarden van R

(o). Voor eenen afstand van 10 R (o) ol" 150", is die waarde 15 ,,079. Heiicidl

men met die waarde eenen afstand, voor welken men onmiddeliijii 5,00 I\ (5)

heeft verkregen, zoo vindt men daarvoor 75",595. Voor 5,00 li (5) is ech-

ter de waarde van R (5) gelijk aan 14",969, en men had dus 74",845 moe-

ten vinden, zoodat men weder eene fout zoude liebben begaan van niet min-

der dan 0",550. — De vierde vergrooting kan ons een vierde voorbeeld geven.

Voor eenen afstand van 9,0 R (4) of 178", is R (4) gehjk aan 19",780.

Herleidt men met die waarde een gemeten afstand van 4,5 R (4), zoo vindt

men daarvoor 89",010. Voor 4,5 R (4) is ecliter de waarde van R (4)

gelijk aan 19",G48, zoodat de herleide afstand inderdaad 88",41G bedraagt, en

de fout 0",594 zoude beloopcn. Men ziet hieruit, dat men de distortie der

beelden verwaarloozende, zelfs dan wanneer men afstanden te herleiden heeft,

veel kleiner dan die voor welke men de waarde der schroefomgangen heeft

bepaald, bij alle vergrootingen des mikrometers fouten kan begaan, die eene

halve secunde overtreiren. Ik voor mij geloof, dat het thans beter zoude zijn,

alle mikrometers uit de sterrekunde te verbannen, dan bij het gebruik van

die werktuigen eene fout te dulden, die, zelfs in het middental uit honderde

metingen, tot het bedrag van eene halve secunde kan opklimmen.

De hoofdgebreken van den mikrometer van Airy verraden zich met eenen

opslag van het oog, als dat werktuig voor den draden-mikrometer wordt aan-

gebragt, ofschoon dit, daar aan mijn verzoek niet werd voldaan, alleen met

de twee kleinste vergrootingen kan geschieden. Zoo ziet men, gelijk het ook

niet anders verwacht kan worden, den draad, die zich in het midden van het

veld door de vaste glashelft vertoont, volkomen regt en zuiver. Rrengt men

echter daarnevens het beeld van den anderen draad, gezien door de andere

glashelft, op eenen afstand van omtrent lOR, zoo ziet men dezen onzuiver,

onregelmatig krom en bovendien scheef, ofschoon de draden zelve volkomen regt

en evenwijdig aan elkander zijn. Het blijkt daaruit, dat men verschillen van

volle secunden moet verkrijgen, door het zamenvallen der draden een weinig

boven of een weinig onder hot middelpunt van het gezigtsveld te nemen. Ver-

schuift men den mikrometer van Airy voorbij de draden, zoodat zij geznmenl-

lijk in het gezigtsveld ter linker- of ter regterzijde van het middelpunt komen

te staan, zoo worden zij spoedig zeer flaauw, en dan wordt hun onderlinge af-

stand zeer aanmerkelijk veranderd. Laat men de beelden der draden op den-

zelfden afstand zamenvallen, na de beweeglijke glashelft naar de andere zijde
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van liet nulpunt te hebben overgebragt, dan ziet men de genoemde verschijn-

selen anders, maar op eene niet minder in het oog loopende wijze. De genoemde

gebreken des mikromcters van Airt vertoonen zich veel minder, als de afstand

der draden 5R bedraagt, maar toch nog, vooral a;in de eene zijde van het nul-

punt, op eene zoo in liet oog loopende wijze, dat men twijfelen moet, of de mi-

krometer van AiRY, zelfs bij het gebruik van zno kleine vergrootingen, wel

voor het naauwkeurig uitmeten van eene grootheid, die niet meer dan 90" be-

draagt, zoude kunnen dienen. Dit is althans uit het volbragt onderzoek ten

duidelijkste gebleken, dat do mikrometer van Airy, om thans bruikbare uit-

komsten te kunnen opleveren, ten stelligste de volgende voorzorgen eischt:

1'. bij elke zijner vergrootingen moet de waarde zijner schroefomgangen, voor

allerlei afstanden, ton scherpste, en veel scherper dan dit door het waarnemen

van doorgangen mogelijk is, bepaald worden; '2'. de grootheden, die men met

den mikronicler van Airy wil uitmeten, moeten aanmerkelijk kleiner zijn dan

die, wier uilnieting de zuiverheid der beelden nog schijnt toe te laten; o\ bij

elke meling is het volstrekt noodzakelijk, dal men het zamenvallen der beel-

den, zoo na mogelijk, in het middelpunt van het gezigtsveld doe plaats hebben.

Bij deze voorzorgen moet men nog eene in acht nemen, die niet mag worden

voorbijgezien, omdat de waarde der schroefomgangen, ook bij dezelfde ver-

grooting, afhangt van den afstand, waarop de vierde lens van de verdeelde,

derde, lens verwijderd is. Men moet den mikrometer nu en dan uitéén

nemen om de glazen te reinigen, en moet dan wel zorg dragen, dat daarna

de buizen goed worden aangcschroefd, omdat zelfs eene zeer geringe ver-

plaatsing van de vierde lens een' zeer merkbaren invloed op de waarde der

schroefumgangen uiloefent. Moglen de randen der buizen door het reinigen

ten laatste eenigermate afslijten, dan zoude zelfs eene hernieuwde bepaling

van de waarden der schroefomgangen noodzakelijk kunnen worden.

Ik heb reeds eene proeve van metingen aan den hemel, met den mikro-

meter van Airy volbragt, gegeven in mijn opstel, dat onder den titel: De

slclling van Secchi te Rome, omtrent den ring van Saturnus, getoetst aan

melingen, volbragt op het observatorium der Iloogeschool te Leiden, geplaatst

is in de Verslagen en Mededeelingcn der Koninklijke Akadcmie van Weten-

schappen, Afdeeling Natuurkunde, Deel V, bladz. 554. Die metingen zijn

55 in getal en betreffen uitsluitend de schijnbare middellijn van den buiten-

rand des rings van Saturnus. Zij gaven, voor die schijnbare middellijn, op

den gemiddelden afstand der planeet tot de aarde, 59 ,51 5, hetgeen niet ten

9
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volle O'V-iO mol cene vroegere bepaling van Bessel, maar zelfs l"/i8 met

(Ie bepaling van Seccui verscbilde. Door hare ondeilinge overeenslennning

siredon die metingen legen de sleliing, welke Secchi bad Ier bulpe geroe-

pen om de al'wij kingen Ie verklaren lusscben de metingen door bem zei ven

met den draden-mikrometer volbragt, en bare waarscbijnlijke fouten waren

kleiner dan die van alle overige melingen omtrent betzelfde voorwerp dc<

bemels. Om die naauwkeurigbeid te verkrijgen, moest ecbler met groote in-

spanning en groote omzigligbeid gearbeid worden, en ook de veranderlijkheid

van de waarde der scbroefomgangen worden in acht genomen. Het is mijn

voornemen geweest, ten einde de vraag omtrent den ring van Salurnus, door

de stelling van Secchi opgeworpen, volkomen te kunnen beantwoorden, den

ring van Salurnus in den afgeloopen winter gedurende zes of zeven heldere

nachten om bet uur regelmatig uit te meten. Ik heb echter aan mijn voor-

nemen geen gevolg kunnen geven om verschillende redenen, onder welke deze

('éne reeds genoeg zoude zijn geweest, dat de geheele winter geen enke-

len daartoe geschikten nacht heeft opgeleverd. Evenmin heb ik gevolg kun-

nen geven aan mijn voornemen, om, door bet volledig uitmeten van den

ring van Salurnus, eene nieuwe bijdrage te leveren ter beoordeeling van de

stelling van Stkuve, omtrent dat ligchaam opgeworpen. Ik heb mij buiten-

dien nog vele andere werkzaamheden met den mikrometer van Airy voor-

genomen, die misschien wel altijd onuitgevoerd zullen blijven, indien op den

duur alles zal moeten blijven zamenloopen, om mij in wetenschappelijke on-

derzoekingen Ie belemmeren, en het martelend behelpen, waarin ik sedert

meer dan derlig jaren leef, lot aan den dood mijn lot zal blijven. Er zijn

mij ecbler, buiten de aangevoerde metingen omtrent de planeet Salurnus,

Iwce volledige reeksen van melingen omtrent de planeet Jupiter gelukt, die

mij toeschijnen niet slechts geschikt te zijn, om te doen beoordeelen wat de

mikrometer van Airt vermag als bij doelmatig wordt gebruikt, maar ook om
eene belangrijke bijdrage tot de kennis van de grootte van dat ligchaam

op te leveren. Sedert een half jaar zijn ons de gunstige gesteldheden van

de lucht uiterst spaarzaam toebedeeld. Bij elk helder oogenblik behoefde de

Heer Hoek den kijker uit bel opliscli Insliluul, voor zijne plaatsbepaling

van kleine planeten, en behoefde ik dat werktuig evenzeer, voor mijne on-

derzoekingen met den mikrometer van Airy. Gelijktijdig om den kijker bun-

kerende, konden wij niet nalaten elkander wederkeerig te belemmeren, en

wij moesten elkander veel lijds ontrooven door de herhaalde recliücaliën.
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tot welke wij, door de gestadige verwisseling der niikroiiielers aan denzclfdcn

kijker, gedwongen werden. Ik heb onder die omslandigiicdcn dikwijls gelwij-

fold, of ik niet het verstandigst zoude doen, met alle sterrokundige onderzoekin-

gen uit het hoofd te stellen, zoolang als ik belemmeringen z;il moeten onder-

vinden, van welke andere slerrekundigen zich geen denkbeeld kunnen vormen.

Voor het uitmeten der planeet Jupiter heb ik den tijd gekozen, omstreeks

welken zij zich, in het najaar des verledeneu jaars, in tegenstand met de

zon moest vertoonen. De schijnbare middellijn der [)laneet onderging daar-

door niet dan zeer geringe veranderingen, en de metingen, die telkens na-

genoeg dezelfde aanwijzingen der schroef teruggaven, hadden alzoo van de

periodieke ongelijkheden der schroef niets te lijden, terwijl de waarde der

schroel'omgangen voor dezelfde aanwijzing naauwkeurig was bepaald. Bo-

vendien moesten de randen der planeet zich scherper vertoonen, naarmate zij

nader bij haren tegenstand was geplaatst. Door een goeden kijker is Uel

zeer in het oog loopend, dat het licht eener planeet in de onmiddellijke na-

bijheid harer randen zeer schielijk afneemt, zoodat het. licht dier randen

zelf zeer zwak kan wezen, al moge de schijf der planeet zich wijders in een

zeer helder licht vertoonen. De metingen met eenen mikromeler als die van

AiRY, die zooveel licht doet verloren gaan, worden door deze omstandigheid

niet weinig bemoeijelijkt en moesten meer bemoeijelijkt worden, naarmate

een grooler deel van de nachtzijde der planeet naar de aarde is toegekeerd

en de afscheiding van licht en duisternis op de planeet zich, voor ons, ook

in diezelfde mate, meer onbegrensd moet vertoonen. l\ood:y weinige dagen

voor en na den tegenstand is het gedeelte van de nachtzijde der planeet, dat

naar ons is toegekeerd, groot genoeg om in rekening gebragt te moeten

worden, en de onbegrensdheid van den eenen rand der planeet openbaart

zich maar al te duidelijk weinige weken voor en na den tegenstand. De

nietingen werden volbragt met al de voorzorgen, die het onderzoek des mi-

kromelcrs mij als noodzakelijk had doen kennen. Daar ik met die metingen

ook eene naauwkeurige bepaling van de grootte der planeet bedoehle, meende

ik den mikrometer aan geenen kijker van minder vermogen dan den kijker

uit het optisch Instituut te mogen toevoegen, wiens vermogen gering genoeg

is, als men hopen wil, bij zijne einduitkomsten eene naauwkeurigheid van

omtrent een tiende deel eener secundc te zullen bereiken. Ik volbragt om-

trent de planeet Jupiter twee reeksen van melingen, bij de eene van welke

de grootste vergrooting des mikrometers (hier van 52G malen) werd aange-

9*
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wend, terwijl de andere met de tweede vergrooting (hier van 220 malen)

geschiedde. Bij deze twee reeksen van metingen vertoonde zich de planeet

onder geheel verschillende omstandigheden. Bij de eene vertoonde zij zicli

veel grooter en ook veel zwakker van licht dan bij de andere, en daarom

kwam het mij voor, dat de nitkomsten van beide reeksen zeer geschikt

moesten wezen om te doen heoordeelen, of de metingen aan standvastige

fouten van onbekende oorzaken konden lijden. Uit dit onderzoek moest het

tevens blijken, welke van beide vergrootingen de meest naauwkeurigc uit-

komsten beloofde, en de meerdere of mindere overeenstemming fusschen de

einduitkomsten van beide reeksen van metingen kon te meer als eene maat-

staf van hare naauwkeurigheid worden aangenomen, daar elke van heide

reeksen een geheel op zich zelf staand onderzoek van de waarde der schroef-

omgangen vorderde, en alzoo de verkregene einduitkomsten beschouwd kon-

den worden, als van elkander volkomen onafhankelijk te zijn. Elke der

hieronder vermelde uitkomsten rust op vier of vijf dubbele metingen, bij

welke natuurlijkerwijze voor bet elimineren van den dooden gang der schroef

werd zorg gedragen. De metingen werden door het weder in geenen deele

begunstigd. Niet zelden moesten zij onder storm en eene hevig golvende

lucht volbragt worden, en nu en dan werden zij zelfs door wolken afgebroken.

L'ITMETI^G VAN DE PLANEET JUPITEK, MET DE GROOTSTE VERGROOTING

VAN DEN MIKROMETER VAN AIRY, TOEGEVOEGD AAN DEN ACHT-

VOETSKIJKER UIT HET OPTISCH INSTITUUT.

Aequatoriale middellijn der planeet.

MIDDELBARE TUD.
LEIDEN.
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Het midden geeft voor de aequalorialc middellijii der planeet Jupiter, op

don gemiddelden afstand:

o7",609.

Waarschijnlijke fout van elke meting ± 0",071.

Polaire middellijn der planeet.
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Het midden geeft voor de aequaloriulc niiddellijn der planeet Ju|(iter, op

den gemiddelden afstand:

o7",483.

^^'aarsclJijnlijke fout van elke meting, ± ü ',OGG.

Polaire middellijn der planeet.
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den dradcn-mikromcter aan den groolen kijker uit Munchen te Dorpat, die

eene opening heeft van 9 Par. duimen. Zij zijn slechts zes in getal en

werden bekend gemaakt in de Astr. Nacht: Deel V, bladz. 14 en Deel VI

hladz. 390. De melingen van Seccui \vt>rden volbragt op 8 of 9 verschil-

lende dagen van het jaar 1855 niet den draden-niikrometer aan den kijker

uit Munchen Ic Rome, die, even als die te Dorpat, eene opening heeft van

9 Par. duimen. Secchi heeft, in de Astr. Nachr. Deel 45, bladz. 159,

alleen de einduitkomsten zijner metingen bekend gemaakt, zoodat uit die op-

gaven de waarschijnlijke fout van elke zijner metingen niet kan worden

afgeleid. Hij heeft deze metingen echter met hare waarschijnlijke fouten,

eenigzins gewijzigd, en in hare bijzonderheden medegedeeld op bladz. 118

van zijn hoogstbelangrijk, en zekerlijk voor velen ontoegankelijk werk: Dcscri-

ziunc del nuovo osservatorio del Collegio Romano D. C. D. G. c Memoria sui

lamri cscguili dal 1852 a tuUo Apiile 1856, del P. Angelo Secchi D.M.

C.lloma. Tipogra/ia delle belle artL Luglio 1856, van hetwelk ik eenen af-

druk aan zijne goedheid te danken heb. Stelt men deze' verschillende uit-

komsten met elkander en met de mijne te zamen, zoo heeft men voor de

afmetingen der planeet Jupiter.

WAARNEMER.
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(lor planeet Jupiter gevnndon Iiebhcn. Secchi, die een werkluig van don-

zoirden aard en van dezelfde grootte als dat van Struve te zijner boscliik-

liing had, vindt de aequalorialc niiddellijn der planeet volkomen in overeen-

stemming met Struve, maar de polaire middellijn 0",42 grooter. iMen wil

tlians veelal de waarschijnlijke fout eener einduitkomst als de maat harer

naauwkeurigheid beschouwd hebben, en dit zelfs dan, wanneer die waarschijn-

lijke fout slechts een paar honderdste deelen eener secunde bedraagt, zoo-

als dit bij metingen met don mikrometer gewoonlijk het geval is; maar heeft

men daartoe eenig regf, dan zal men ook zekerlijk niet over een verschil vaii

()',42 in die einduitkomsten, als over cene kleinigheiJ, mogen henen slappen.

I)c draden-mikromcter wijkt bij melingen omtrent planeten niet alleen ge-

weldig van den heliometer af, maar komt ook niet met zich zclvcn overeen,

hetgeen zeer ten nadeele pleit van alle uitkomsten, daarbij met dat werktuig

verkregen. Nemen wij bij dit alles in aanmerking, dat de melingen met

den heliometer, omtrent de middellijnen van planeten, zich bij drie onder-

scheidene gelegenheden geheel vrij van standvastige fouten beloonden, ter-

wijl er gegronde redenen bestaan, om den draden-mikrometer voor zulke me-
tingen ongeschikt te achlen, zoo worden wij gedrongen, om de metingen van

Struve en Secciii omtrent de planeet Jupiter geheel te verwerpen, en onder

de vroegere metingen omtrent dat ligchaam, alleen aan die van Bessel geloof

te hechten.

De metingen omtrent de planeet Jupiter, door mij met den mikrometer van

Airy volbragt, zijn vrij van de fouten, die men bij het gebruik van eenen

draden-mikrometer niet kan vermijden. Zij zijn van donzelfden aard als de

metingen van Bessel, en geven, evenmin als deze, van nature tot standvastige

fouten aanleiding, maar werden met een onvergelijkelijk minder volkomen

werktuig ten uitvoer gebragt. Ik heb echter mijne einduitkomsten van den

invloed aller mogelijke fouten des werkluigs volkomen bevrijd, en terwijl bo-

vendien de waarschijnlijke fouten mijner metingen veel kleiner dan die der

metingen van Bessel zijn, zie ik ook niet de minste reden, om aan mijne

einduitkomsten eene mindere waarde dan aan die van Bessel toe te kennen.

Ook komen mijne metingen onvergelijkelijk beter met elkander en met de

metingen van Bessel overeen, dan dit ooit bij metingen omtrent planeten

het geval mogt wezen. Geene der drie uitkomsten, voor de polaire middellijn

der planeet, wijkt meer dan 0',04 van haar algemeen midden af. Bij de

aequatoriale middellijn der planeet is het grootste verschil met het midden
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niet moer dan O ,08. De uilkomst, bij mijne eerste reeks, voor de aequa-

torialc niiddeilijn der planeet verkregen, komt volkomen met die van Bessel

overeen, en het verschil tussciien de uitkomst van Bessel en die mijner tweede

reeks is belrekkchjk zeer gering te noemen. Ik erken hot, dat ik tusschen do

einduilkomslen mijnor reeksen, zelfs geen verschil van 0",!^ had ver\Yacht;

maar kon WicnaiA^iiv veel grootere verschillen tusschen zijne einduitkom-

sten, mot den heliometer te Koningsbergen voor do middellijn der planeet

Venus vorkregen, aan de toevallige fouten der waarnomingon toeschrijven,

terwijl hij bij al zijne uitkomsion dezelfde reductie-elemonlon te gebruiken

had, dan kan ik des te meer een verschil van O ,13 zeer bevredigend noe-

men, tusschen einduitkomsten, verkregen door twee reeksen van metin-

gen, die geheel op zich zelve slaan en die van geheel onderscheidene rc-

iluclic-olomonton afhangen, bij wier juisle bepaling tegen groote moeijolijk-

hcden te kampen viel.

Het is vreemd, dal de waarschijnlijke fouten mijner metingen zich zooveel

kleiner betoonen dan die der metingen van de overige waarnemers, en dit

te meer, daar de heliometer van Bessel toch zekerlijk veol helderder en

zuiverder beelden der planeet vertoond zal hebben dan de kijker uit hot

optisch Instituut Ie Leiden, met don mikromoter van Airy gewapend. Ik

moet dit verschil grootondeels toeschrijven aan de inspanning, met welke ik

mijne metingen heb volbragt; maar de aanzienlijke waarschijnlijke fouten

bij de metingen der acqnatoriale middcUijn, door Bessel en Stkuve volbragt,

hebben vermoedelijk ook ten dcele haren grond hierin, dat zij de planeet

niet altijd zoo digi bij den zamensland als ik hebben uilgemelen, zoodat zij

ook, moor dan ik, door het uitvloeijond licht aan de ecne zijde der planeet

belemmerd moesten worden. Zeer zonderling zoude mij de aanzienlijke w-aar-

schijnlijke fout der molingen van do polaire middellijn, door Secchi volbragt,

toeschijnen, indien ik niet meende, dat deze aanzienlijke waarschijnlijke

fout, zoowol als aanzienlijke standvastige foulcn bij het uitmeten van pla-

neten mot den draden-mikromoter, zich uit de onbepaaldheid liet vorklaren

van het oordeel, of men den draad al of niet in aanraking met den rand

der planeet heeft gebragt.

Op grond van de bedenkingen, tot welke alle overige metingen aanleiding

geven, meen ik te mogen beweren, dat de waarden voor de afmelingon der

planeet Jupiter, die thans als de naauwkeurigste in de sterrekunde behooren

te worden aangenomen, uit de vereeniging der metingen van Bessel met

10
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ile mijne moeten worden afgeleid. De waarschijnlijke fouten van mijne eind-

iiitkomsten zijn aanmerkelijk kleiner dan die van Bessel, maar nademaal df^

()laneet zich voor Bessel zuiverder en helderder dan voor mij vertooncn mocsi,

liep ik grooter gevaar dan Bessel^ om in kleine standvastige fouten te ver-

vallen, en daarom acht ik het best, onze drie reeksen van metingen hetzelfde

stemregt te geven. Wij hebhen dus voor onze einduitkomsten deze zamen-

«telling:

Aequatoriale Polaire

middellijn. middeilijn.

Bessel. 37",G0. 55"/21 .

Kaiser (1). 37 ,61. 55 ,10.

Kaiser (2). 57 ,48. 55 ,14.

midden 57,565. 55,170.

De afplatling der planeet is, naar deze einduitkomst:

2,595 1.

57,565
""

1^0977

Stelt men de halve groote as van de loopbaan der planeet Jupitor op

5,20277, dan vindt men, voor don gemiddelden afstand van de aarde lot

de zon

:

schijnbare halve aequatoriale middellijn der planeet 97",7 15.

schijnbare halve polaire middellijn der planeet 91 ,489.

Stelt men, met Eiycke, de middelbare horizontale aequatoriale parallaxis

der zon op 8",5712, zoo vindt men, den straal van den aequator der aarde

als eenheid aangenomen:

de halve aequatoriale middellijn der planeet H,400.

de halve polaire middelijn der planeet 10,674.

In de bepaling der waarden voor de afmetingen der planeet Jupiter, die,

naar mijn oordeel, thans als de naauwkeurigste behooren te worden aangeno-

men, heb ik geen gebruik gemaakt van de metingen, in de allerlaatste tijden

door Maiw en de la Bue, met don mikrometer van Airy, volbragl, en van

welke men zoude kunnen vermoeden, dal zij juist daarom door mij hoogge-

waardeerd moesten worden. Ik heb echter die metingen uilgesloton : niet

alleen, omdat bet geweldig uitéénloopen harer uitkomsten bewijst, dal len min-

ste ééne van beide zeer onjuist moet wezen; maar ook, omdat de cene uilkomst

zoowel als de andere voor mij alle waarborgen van naauwkeuriglieid mist.
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Ging ik hier deze metingen met stilzwijgen voorbij, zoo zoude ik zekerlijk van

grove nalatigheid beschuldigd worden, en, ook in het belang der wetenschap,

aclit ik mij verpligt de gronden mede te deelen, waaro-i mijn wantrouwen in

hare uitkomsten rust. iNiet dan met grooten weerzin echter kan ik andermaal

besluiten, openlijk een ongunstig oordeel uit te spreken over werkzaandieden

van- beroemde mannen, aan wie de wetenschap wijders zeer veel te danken

heeft. Ik vermeen mij hier evenwel aan die hoogst onaangename taak niet

te mogen onttrekken; maar ik zal, ter regtvaardiging van mijn oordeel, cijfers

laten spreken, wier juistheid door niemand kan betwijfeld worden, en mijne

kritiek zal zekerlijk niet nutteloos zijn voor de wetenschap, indien ik zoo ge-

lukkig mogt wezen, allen te overtuigen, dat de mikrometer van Airy, om

naauwkeurige uilkomsten te kunnen opleveren, geheel anders gebruikt moet

worden dan dit tot heden, ook onder het oog van zijnen uitvinder zelven,

geschiedde.

De lieer Maiiv, eerste assistent aan het observatorium te Greenwich, heeft,

op den Uden April I85G, bij de Koninklijke Sterrekundige Maatschappij te

Londen eene verhandeling overgelegd, in welke hij de slotsom zijner metin-

gen bekend maakte omtrent de middellijnen der planeten Mercurius, Venus,

Mars en Jupiter, sedert het jaar 1840 met den mikrometer van Airy vol-

bragt, terwijl dat werktuig was toegevoegd aan eenen kijker van omtrent

dezelfde grootte en hetzelfde vermogen als die uit het optisch Instituut op

het observatorium te Leiden. Een uittreksel uit die verhandeling werd voor-

loopig geplaatst in de Munlhli/ Notices of the R. Aslr. Society, Deel XVI,

bladz. 1Ö9, en de verhandeling zelve zal in het eerstvolgend deel van de

Memoirs dier Maatschappij worden opgenomen. Het bestuur der Maatschappij

heeft, bij haar jaarlijksch verslag op den lO^en Februarij van dit jaar, den

arbeid van den Heer Mai> als eeno van de belangrijkste bijdragen tot de

bevordering der sterrekunde aangewezen, en, zonder eene ernstige waar-

schuwing, zullen vermoedelijk de door den Heer Mai> verkregene uitkom-

sten door velen, als de meest naauwkeurige, worden aangenomen. Het

schijnt thans gevaarlijk te zijn, eene uitkomst te verkrijgen, die met het ge-

voelen van beroemde sterrekuudigen niet overeenkomt, en men zal mis-

schien een oordeel over de metingen van den Heer Maiiv voorbarig achten,

omdat zij niet in haar geheel zijn medegedeeld; maar ik mag het toch niet

verbergen, dat hetgeen thans omtrent die metingen is bekend geworden mij

meer dan toereikend voorkomt, om harer uitkomsten een onbepaald vertrou-

10*
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wen (c onlzoggen. Ilot onbevredigende van die metingen lag, voor nii],

riiel alleen in hare uilkomsten, maar ook en vooral in de wijzc^ waarop die

uitkomsten zijn verkregen.

Men kan van metingen zekerlijk niets meer verlangen dan het bewijs, dat

liare einduitkomsten van bemerkhare toevallige en standvastige fouten vrij

moeten wezen, en aan die dubbele voorwaarde is, met betrekking tot de

metingen die ons hier bezig houden, alleenlijk voldaan door de metingen,

welke de heliometer te Koningsbergen omtrent de middellij nen der planeten

Mercurius, Venus en Mars heeft opgeleverd. Daarom stel ik in de uilkom-

sten dier metingen een zeer groot vertrouwen, en liggen alle oveiige, die

daarvan aanmerkelijk afwijken, bij mij onder eene zware verdenking, zoolang

zij niet aan dezelfde voorwaarden voldoen. De middellijn der planeet Mer-

curius, door den Heer Main gevonden (G",89), verschilt niet veel van die,

wf'lke Bessel bij den overgang in het jaar 1845 verkreeg (G",G8j ; maar

al is dit verschil in zich zelf niet onbevredigend, hel verschil tusschen de

oorspronkelijke metingen was vermoedelijk aanmerkelijk grooter, daar men

de planeet Mercurius bij voorkeur zal uitmeten, als hare schijnbare miildcl-

lijn omlrent twee malen grooter is dan haar gemiddeld bedrag. De middel-

lijn, door den Heer Main voor de planeet Venus verkregen (17",55), komt

ook vrij wel met die van Wichmann (17",52) overeen; maar de metingen

van den Heer Main verrieden het zonderlinge verschijnsel, dat zij, in don

avond volbragt, vrij waren van standvastige fouten, en bij daglicht de middel-

lijn van Venus 0",50 te klein deden vinden. Daar eene negatieve irradiatie

niet kan worden aangenomen, meende de Heer Main, dat hij de beelden

eenigermate over elkander heeft laten grijpen, terwijl zij juist in aanraking

met elkander moesten wezen; maar het is raadselachtig, waarom dit alleen

bij dag, en niet ook in den avond geschiedde. Voor de middellijn der pla-

neet Mars heeft de Heer Main eene uitkomst van G",4G verkregen, en het

blijkt niet, of daarbij een onderzoek omtrent de standvastige fouten der me-

tingen is in het werk gesteld. Die uitkomst verschilt echter 0',54 van die,

welke de Heer Oudemans {Astr. Nachr., N". 858) uit de metingen van

Bessel heeft afgeleid» Deze bedroeg 6",1'2, en terwijl hare waarschijnlijke

fout op minder dan een honderdste deel eener secunde werd bepaald, bleek

het ten stelligste, dat zij althans aan geene standvastige fout van meer dan

weinige honderdste deelen eener secunde kon lijden. Zoo ooit eene bepaling

vertrouwen kan verdienen, moet dit het geval wezen met deze bepaling van
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dc middellijn der planeet Mars^ en na het onderzoek van den Ilccr Oide-

M/VNS hebben wij het rogt, om alle daarvan aanmerkelijk verschillende nil-

komslon te verwerpen, zoolang geen bevredigend onderzoek omtrent hare

standvastige fouten heeft plaats gehad. Het verschil bij dc niiddellijn der

planeet Mars, door Bessel en Maiiv gevonden, komt mij zeer groot voor,

omdat het, wegens de groote veranderingen die de schijnbare middellijn dier

planeet ondergaat, bij eenen tegenstand, met een vcrsciiil van 'l",oO kan

overeenstemmen. Ook in de afmetingen van Jupiter en Saturnus versciiilt

de Heer Main aanmerkelijk van Bessel; maar deze verschillen kunnen niet

rcgtstreeks tegen dc juistheid zijner nilkomsten getuigen, omdat het Bessel,

wegens de geringe veranderlijkheid van de schijnbare middellijnen dier pla-

neten, niet mogelijk was, regtstreeks te bewijzen, dat ook de middellijnen

dier planeten, door hem gevonden, van bemerkbare standvastige fouten vrij

moesten wezen. De stellige onderzoekingen omtrent Mercurius, Venus en

Mars dwingen ons echter, dit als zeer waarschijnlijk aan te nemen. De Heer

Main heeft voor de afplalting van de planeet Mars eene waarde van «V

verkregen, en meent dat deze uitkomst als viij naauwkeurig beschouwd kan

worden. Vooral aan haar zoude ik echter niet de ininstc waarde durven

toekennen. De afplatting zoude, naar de metingen van den Heer Main zel-

ven, bij den gemiddelden afstand, 0",iO bedragen. Stellen wij, dat de Heei

Maiiy de aequatoriale zoowel als de polaire middellijn der planeet Mars met

eene zekerheid van 0",Ü5 had kunnen uitmeten, dan behoefden de fouten

nog slechts in bepaalde zinnen te vallen, om zulk eene afplatting of te ver-

heelen of wederregtclijk te vertoonen. Met eene zekerheid van 0",05 is ech-

ter waarschijnlijk nog geene enkele grootheid in de sterrekundc bepaald, die

niet verkregen wordt door eene onmiddellijke uitkomst door een groot getal

te deelen, zooals de jaarlijksche praecessie of de jaarlijksche eigene bewe-

ging der vaste sterren. Zulk eene zekerheid zal vermoedelijk met den

mikrometer van Airv, aan oenen achtvoetskijker toegevoegd, wel nimmer

worden bereikt, hoe streng men het wei'ktuig moge onderzoeken, en zij laat

zich, althans bij eene uitkomst door den Heer Main met dien inikromcter

verkregen, volstrekt niet veronderstellen, daar zijne metingen, die dc door

hem gevonden getallenwaardc voor de afplalting der planeet Jupiter moesten

bevestigen, zelfs tot l",'il uit elkander loopen. De afplatting der planeet

Mars, door den Heer Main bepaald, komt mij daarom geheel denkbeeldig

voor, en ik hoop dat zij niet in de slerrekundige leerboeken zal overgaan.
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om liilor, als eene dwaling van den legenwoordigcn tijd, te worden afge-

wezen.

Do Heer de la Rie IjooII den niikromeler van Airt aan een' spiegel-

tcleskoop, mei eene opening van \ö Eng. duimen, toegevoegd, en van zijne

iiK'tingen alleen de einduitkomsten bekend gemaakt. Hij vindt de aequatoriale

middellijn van Jupiler 0",77 en de polaire middellijn Ü",5I kleiner dan Maih,

en waren zulke verscliillen bij bet gebruik van den mikromeler van Airt

onvermijdelijk, dan zoude men niet beter kunnen doen, dan alle cxemplaien

van dal werktuig weg Ie werpen. Ik ben er echter zeker van, dal zulke

verscbillcn niet gevonden zouden zijn, indien door Maüv en de la Uce aaD

de eischen van bet werktuig ware voldaan. Hel blijkt volstrekt niet, op welke

wijze bet werktuig door de la Rje is gebruikt; maar er i.s toch niet aati

Ie twijfelen, dal de fouten van hel werktuig daarbij geheel zijn voorbijge-

zien. Bij de metingen van Mai^c zijn de fouten van bet werktuig zekerlijk

niet in rekening gebragt, en ware dil niet reeds op zich zelf genoeg om
zijne uitkomsten te doen verwerpen, zouden zij toch te onzeker zijn geble-

ven, wegens de wijze waarop door hem de waarde der schroefomgangen is

bepaald geworden, in de Monlhl. Nol. of Ihc li. A. Soc. zijn wel geene

bijzonderheden omtrent de metingen van den Heer Mai^t bekend gemaakt,

maar er is toch vermeld, dal bij voor eenen schroefonigang bestendig eene

waaide van 7 ",2''> heelt aangenomen, en de Greenwich Obscrvations leeren ons

hoc die waarde is bepaald. Wij vinden dil in de Introduclion van de Green-

wich Obscrvations 1851, bladz, 87. De waarnemingen voor de bepaling van

ile waarde der schroefomgangen zijn in bel geheel op slechts twee avonden,

ilen 17'^"" en den 20^""' Mei 1801, volbragl. D<'u 17'^''" Mei werd de schroef

des mikrometers op 17,000 J'> gesteld, en door drie waarnenjingen bepaald,

rlal daarbij de afstand van de beelden der poolster 1"'59'',50 behoefde, om
een' dikken draad voorbij te gaan, in bet brandpunt van het eersle glas ge-

spannen. Daarna werd de mikromeler gestold op 3,000 15, on insgelijk.s

door drie waarnemingen bevonden dat daarbij de beelden van de poolster

na een tijdsverloop van '2"'2I%3.1 den draad bereikten. Elene verplaatsing

der beweeglijke giashelfl van Ki,000 K gaf dus 4"'20%83, en daaruil volgde

de waarde van H in boogsecuiidfn van 7",200, hetgeen gold voor een ge-

meten afstand van ojnlrent 7 l'i. Den 20'*'"' Mei werden die waarnemingen

herhaald. Uil slechts twee waarnemingen werd toen afgeleid, dat de beel-

den der poolster 2"'57%75 na elkander den draad bereikten, als de mikromeler
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sloDil op 1.000 R. en insgelijks uit slecbu twee imrntm'mgem, dat dat tiJ4fa-

Terloop bedroeg 2*ö4'j65, als de mikrömeter 19.000 R aaawe^s. Dit gaf

5-öi',40 fwr eene TerpbaCsn^ 4er beweeglijke glasbellt van 18,000 R, ea

daaruit TO%de toot R eene waarde vaa 7 ,I9Ö, die eigenlijk aUeen toot etmem

afetaod fan omtrent 9 R koa geMen. llei i ilden ml betde hepaliagen, 7%^39;

werd TOOT alle aietii^eB aai^cMMMS. Ik heb reeds vromer de

degcdeekt; waariMi, Baar majmt ofcrtaigia^, de waaide der

op £e wijze Biel met de noodise aaaawtf ightid fcrpnM kan

xm ooit gezag kas geldea, kaa dit ook op geza« ran Besskx. w«dea aaagc
-

aonea. Beide bepafiagea vcrscbfflea wel slechts O ,tJ6ö raa cflsaader, vaar

bet is zeer twijfebcfatig, of «mb kij eeae kerfaali^ der a^jiataMagca aiet

reei grootere afwijkiogea geffoadea zaade hebbea, ea of de faal raa he€ aaa-

^laaiiiiB BÜddratal oiei Teel grooter daa O ,065 zoade kaaaea wezen. Reeds

eeae finri Tan u'ie grootte geeft op de aaddeifiJB der phBrrt Japiter eeae

faat vaa O'jöiS, en zij is des te gefaarlijker, dsar zij zich aiet kaa vena-

dea ia de BKtegea oartreat pbaetea, wier schiiafaare aaddffliiarB graeie

TeraBdiuiBgea oadergaaa.

Te GreieBwïcfa heeft nea voor aUe geaKlea afetaadea dezettle waanfe

Toor de groolhad R aaaguwBMB, ea het is ait Bijae oadenadmig iea

daidefijkste geU^ea, dat aea daardoor, ook hij het gehrvk vaa de groot-

sle refgraot^ea, eeae Smit kaa began, £e de waarde vaa eeae halve s:?-

caade Ie baTca gaat. Reeds eea kleia verscyi tasscfaea dea gcaelea il-

staad ea Jbem, vaar weftea de waarde tib R b hepaald, kaa onder die ver-

ondersteKag eeae bebogrijke foat tea gerote hehhea. Had & b.v. de

waarde vaa R (i), die raor 7,46 R (1) 6, 484 bedraagt, op dea riag vaa

SatVBK overg^ragt, terwijl de Hiddel^a slechts êiéfien schrodb^^ang

kkiaer was, zaa zoade ik daardaor reeds eeae foat tib 0,"^ he^aaa hebben.

De aakraaieter vaa Aibt op het obsemloriaBi te Gfeenwich zal wel, even-

bhb ak £e Ie Leidca, boveii de aatmrlijke gebreken raa het wvrkb^ ver-

hevea ziJB. De waarde der schraefeo^aagee zal bij beide werklaigea, «fie

door deazelfiiea kaasteaaar ea aaar deaellde theorie zija vei ixudigd, vrel

ia dcazeitiea zia ea oatfrent ia dezeüde ante Tuaadulijk weaea, en in ^
geval Hoet d? Heer Mact al de wdddEjaea der pl»etea iiBf i l i liil te

groot hebbea gevoadea, al heeft bj de waarde vaa R voor de bonagmtlde
a&taadea net eeae iiihiiilli aaaaakeaiightid bepaald. Die waarde vaa

7,~^a9 geldt voor ecnen afetand van «iïtrent 8 R, niet secr na aan de
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gioiiz«Mi dor afslandon, die zich mot den mikromcler nog lalcn moten. De
middcllijnon dor pianoion zijn alle aanmerkelijk kleiner dan 8 li, en naar

(Ion mikrometer van Leiden worden de waardon van R met de afstanden

kleiner, zoodat Main, al licoft hij do waarde van R voor den afstand 8 U
volmaakt hepaald^ die waarde hij al zijne metingen omtrent de middcllijnon

van planoten te groot moet hchhen aangenomen. Inderdaad zijn ook al zijne

uitkomsten grooter dan die van Bessel. Bij Mercurius is het verschil Ü",2I,

bij Venus 0",1o, bij Mars 0",o4, hij Jupiler 0",51 en 0',45, bij Saturnus

O",45 en bij den ring van Saturnus 0",oö, Hot zal wel geen louter toeval

zijn, dat al die zeven grootheden door Maiiv grooter dan door Bessel zijn

gevonden, en al zijn de verschillen niet zeer groot, de fouten der middellij-

nen van Mercuiius, Venus en Mars, met den heliomeler te Koningsbergen

bepaald, zijn stellig kleiner. Tc meer, daar do bron van die vor.scliillon zich

in verwaarloosde fouten van het weikluig, door Mai> gebezigd, laat aanwij-

zen, geloof ik, dat de Lopalingon van Pessel boven die van Mn?f ver de

voorkeur verdienen, en dat het verkeerd zoude wezen, beider bepalingen

aan elkander te verbinden. Misschien zoude zich, uit dszoU'de bron, ook

lui zonderling verschijnsel laten vorklaren, door don Hoor MAi?f bij zijne

molingen omtrent de planeet Venus waargenomen. Zulk een verschijnsel

moest zich althans, wegens de verwaarloosde distortie dor beelden, open-

baren, indien de dagwaarnemingon omtrent de planeet Venus bij veel kortere

afstanden dor planeet tot de aarde, en alzoo bij voel grootere schijnbare

miJdellijnen dan de avondwaarnemingen hebben plaats gehad. Ik hoop dat

ih verdienstelijke sterrekundigen aan het observatorium te Groenwich nog

tot een streng onderzoek van hunnen mikrometer mogen besluiten, on daar-

door aan hunne reeds volbragle metingen de waarde zullen geven, die ik

vermeen haar nog te moeten ontzoijiTcn.

Behalve de metingen mot den mikrometer van Airy aan den kijker uit het op-

tisch Instituut toegevoegd, hier boven vermeld, heb ik nog andere volbragt, terwijl

dal werktuig aan den kijker van Stei>heil was verbonden. Ik wilde daardoor

onderzoeken wat, in dit opzigt, een kijker vormogt, die eene opening heeft

van slechts 4 Par. duimen en wiens licht alzoo nog ruim twee malen klei-

nor is dan dat van dien, wolken ik meende te moeten aanwenden om uit-

komsten te verkrijgen, zoo naauwkeurig als ik die verkrijgen kon. Meest

altijd echter, als ik mij naar hot observatorium had begeven om metingen

met dat \verktuig te volbrengen, vond ik de lucht zoo gruwelijk golvende.
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dat ik de metingen alleenlijk volbragt, om niet geheel te vergeefs de (rap-

pen te zijn opgeklommen. Uit vrees, dat ik tot een onjuist oordeel verleid

zoude worden, heb ik het echter raadzaam geoordeeld, de motingen, onder

zoo ongunstige omstandigheden volbragt, in het geheel aan geenc herleiding

te onderwerpen. Er is echter niet aan te twijfelen, dat de niikrometer van

AiRY, aan eenen kijker als dien van Steinheil toegevoegd, tot de oplossing

van belangrijke vraagstukken aanleiding kan geven. Ik hoop, ten gelegenen

tijde, mijne metingen omtrent de planeet Jupitcr te herhalen, en nog een-

maal alle grootere planeten met den mikrometcr van Airy volledig uit te

meten, onder welke Venus en Mars een onderzoek van ten minste twee

jaren zullen vorderen. Ongelukkiglijk eischcn zulke metingen veel rust en

tijd, die mij steeds spaarzaam waren toegemeten, en aan welke het mij

in het eerstvolgend jaar ten eenenmale ontbreken zal.

22 April, 1857.
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NASCHRIFT.

In tic oerslo bladzijden dezer verhandeling heb ik willen doen opmerken,

t!;U liet llians beter zoude zijn te arbeiden aan de volmaking onzer kennis

van bet zonnestelsel, dan zich af te matten met onderzoekingen omtrent den

bouw des heelals, voor welke onze tijd nog niet is rijp geworden. Daarbij

zijn eenige zinseden uit mijne pen gevloeid, die bewijzen, dat, naar mijn

gevoelen, de onderzoekingen omtrent den bouw des heelals, nog slechts wei-

nige vruchten hebben gedragen. Ik schreef deze verhandeling in de tweede

week der paaschvacantie van dit jaar en, nu haar drukken ten einde spoedt,

zijn wij tot het midden der maand September gekomen, in dat tijdvak van

vijf maanden is mijn gevoelen omtrent het genoemd onderwerp niet derwijze

veranderd, dat ik wenschen zoude mijne vroegere vciklaring te kunnen terug-

nemen, maar bij nadere overweging is het mij toegeschenen, dat de even-

genoemde zinsneden tot misverstand aanleiding zouden kunnen geven, het-

welk ik, door eene toelichting van mijne bedoeling, vermeen te moeten

voorkomen.

Ik blijf onze kennis van den bouw des heelals als uiterst beperkt beschou-

wen, in weerwil van de groote ondernemingen, die de namen van Herschel,

Struve en Müdler vereeuwigen. Ook de onderzoekingen omtrent den af-

sland der vaste sterren hebben, naar mijn gevoelen, tot heden nog slechts

zeer weinige vruchten gedragen, maar al acht ik het groote doel nog niet

bereikt, ik wilde niets minder dan met eenige minachting gewagen van den

strengen arbeid, door beroemde mannen ten uitvoer gebragt, om ons eene

schrede tot dat doel te doen naderen. Al mogt ik mij niet kunnen veree-

nigen met alle uitkomsten door Herschel, Strlve, MSdler en Peters ver-

kregen, de miskenning hunner groote verdiensten zoude eene dwaasheid zijn,

van welke ik ongaarne verdacht zoude willen worden.

Met »de nieuwe grondslagen, die MSdler na jaren zwoegens hoopte ge-

legd te hebben," kon ik natuurlijkerwijze niets anders dan diens bepaling

van het zwaartepunt des heelals bedoelen. Men heeft deze bepaling wel eens

uit de hoogte veroordeeld, toen hare juiste beoordeeling zonder een' strengen

on langdurigen arbeid niet mogelijk was, maar dat was ook het lot der be-

paling van de beweging der zon door Herschel volbragt, die eene halve

eeuw voor hare bevestiging behoefde. 3Ien twijfelt gewoonlijk aan de waar-

heid van eene zonderlinge en verrassende uitkomst en ik wil het niet ont-
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veinzen dat de kritiek van Peters mijnen twijfel had vergroot, die oen nieuw

voedsel vond in hetgeen door Müdler zelven wordt gezegd, op de laaJste

hiadzijde zijner, door do Iloliandschc Maatschappij van Wetenschappen, be-

kroonde prijsverhandeliiig: wDenn niclit allein die definitivc Bestimmnng des

Punktes O ist noch rückstandig, sondcrn auch schliesslich die darauf basirtc

weitere Untersuchung über den Gentralpunkt der Fixstern bewogungen." Ik

zoude echter voorzigtiger hebben gehandeld, indien ik het wegzinken der door

MaoLER gelegde grondslagen niet ook als mijn oordeel, maar alleen als dat

van Peters had voorgesteld. Mijn twijfel is namelijk aanmerkelijk vermin-

derd, na een gesprek over dit onderwerp met Müdler zelven gevoerd, toen

hij mij in de maand Julij van dit jaar met een bezoek vereerde, en vooral

na de beoefening van het veertiende deel der Deobachtimgen der Kaiserlichen

Universitats-Sternwarlc Dorpat, dat ik door de goedheid van MSdler onl-

ving, toen hij Leiden reeds had verlaten. Müdler heeff in dat deel ook

met uitvoerigheid de getallen medegedeeld, waarop de merkwaardige uitspra-

ken, omtrent de vasie sterren, rusten, reeds vroeger in zijne ovengenoemde

prijsverhandeling bekend gemaakt. Zonder twijfel zullen alle slerrekundigon

met mij erkennen, dat zulke belangrijke uitspraken omtrent de hoogere stre-

ken des hemels, nog nimmer op zoo hechte grondslagen waren gevestigd,

als die welke Müdler door zijne bepaling der eigene beweging van drie

duizend sterren legde. Het verheugt mij innig dat de talrijke levensjaren,

door Müdler, met eene onbegrijpelijke volharding, zwoegende doorgebragt,

reeds zulke schoone vruchten mogten dragen en ik wensch vuriglijk, dat

hij nog vele nieuwe vruchten zal inoogsten van eenen arbeid, die eenwon

lang zijne waarde zal behouden en die eerbied en bewondering zal wckkoii.

ook bij het late nageslacht.

15 September 1857. F. Kaiser,

VERBETERING.

Bladz. 25, regel 9, staat: Ellek, lees üoilond.
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OVER HET FIJNERE ZAMENSTEL

WERKING VAN HET VERLENGDE RUGGEMERG
EN OVER DE NAASTE OOEZAAK VAN

EPILEPSIE EN HARE RATIONELE BEHANDELING.

J. L. C. SCIIROEDER VAN DER KOLK.

EERSTE GEDEELTE.

ANATOMISCH EN PHYSIOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET
VERLENGDE RUGGEMERG.

INLEIDING.

§ 1.

Van alle deelen van het mensclielijk ligchaam is geen enkel ^ hetgeen

voor het bestaan en den voortduur van het leven, en tot onderhoud van de

meest verschillende gcwigtige verrigtingen van het ligchaam van zulk een hoog

gewigt is en in kleinen omtrek zoo veel veelzijdigs en verschillends veree-

nigt en als uit een middelpunt bestuurt, als het verlengde ruggemerg; hierom

is het dan ook reeds lang in navolging van Flourens het centrum of het

middelpunt en de knoop van het leven genoemd. Immers is op eene be-

perkte plaats in het verlengde ruggemerg een enkele steek of verwonding

voldoende, om terstond het leven onherroepelijk uit te blusschen en als met

eenen slag zijne voornaamste verschijnselen, als ademhaling, willekeurige be-

weging, ja het geheele leven te vernietigen,
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)>Ilicr," zooals ik mij in mijne verhandeling over het ruggcmerg uit-

ihukte *, ))is de kern en het centraalpunt, van waar de meeste verschijnse-

»len uitgaan; hier schijnt de plaats van perceptie of van gevoel te lig-

»gen; hevige pijnen bewerken hier de reflex bij hot kermen; hier springen

» reflexbewegingen naar beide zijden over; hier is het centrum voor automa-

«tische ademhalingsbowegingon en slikking; van hier ontleent de nervus va-

)>gus zijnen merkwaardigen invloed op het hart; hier eindelijk verwekt een

«geprikkelde toestand opwekking der geslachtsdeelon, en zell's schijnt de

omedulla oblongata op de werking der nieren invloed te hebben."'

Het schijnt dan ook wel, dat het zoo geheel eigenaardig maaksel van dit

deel de meeste physiologen en anatomen heeft afgeschrikt om zich aan dit

onderzoek te wagen; men heeft zich meestal bepaald lot eene grovere be-

schouwing van verschillende bundels van mcrgdraden en ophoopingen van

grijze stof door het ongewapend oog, of door vivisectien getracht tot eene

nadere kennis van de verrigtingen der onderscheidene deelen van het ver-

lengde ruggemerg te geraken, die echter dikwijls tot zulke tegenstrijdige en

soms raadselachtige uitkomsten hebben geleid, dat hierdoor onze kennis van

dit gewigtig deel niet zelden meer verward en beneveld, dan opgehelderd

en verklaard werd.

Het is intusschen vreemd, dat, ofschoon Stilling in dit zoo moeijelijk

gedeelte door zijn uitstekend werk over de Medulla oblongata
"f

en vooral

door zijn wel omslagtigen en zeer uitgebreiden, maar echter bewonderenswaar-

digen arbeid over de Pons Varolii § hierin een geheel nieuw licht had ver-

spreid, en voor alle navolgende onderzoekers de baan had gebroken,— men zich

meest schijnt vergenoegd te hebben, eenige zijner voortreffelijke afbeeldin-

gen over te nemen, zonder zelf handen aan het werk te slaan; terwijl vooral

de bijzondere uitvoerigheid en groote omvang, misschien ook de kostbaar-

heid van zijn werk over de Pons Varolii, benevens de lastige vorm de meeste

anatomen schijnt te hebben afgeschrikt om dat werk te lezen; daar van de

vele hoogst gewigtige feiten, daarin bevat, meerdere als geheel onbekend

ook in de latere handboeken niet zijn opgenomen en geheel schijnen ver-

waarloosd te worden. Eerst in den laatsten tijd is men meer en meer be-

* Anal. Physioh onderzoek over hei fijnere :ameustel en de werking van het ruygcmcrg. 185-1

pag. 87.

t B. Stilling Ueber die .Medulla oblongata. Erlangen 1843.

§ B. Stilling Ueber den Bau des Hirnknolens odcr die Yarolische Brücke. Jena 1846.
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gonncn dit werk naar zijne waarde te schatten. Ofsclioon ook wij bij onze

eerste onderzoekingen over de structuur en het weel'sel van het verlengde

ruggemerg door het zoo zamengestelde net van in allerlei rigtingen door elk-

ander gevlochten vezels aanvankelijk werden afgeschrikt en wanhoopten iiier

eenen weg te kunnen vinden, werden wij echter na de aandachtige lezing

van deze voortreffelijke werken van Stilling, — waarvan vooral het laatste

over den Pons Varolii eene merkwaardig gedenkstuk is van Duitsche vlijt en vol-

harding,— hiertoe aangemoedigd, en besloten wij, onder zijn geleide zelve, deze

deelen in de natuur te onderzoeken, en zijne afbeeldingen met het oorspron-

kelijke te vergelijken en hieraan te toetsen.

Reeds spoedig bleek het ons, dat het vervaardigen van de door Stilling

afgebeelde sneedjes niet zoovele moeijelijkheden opleverde als wij ons aan-

vankelijk hadden voorgesteld, terwijl wij bij voortzetting de verwonderlijke

kunst en getrouwheid, waarmede deze afbeeldingen zijn vervaardigd, niet

genoeg hebben kunnen bewonderen.

Op deze wijze hebben wij verre de meeste afbeeldingen van Stilling

met de natuur zelve vergeleken, en bijna overal de ongemeene getrouwheid

hiervan moeten bewonderen; ofschoon wij bij nader onderzoek ons meerma-

len hebben genoodzaakt gezien, in de bepaling der bijzondere deelen en hunne

verklaring, van dezen schrijver aanmerkelijk af te wijken. Terwijl echter

Stilling zich meest bij eene zuiver anatomische uiteenzetting en beschrij-

ving der door hem gevonden deelen en hun onderling verband bepaald heeft,

en minder in physiologische verklaringen is getreden, vonden wij enkele

merkwaardige bijzonderheden, die aan de aandacht van Stilling schenen

ontsnapt te zijn en ons uit een physiologisch oogpunt hoogst gewigtig voor-

kwamen.

In den aanvang betrof dit slechts eenige wel naar onze meening gewig-

tige verbindingen, maar wij dachten er niet aan, om de geheele fijnere ana-

tomie en physiologie van het verlengde ruggemerg ter nasporing ons te

durven voorstellen; te meer daar ook vooraleenige pathologische waarnemin-

gen het eigenlijk doel uitmaakten van ons onderzoek. Intusschen bragt het

onderzoek van het eene gedeelte ons tot het ander; het eene opgeloste vraag-

stuk gaf ons voor een ander den sleutel : hetgeen de structuur bij den mensch

ons niet kon aangeven, dit vonden wij boven verwachting bij de dieren

duidelijk en klaar blootgelegd, en zoo is onder onze handen deze verhande-

ling meer en meer uitgedijd, waarin wij meenen tot eenige, zoo wij hopen,

12*
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niet onbelangrijke uitkomsten gekomen te zijn, en de meeste anatomische

en pliysiologisclie vraagstukken zoo veel mogelijk te hebben opgelost; in het

tweede gedeelte hebben wij onze pathologische beschouwingen geheel hierop

gesteund. Of het overal in dit zoo zamengesteld gedeelte ons gelukt zal zijn, de

juiste waarheid te vinden, durven wij naauwelijks hopen; anderen na ons

mogen dit nagaan en bevestigen of verwerpen.

De afbeeldingen hebben wij zolve niet de meeste naauwgezelheid geteekend

naar de natuur.

ALGEMEENE BESCHOUWING VAN HET VEKLENGDE EUGGEMERG.

Tot het juiste begrip van onzo onderzoekingen is het volstrekt nood-

zakelijk, eenige meer algemeene verklaring van de zamensLelliiig der ver-

schillende in het verlengde ruggemerg aanwezige declen te laten voorafgaan;

waarom wij eerst eenige algemeene denkbeelden over hel verschil tusscheii

het ruggemerg en het verlengde merg, ten deele volgens de leiding van

Stilling, ten deele, waar wij van dien voortreiïelijken onderzoeker moesten

afwijken, naar eigen onderzoek laten voorafgaan.

In de eerste plaats komen tot een meer naauwkeurig begrip van de me-

dulla oblongata de vragen in aanmerking : welke deelen komen in het ver-

lengde ruggemerg als nieuw loegetredene deelen voor, die aan het ruggemerg

zelf ontbreken? welke eindigen hier? en wat is het onderling verband, waar-

door zij vercenigd zijn?— zonder dat wij hier in eene menigte speciale bij-

zonderheden kunnen treden, die met eene ongemeene uitvoerigheid in het

groote werk van Stilling over den Pons Varolii zijn uiteengezet, willen wij

kortelijk eerst deze vragen trachten te beantwoorden, om dan later tot eene

meer bijzondere beschouwing van de voornaamste deelen van het verlengde

ruggemerg over te gaan.

Wij moeten vooraf herinneren aan het bekende zamenstel van het rug-

gemerg, hetgeen door eene voorste en achterste groeve als in twee zijdeelen

gescheiden wordt, die door meer of min smalle commissuren met elkander ver-

bonden zijn, waartusschen een zeer eng kanaal door het geheele ruggemerg

loopt, terwijl de beide helften van het ruggemerg van binnen uit grijze

stof bestaan, die zich in twee voor- en achterhoorns uitstrekken en die door
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de witte uit longitudinaal loopende mergdradcn of strengen gevormde stof

wordt gedekt en ingesloten.

Aan de voorzijde ontspringen uit de beide voorste horens van grijze stof

de wortels der beweegzenuwen; aan de achterzijde bestaan de achterste ho-

rens voor een groot deel uit longitudinale zeer fijne vezels, die wij ge-

meend hebben als conmiunicaticdraden te moeten beschouwen tusschen de

verschillende reflexzenuwcn, die zich hiermede schijnen te vereenigen en

den ontvangen indruk langs deze longitudinale draden naar de verschillen-

de boven elkander gelegene groepen van gangliënccllen in de voorste horens

overbrengen, waardoor de meer zamengestelde reflexbewegingen kunnen wor-

den verklaard *.

De witte of mergslof onderscheidt men aan de voorzijde als uit de witte

strengen bestaande, die, volgens onze meening, de dragers zijn van den in-

druk van onzen wil en dezen indruk door middel van veelvuldige dwarse

stralen, die tusschen deze mergstof zich in eene dwarse rigting verspreiden,

aan de voorste gangliënccllen overbrengen voor de beweging der extremitei-

ten; terwijl de meer zijdelingsche witte strengen, vooral volgens de proeven

van ScniFF, voor de beweging van de spieren van den tronk schijnen te dienen f.

Eindelijk schijnen de achterste strengen meer als de dragers en overbrengers

van den indruk van het gevoel naar de hersenen te moeten worden beschouwd.

Het kanaal, hetgeen door het gehcele ruggemerg loopt, bevindt zich nage-

noeg in het midden; nabij de medulla oblongata begint dit kanaal zich echter

meer naar achteren te wenden, tot het zich eindelijk opent in de vierde her-

senholte; de beide voorste grijze horens, waaruit de beweegzenuwen ont-

springen, volgen deze achterwaartse rigting van het kanaal; zoodat de groepen

van gangliënccllen, waaruit de hypoglossus zijnen oorsprong neemt, reeds ge-

heel van achteren op den bodem der vierde hersenholte gelegen zijn.

De zijdelingsche en achterste strengen namelijk van het ruggemerg, wijken

bij het openen van het centraalkanaal in de vierde hersenholte uiteen, en ko-

men dus aan de zijde van de middellijn te liggen; zoodat hierdoor de onder-

linge orde en plaatsing der deelen geheel veranderd wordt. De achterste

strengen b. v. wijken, volgens Stilling, niet alleen geheel ter zijde, maar

wenden zich zelfs in de hoogere streken van de medulla oblongata en in het

* Anal. Pliys. onderzoek enz. pag. 47.

t ScHiFF en ViEKOED. Arch. u. Phijs. Ucilhundc. 1S54. pag. 30 sqq. nok iiangehaatd in ome

vcihandeling over hel ruggemerg pag. 88 sq.
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onderste gedeelte van de Pons Varolii naar voren om^ zoodat zij gedeeltelijk

ter zijde van de voorste strengen, en lioogor zolfs voor deze zouden gelegen

zijn *; waaromtrent Avij echter van Stilling in vele opzigten verschillen, zoo-

als later hlijken zal. De zoogenoenido gelalincuse stof of achterste grijze ho-

rens schuiven eveneens meer en meer naar voren ]^.

Terwijl dus vroeger de grijze stof oven als een krans om het centraal ka-

naal gelegen was, verandert nu deze rigting geheel; de achlerste horens

breiden zich ter zijde en naar voren uit, en de verschillende kernen komen
nu naast elkander te liggen en vormen zoo den bodem der vierde hersen-

holte §. Hierdoor worden nu ook de zenuwwortels verplaatst, de kernen der

beweegzenuwen liggen nu boven elkander naast de middellijn; zoo b. v. de

kernen van hypoglossus en accessorius **. Hierboven ontspringen de wortels van

het zesde paar ff, het zevende paar §§, het vierde paar
*** en het derde paar fff,

alle nabij de middellijn. Ter zijde echter meer naar buiten, op den bodem der

vierde hersenholte liggen de kernen, waaruit de gevoelszenuwen haren oor-

sprong nemen, b. v. die van den vagus §§§, hierboven die van den glossopharyn-

geus ****, van de gehoorzenuw ffff en van den gevoelswortel van den nervus

trigeminus §§§§. Zelfs zoude men hiertoe ook nog den opticus uit de corpora

quadrigemina en den olfactorius kunnen brengen, die beide meer ter zijde van

de middellijn ontspringen.

Er heeft dus eene geheele verplaatsing of verschuiving plaats van de ach-

terste strengen; maar tevens komen hier nieuwe deelen te voorschijn, die

met de gevoelszenuwen ten naauwste in betrekking staan, en die in het rugge-

raerg niet worden aangetroffen. De gevoelszenuwen namelijk schijnen niet met

kernen in het ruggemerg te eindigen, maar naar boven te gaan, daar in het

* Stilling, Med. oblong. Taf. IV Fjg. I en II
f, f. Taf. V en \ï.f,f,PonsVaroL T&ï.lg,g,l.

t Stilling Med. obl. Taf. IV, V en VIII.

§ Stilling, Med. obl. Taf. VI. g. k. Taf. VII, Fig. 1—6 g, h, n. .- onze Fig. I B. d, e. f.

** Stilling, Med. obl. Taf. V. g,h., onze Fig. I. d, e, Fig. 2A, k, k' a, k.

tt Stilling, Pons Varol. Taf. XVIII. Fig. 1, onze Fig. i cf.

§§ Stilling, /. c. Taf. XVIII. Fig. 2, onze Fig. 4 ff.
*** Stilling, /. c. Taf. XVIIf. Fig. 3.

ttt Stilling, l.c. Taf. XIj

§§§ Stilling, Med. obl. Taf. VI /;, onze Fig. 1 cf.

**** Stilling, Med. obl. Taf. VII. Fig. 1— ü n, n.

tttt Stilling. Pons Varol. Taf. 1 nn, onze Fig. 4 gg'h.

5§§j Stilling, l.c. Taf. XV. TT. /. onze Fig. 4 r.
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ruggemerg geenszins de plaats is van perceptie. In het verlengde ruggemerg

zien wij integendeel de wortels van den vagus, van den glossopharyngeus,

audilorius en trigeniinus uit hunne kerngroepen ontspringen en onmiddellijk

uit een groot aantal gangliëncellen hunnen oorsprong nemen, die, volgens mijne

waarnemingen, voor de onderscheidene gevoelszenuwen meer of min in grootte

en gedaante verschillen.

De verklaring hiervan is, dat de medulla oblongata waarschijnlijk de plaats

schijnt te zijn van de perceptie, waar alle gevoelsdraden van het ruggemerg

hunne indrukken overbrengen, en waar deze worden waargenomen. Stilling

meende zelfs gevonden te hebben, hetgeen ik niet kan toegeven, dat de ach-

terste strengen van het ruggemerg geheel in den nervus trigeminus zouden

overgaan*; mij schijnt het toe, dat zij eindigen ongeveer, waar de trigeminus

begint, namelijk op de plaats van perceptie f.

Vergelijkt men nu het ruggemerg met de medulla oblongata, dan ziet men,

dat niet alleen de rigting en de onderlinge betrekking der deelen zeer is ver-

anderd, maar dat ook de dikte van het verlengde ruggemerg zeer is toegeno-

men. Terwijl de voorste horens der grijze stof vroeger achter de voorste witte

strengen in het ruggemerg waren geplaatst, en door eene betrekkelijk dunne

laag van witte mergstof waren overdekt, zijn deze in het verlengde ruggemerg

geheel naar achteren op den bodem der vierde hersenholte geweken, en in

* Stilling, Pons Varol. pag. 45, 133 en vooral 168, ïaf. '^Igg, vergeleken met Taf. ^ gg en

Taf. XV.

f Dat de medulla oblongata de plaats is van liet gevoel, kan naauwelijks meer aan eenigen twijfel

onderhevig zijn. Niet alleen is het bekend, dat de hersenen zelve ongevoelig zijn, maar terwijl de

gevoelszenuwen in het ruggemerg naar boven gaan, daalt de trigeminus naar het verlengde rugge-

merg, dat is naar de plaats der perceptie, naar beneden. In de visschen loepen de gevoelszenuwen in

dezelfde rigting naar de medulla oblongata toe, en bier is hooger geene plaats, waaraan men de zit-

plaats van het gevoel zoude kunnen toeschrijven. Op dezelfde wijze begint de vorming der hersenen

bij de vrucht, met de deelen, die op de basis cranii gelegen zijn; de groote hersenen ontbreken nog,

even als bij den visch ; maar de natuur begint hare vorming met de deelen, die ons met de buiten-

wereld in betrekking stellen, dat is, met de centra voor de reuk, de corpora quadrigemina voor het

gezigt, en de medulla oblongata voor het gehoor, de smaak en het gevoel. Eerst later ontwikkelen

zich de hemispheren als organen, die met de opgenoemde deelen door eigene vezelbundels in ver-

band staan, zooals door Foville zoo schoon is afgebeeld, Anal. el Phys. du Sysl. ncrveux PI. 18,

Fig. 1 NNN" en gCLBBB, en die de waargenomene indrukken nader bewerken en beoordeelen

als organen voor de hoogere vermogens. Evenzoo begint zij met de corpora striata in de vrucht en

in den visch, als de werktuigen voor den indruk van onzen wil op de beweging. In den visch is

geen ander deel, waaraan men deze werking zoude kunnen toeschrijven, en in de opgaande rij der

dieren behouden al deze gronddeelen hunne eigene beteekenis; er komen slechts andere bij, die

met de hoogere werkingen in een naauwer verband staan.
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de plaats der voorste strengen vertoont zich nu liier eene zeer aanzienlijke

massa van door elkander gewevene vezels, zoodat de wortels van den nervus

facialis, hypoglossus en vagus hier door de geheele dikte van het verlengde

ruTTcmerg dringen, om zich van uit hunne kernen paar de zenuwstammen

naar buiten te begeven *. De groeven, waardoor het ruggemerg van voren naar

achteren werd gescheiden, zijn nagenoeg geheel verdwenen, en beide zijden

hangen door het middelschot of raphe van Stilling ten naauwste te zamen.

Deze vermeerderde hoeveelheid van zenuwsubslantie, waardoor het verlengde

ruTo-emcrg zoo zeer in dikte is toegenomen, kan dus niet eenvoudig uit eene

verlenging der witte zenuwvezels of strengen van het ruggemerg worden ver-

klaard; maar er komen hier vele nieuwe deelen bij, die in het ruggemerg

niet aanwezig waren. Het is inzonderheid het verband van deze hier nieuw

opgetredcne deelen met de uit het ruggemerg naar boven zich verlengende

mergstrengen en grijze stof, hetgeen de studie van het verlengde merg zoo

gewigtig, maar tevens zoo zamengesteld en moeijelijk maakt.

Stilling heeft met zorg deze verschillende bundels van opklimmende lon-

gitudinale vezels in het verlengde ruggemerg beschreven en afgebeeld, en de

witte strengen van het ruggemerg door de medulla oblongata heen in hare

gedurige verplaatsingen getracht te vervolgen; waarin hij echter, naar onze

meening, niettegenstaande zijne uitvoerigheid in de beschrijving en de ge-

trouwheid zijner afbeeldingen, minder gelukkig geslaagd is.

Volgens Stilling gaat niet alleen de grijze stof naar achteren in de me-

dulla oblongata, maar ook de witte voorste strengen, en deze zouden nu weder

door andere nieuwe deelen worden bedekt.

In de eerste plaats brengt Stilling hiertoe de corpora pyramidalia, die hij

als geheel nieuwe ligchamen, die hier uit grijze stof hunnen oorsprong zou-

den nemen, beschouwt, en die de voorste strengen zouden bedekken
"f.

Hij

houdt het zelfs voor twijfelachtig, of vezels der voorste witte strengen van

het ruggemerg met de pyramiden verloopen §.

* Stilling, Med. obl. Taf. II. 7./., vergeleken met Taf. "V. g. L, zie ook onze eerste Fig. lett. d,

''. — c,g,9-

t Mcd. oblong, pag. 27 sqq , Tab. YII, Fig. XI.

§ l. C. pag. 2S. Het is wel waar, dat bij eene longitudinale sectie op de plaats der decussatie de

vezels der pyramiden schuins, gelijk de baard van eene veder, zooals Stilli.ng zicb uitdrukt, schijnen

te ontspringen ; maar dit is slechts schijn : zij Icopen als door elkander gekruiste vingeren dooreen,

en buigen zich zijdelings, om zich naar de tegenovergestelde zijde van het verlengde ruggemerg te be-
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Dit kan ik Stilling geenszins toestemmen: wel ziet men hij eene lon-

gitudinale sectie eenige digtere bundels, vooral onder de corpora olivaria regt

naar boven gaan, maar deze zullen zich waarschijnlijk hooger decusseren

;

de voorste strengen echter van het ruggemerg gaan ongetwijfeld, zooals door

alle anatomen erkend wordt, na de decussatie in de corpora pyramidalia over.

Gaarne wil ik echter toegeven, dat het aantal vezels in de pyramiden vooral

hooger in de pons Varolii aanzienlijk toeneemt, en dit kan ten deele aanlei-

ding geven tot de vermeerderde dikte in deze gedeelten *.

De voornaamste oorzaak echter van deze vermeerderde dikte van het ver-

lengde merg is gelegen in meerdere deelen, die hier geheel nieuw ontstaan

of van elders toetreden, die vroeger in het ruggemerg niet aanwezig waren,

en zoowel uit witte als uit grijze stof bestaan.

Hiertoe hchooren in de eerste plaats de corpora resliformia en de zooge-

noemde teedere en kielstrengen aan den buitenrand der vierde hersenholte,

die, hetwelk Stilliixg te regt opmerkt, niet, zooals men meende en nog

door vele anatomen wordt aangenomen of liever nageschreven, het vervolg

der achterste of gevoelstrengen van het ruggemerg zijn, maar die uit het ce-

rebellum afkomstig in de medulla oblongata ter zijde en van achteren neder-

dalen en hier eindigen, door zich althans voor het grootste gedeelte in dwarse

vezels op te lossen, die in zulk een groot aantal het verlengde ruggemerg

doorkruisen
-f.

geven, zooals vooral door Lenhosseck uitstekend is afgebeeld {Unlersuchungen ueher den feinen

Bau des ceniralen Nervensyslcms, AVien 1855, Taf. I. Fig. 2, Taf. IV. Fig. I). Door dezen scliuinschen

loop worden zij in eene longitudinale sectie doorgesneden. Ook Köllikee houdt de pyramiden niet

voor een zelfstandig systeem, maar voor eene verlenging der zijstrengen van het ruggemerg, Microsc.

Anai. 2 B. 1, H. pag. 455. Ik betwijfel, of Stillikg zelf deze stelling nog verder zoude verdedigen.

* Dit is vooral overtuigend door Stilling uiteengezet in zijn groot werk over de Pons Varolii.

Deze nieuwe vezels van de corpora pyramidalia schijnen zich telkens aan de buitenzijde van de in

de pons zeer dooreengevlochten opgaande bundels dezer ligcharaen aan te leggen (/. c. pag. 99,

N'. 6, Taf. VII. VIII. IX. PsPx). Welke verbinding tusschen deze uit de hersenen afkomstige neder-

dalende vezels bestaat met die der corpora pyramidalia, is nog onzeker; doch ik vermoed, dat zij

met de tusschen deze bundels gelegene grijze stof en kleine multipolaire gangliëncellen zich verbin-

den, en op deze wijze misschien zich met de vezelen, uit de voorste strengen van het ruggemerg af-

komstig, in de corpora pyramidalia vereenigen.

f Stilling, Pons Varolii, pag. 151 sq. Deze nederdaling der corpora rcstiforraia ziet men zeer

fraai afgebeeld bij Stilling, Pons Varolii, Tab. XII, fig. 12—16, en in de schematische figuren,

Tab. XXI, fig. 12—16.

1.3

WIS- EN NATLUP.K. VERB. DEU KONINK. AKADEMIE DEEL VI.
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Volgens Stilling gaat in begeleiding hiervan een getleclle der vroegere

achterste witte strengen, en wel het voorste gedeelte, naar hoven, om zich

met de corpora resliformia Ie verbinden, waaraan zij waarschijnlijk dus het

gevoel geven *.

Hierbij moet men ook voegen, dat, zooals wij later zullen zien, de wortel

van den trigeminus in de medulla oblongata naar beneden loo(»t, zelfs tot aan

de hoogte van den oorsprong van den nervus hypoglossus en accessorius. Ge-

durende dezen loop wordt echter deze wortel door het afgeven van vele draden

gedurig dunner, en schijnt zich, volgens Stilling, met de nederdalende cor-

pora i'estiformia te vereenigen.

Tot deze vermeerderde dikte van het verlengde ruggemerg brengen even-

eens de corpora olivaria veel toe bij, die, zooals bekend is, aan de buiten-

zijde der corpora pyramidalia gelegen zijn en de zoogenoemde corpora ciliaria

of dentata insluiten; zij maken eene geheel nieuwe massa uit in het ver-

lengde ruggemerg, waarover wij later uitvoeriger zullen spreken.

Behalve deze deelen wordt ook nog de grijze slof van het verlengde rug-

gemerg zeer vermeerderd door de kernen en gangliëngroepen, waaruit, zoo-

als wij reeds boven gezien hebben, de gevoelzenuwen ontspringen; hetgeen

met de gevoelzenuwen van het ruggemerg niet zoozeer het geval schijnt te

zijn, en met de medulla oblongata, als zitplaats van het gevoel, in hel naauw-

ste verband schijnt te staan.

Vervolgens vertoont zich hier nog een zeer gewigtig systeem van dwarse

vezels
"f,

waardoor de beide zijden van het verlengde ruggemerg innig wor-

* Stilling^ Pons YaroUi, pag. 26, 45. sq. Tab. I, O, /. t.

Indien Brown Seuüakd met dezen, reeds in 1S4B door Stilling beschreven, loop der gevoel-

draden nas bekend geweest, zoude hij wel niet de als eene nieuwe ontdekking met zoo veel ophef

voorgedragene vreemde daadzaak hebbeu verkondigd, dat bij doorsnijding der eene helft van de

medulla oblongata het bovenste of centrale gedeelte van het corpus restiforme ongevoelig was ge-

worden, en dat dus de gevoeldraden hier niet van boven naar beneden konden gaan. Recherches

expèrimenlales sur la Itwismissiori croisée des impressions sensitives. Par. 18.55, pag. 6 sq. De ge-

voeligheid van het corpus restiforme zal wel aan het door Stilling beschrevene gedeelte der

achterste witte gevoelstrengen te danken zijn, die de corpora restiformia naar het cerebellum toe

begeleiden, en die dus in de proef van Beown Seqüakd waren doorgesneden. De verdienste van
dezen schrijver is dus, in dit punt door eene overigens gewigtige physiologische proef de reeds

veel vroeger aangetoonde anatomische verbinding dier deelen volgens Stilling te hebben beves-

tigd. Overigens pleit ook mijns inziens deze daadzaak voor de meening, dat de zitplaats van het

eigenlijke gevoel in de medulla oblongata te zoeken is.

t Zie fig. 1, m. n. n.
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den verbonden, zooals op geene andere plaats noch hooger in de herse-

nen, noch lager in het ruggenierg in die mate plaats heeft. De beide

zijden van het verlengde ruggemerg schijnen door deze dwarse draden zoo

innig van weerszijde verecnigd te Avorden, dat men stellen kan, dat zeer

veel, wat aan de eene zijde werkt, zich ook aan de ovcrgcslclde zijde zal

mededeelen.

Eindelijk komt liicr nog een gcwigtig systeem van vezelen bij, die naar

mijne meening door Stilling althans voor een groot deel niet juist verklaard

zijn, en die tot de verdikking van do mediiUa oblongata zeer veel toebrengen.

Stilling meent namelijk, dat de menigvuldige longitudinale bundels in het

verlengde ruggemerg, die door een onnoemelijk getal van dwarse en radiaire

vezels van elkander worden gescheiden, meest alle verlengsels zijn van de

voorste, zijdelingsche en aclitcrste witte strengen van het ruggemerg. Was
dit het geval, dan zouden zij toch in aantal aanmerklijk moeten zijn toe-

genomen, daar de dikte van het verlengde ruggemerg, hetgeen door de wor-

tels der zenuwen doorboord wordt, zooveel grooter is dan van het rugge-

mera; zelf.

Nadat namelijk Stilling eenmaal de pyramiden voor nieuwe ligchamen,

die in de medulla oblongata voor het eerst uit kernen zouden ontstaan, had

verklaard, en dus in haar niet de voortzetting zag van de voorste witte stren-

gen van het ruggemerg, was het natuurlijk, dat hij deze elders moest zoeken,

en nu plaatste hij die achter de pyramiden. Hierdoor echter schijnen mij

in zijne bepaling van het vervolg en den loop van de verschillende strengen

van het ruggemerg in de medulla oblongata vele verwarringen ontstaan te

zijn, daar hunne grenzen moeijelijk te bepalen zijn *.

De pyramiden namelijk zijn de verlengsels der voorste strengen van het

ruggemerg, die ons toeschijneli vooral voor de beweging der extremiteiten te

dienen; deze kruisen zich voor zij in de medulla oblongata overgaan •|'. In

* Zie ook LenhossEck Neue üntersuch, p. 64. sq.

f Indien men acht geeft op den verderen loop en verdeeling der pyramiden door de pons Va-

rolii in 4 hoofdstrengen, zooals door FovitLE, Trailè complet de Vanat. physiol. du sysleme ce-

rebro-splnal, PI. 5, fig, 1, lett. 1, 2 is afgebeeld, welke diepere strengen van Foville dan met

de voorstrengen van Stilling (pons Varolii PI. 1, 2, 3, 4, d. d.) schijnen overeen te komen, dan

kan men moeijelijk het vermoeden onderdrukken, of niet deze vier strengen der pyramiden voor

de vier extremiteiten moeten dienen. Latere onderzoekingen zullen dit moeten bevestigen.

Tntusschen is het mij zeer in bet oog gevallen, dat de pyramiden in de medulla oblongata bij

gehoefde dieren, als het paard, ezel en kalf, zie fig. 4 m, in het kalf veel dunner zijn dan bij de

13*
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(leze kruising echter deelcn geenszins do longitudinale vezels^ die uclitor do

pyramidcn en ter zijde van deze geplaatst zijn; die maken dus een ander

systeem van vezels uit. Zij zijn, voor een zeer groot deel althans, niet

verlengsels van de witte zijdelingsche en achterste strengen, maar heginnen

als een geheel nieuw systeem van vezelen in het verlengde ruggemerg.

Hot zijn namelijk vezels, die, uit de hersenen of liever uit de corpora

slriata, thalami en crura cerehri afkomstig, naar heneden dalen en in de ver-

schillende kernen en gangliëngroepen eindigen, waaruit de zenuwen van het

verlengde ruggemerg ontspringen; als ook die in de corpora olivaria en andere

gangliëngroepen, waarvan meerdere in het verlengde ruggemerg voorkomen,

overgaan, om den indruk van onzen wil hieraan over te hrengen.

Naar onze meening zijn dus deze in zoovele dunne hundels verdeelde

longitudinale strengen voor een deel afdalende vezels, die in het verlengde

ruggemerg eindigen, en daardoor veel tot de meerdere dikte van het ver-

lengde ruggemerg toebrengen.

De zenuwen namelijk, als hypoglossus, vagus, glossopharyngeus etc. ontsprin-

gen alle boven de decussatie der pyramiden, en noch hare kernen, noch de

vezels, die hieraan den indruk van onzen wil overbrengen, kunnen in de

kruising der pyramiden doelen, waarhoven zij geplaatst zijn; maar zij maken

een nieuw systeem uit, waarvan de kruising op andere wijze volbragt wordt,

zooals wij later zullen aanloonen.

De zijdelingsche en achterste strengen van het ruggemerg gaan nu wel

in de medulla oblongata over, maar verre het grootste gedeelte schijnt mij

toe hier te eindigen; indien wij namelijk het gevoelen van Schiff mogen

aannemen, dat de zijdelingsche strengen van het ruggemerg meer dienen voor

de beweging van den tronk, en dus vooral voor de ademhaling *. En daar het

roofdieren, apen en den mensch fig. 11, 12, in de kat A, lig. 1, in den mensch A. Misschien

staat dit in verband met het gemis van de bijzondere beweging der hand en vingeren bij de ge-

hoefde dieren, waar dus het mechanisme van beweging Veel eenvoudiger is. Het is immers natuur-

lijk, dat voor de zooveel zamengestelder bewegingen van de vingeren aan de extremiteiten bij den

mensch ook een veel grooter aantal vezelen in de pyramiden zal gevorderd worden, en zoo is bij

eene dwarse doorsnede van het verlengde ruggemerg de dikte der pyramiden bij den mensch on-

gelijk veel grooter dan bij het kalf of paard, niettegenstaande de geheele dikte van het verlengde

ruggemerg bij de laatsten veel aanzienlijker is. Een gedeelte van de corpora pyramidalia schijnt

zich echter bij het kalf, paard en ezel in dunne vezels t»usschen het corpus trapezoïdes te verdeden

en op te lossen, daar zij hier overigens al te onevenredig klein schijnen.

* ViEBORDT, Arch. für Physiol. Heilhmde, 13 Jahrg. 1 Heft. 185-1, pag. 30 sqq. Zie ook

onze Verhandeling over het Ruggemerg, pag. 8S sq.
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bekend is, dat het centrum voor de werking der ademhaling in het verlengde

merg zijnen zetel heeft, en indien boven dat punt de hersenen worden afge-

sneden, de ademhaUng nog voortgaat te werken: zoo volgt hieruit, dat een

groot aantal van de vezels, die de zijdelingsche strengen in het ruggemerg

uitmaken, hier schijnen te eindigen *. Van dit centrum van werking voor

de ademhaling moeten dan echter weder nieuwe vezels beginnen, die naar

boven gaan, om als geleidraden voor onzen wil te dienen, waardoor wij de

ademhaling ook willekeurig kunnen besturen.

Daar verder de medulla oblongata de zitplaats schijnt te zijn van het ge-

voel "f,
en althans de hersenen zelve ongevoelig zijn, alleen eenige iets hoo-

ger gelegene deelen, als de corpora quadrigemina ook nog ten deele in deze

gevoeligheid schijnen te deelen; zoo moeten wij aannemen, dat de achterste

strengen van het ruggemerg, zoo verre deze als geleiders voor het gevoel

kunnen beschouwd worden, eveneens in het verlengde ruggemerg, en ten deele

misschien iets hooger in de hier zoo menigvuldige groepen van gangliën-

cellen hun einde vinden.

Doch ook van hieruit schijnen weder nieuwe vezels naar boven te gaan, om

de hersenen nader in verbinding te plaatsen met het centrum van perceptie,

v/aarvan de loop vooral door Foville is aangegeven, en die zich naar de

zoogenoemde zeefplaat (zijn cspace quadrilatère perforé] begeven §, om van

hier door den voor-achterwaartschen boog van vezels onder zijne kronkels van

de eerste orde in de grijze stof der hemispheren uit te stralen **.

Te regt kan men dus de medulla oblongata als den nodus vitae beschouwen,

of als een middelpunt, waar zoovele verschillende vezelbundels eindigen of

hunnen oorsprong nemen in verschillende gangliëngroepen, die van hieruit

hunne werking naar zoovele onderscheiden deelen van het ligchaam verspreiden.

* Hierover later. Stilling neemt nog eene ononderbrokene continuïteit aan van alle strengen tot

in de hersenen. Ncue Unlersuchiingen ueber den Bau des Ruckenmarks. 1857. 3 Liefer. pag. 630.

t SzoKALSKi nam bij jonge honden, konijnen enz. de voorste hemisphaeren, de corpora striata

en thalami, de corpora quadrigemina en het cerebellura weg, en niettegenstaande deze mutilatie

schreeuwden de dieren nog als hij den staart kneep ; zij wreven den neus bij lederen raechanischen

of cberaischen prikkel op het slijmvlies van den neus; zij kaauwden, als men iets bitters of scherps

in den mond stak; zoodat hij dit meer als instinctive dan wel reflexbewegingen beschouwde, wat

wij den schrijver niet geheel kunnen toestemmen. Zie Prager Vierleljahrsh. 1854. 1 B. pag. 79.

§ Foville, Trailé complet de l'anatomic el de la physiologie du système nerveux cerebro-spinal,

PI. 18, fig. 1. YY" G, L.

** Ic. PI. 18, fig. 1, L, B, B, B, B, 6, b, b, b, ook PI. U, fig. 1, + D, B, B, B, B, b,b,b,b.
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Bovenal echter is in de mcdiilla oblongata de menigte dwarse vezels, die

wij boven met een enkel woord hebben aangeduid, van hooge beteekenis en

zeer gewigtig; daar zij in die male nergens elders voorkomen, en die de

strekking schijnen te hebben, althans voor het meerendeel, om de beide zij-

den van het verlengde ruggemerg nader met elkander in verbinding te bren-

gen, iets hetgeen met de functiën van bet verlengde ruggemerg in hel

naauwste verband staat.

Terwijl immers het ruggemerg door eene voor- en achterste groef of sleuf

als in twee corresponderende zijdeelen wordt gescheiden, die alleen door de

betrekkelijk smalle commissuren te zamenhangen, zoo zien wij ook, dat de

spierwerkingen van iedere helft van bet ruggemerg afzonderlijk, dat is, uni-

lateraal plaats hebben, waardoor de bewegingen der spieren aan de extre-

miteiten en den tronk afzonderlijk op de eene zijde kunnen worden verrigt.

Van uit de raedulla oblongata echter worden vele zamengestelde spierbewe-

gingen tot stand gebragt, die bilateraal zijn, dal is, die gelijktijdig aan beide

zijden met dezelfde kracht worden verrigt; zoo b. v, de spieren van de tong

en het strottenhoofd gedurende de slikking, zoo ook bij de spraak, de stem,

de ademhaling, het hoesten etc.

Opdat deze zoo gewigtige bewegingen nu steeds gelijkmatig aan beide zij-

den worden volbragt, schijnt in de medulla oblongata een systeem van dwarse

boogvormige vezels geplaatst te zijn, die de meeste hier aanwezige deelen

van wederzijde verbinden en die in het ruggemerg ontbreken. Deze vezels

gaan van weerskanten naar het septum of de raphe van Stilling, waar zij

zich duidelijk onder meer of minder scherpe hoeken overkruisen *.

Deze dwarse vezels ontspringen voor een gering gedeelte uit de kernen van

den facialis
-f; een veel grooter aantal komt van den trigeminus §, van

de kernen van den accessorius, vagus **, glossopharyngeus en auditorius •j^Y;

een deel vereenigt de beide corpora olivaria met elkander §§. Voor een zeer

aanmerklijk gedeelte echter ontstaan deze boogvormige dwarse vezels van uit

* Fig, 1, a, L, c.

t Fig. 4, f, c, aan de voorzijde.

§ Fig. 1, (, n, /, n, k, r, b.

** Fig. 1, ƒ, m, s, n, b.

ft Fig. 4, h, d.

§§ Fig. 1, i, q, q, r.
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de copora restiformia en de zoogenoemde teedere strengen,, die zicli, zooals

Stilling zeer juist heeft aangetoond *, ten deele in deze boogvormige ve-

zels, ten deele in de uitwendige circulaire randvezels van de meduUa oblon-

gata, de zoogenoemde fibrae arciformes van Arivold of het stratum zonale,

oplossen •'^.

De corpora restiformia en de teedere strengen schijnen dus te dienen om
door dit systeem van vezels eene vereeniging van de beide zijden van het

-verlengde ruggemerg te bcAverken.

Daar nu echter deze corpora restiformia en de teedere strengen van het

cerebellum afkomstig zijn, en een ander gedeelte van hot cerebellum als pons

Varolii eveneens eene vereeniging van beide zijden daarstelt, zoo kan men

raoeijelijk het vermoeden onderdrukken, dat het cerebellum, wiens functiën

tot nog toe zoo geheel raadselachtig schijnen, vooral ten doel heeft om eene

innige vereeniging van beide zijden van het zenuwsysteem in de medulla oblon-

gata en pons Varolii te bewerken §.

Hooger dan de medulla oblongata in de hersenen schijnen weder de meeste

functiën unilateraal te worden; althans wat de beweging betreft, zoo weten

wij, dat eenige uitstorting van bloed in de corpora striata hemiplegie of een-

zijdige verlamming veroorzaakt: zoodat in dit opzigt de hersenen weder met

het ruggemerg overeenkomen, en alleen het verlengde merg door het eigen

daar aanwezige sysicem van dwarse vezelen als een in meerdere functiën bi-

* Stilling, Med. oblong, pag. 35 sqq.

t Fig. 1, V, n, l, q, n en D, C, A.

§ Men zoude biertoe zelfs de zoogenoemde crura cerebelli ad corpora quadrigemina kunnen

brengen, die volgens Stilling te onregte aldus worden genoemd (Pons Varolii, pag. 70), daar

hunne vezels ter zijde naar den pons Varolii zich begeven, waar zij zich voor de crura cerebri

eveneens overkruisen en in de zoogenoemde Haube overgaan (Stilling, Fons Varolii, Taf. XIX
fig. 10 D).

Het schijnt mij toe, dat met dit gevoelen omtrent de functie van het cerebellum, als orgaan

van vereeniging, hetwelk ik echter niet hooger dan eene gissing stel, zich zeer wel de bekende

proeven van Floükens en Hertv^ich laten in overeenstemming brengen, daar prikkels op het ce-

rebellum door middel van deze boogvormige vereenigingsdraden, die overal door ingestrooide gang-

liëncellen met de longitudinale vezels schijnen in gemeenschap te staan, noodwendig op de werk-

zaamheid en geleiding van de indrukken van onzen wil door deze laatste storend moeten in-

werken. Bezwaarlijk immers kan men naar mijne meening het cerebellum houden voor een or-

gaan tot accommodatie voor bewegingen, daar, indien bij een dier de hersenen en het cerebellum

worden weggenomen, door reflex alle geaccommodeerde bewegingen, als sprong enz. nog plaats hebben.
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lateraal werkend orgaan zich van de ovorige doelen van iiot cerebro-spinaal

systeem onderscheidt.

Behalve deze boogvormige vezels, die de regier- en linkerzijde vereenigen^

zijn er ook nog andere dwarse conimissuren, vooral tusschen de kernen van

die zenuwen, waarvan de werking meest bilateraal is, zoo b. v. tusschen den

facialiskern of ook van den zenuwstam zelven. Fig. o, f', (/, fc. Fig. IV, f,b,

fusschen de beide accessoriuskcrnen, Fig. 2, A, a', k', d, a, k, en van den

hypoglossus Fig. 2, A voor C. Fig. I, d, B. Fig. 12, d, B, waarover later

meer bijzonder.

§3.

OVEE DE KEUISING DER ZENUWEN VAN DE MEDULLA OBLONGATA.

Wanneer wij bedenken, dat de voorste en misschien ten deele de zijde-

lingsche strengen van het ruggemerg, zoo verre zij als dragers van den in-

vloed van onzen wil moeten beschouwd worden, naar de verschillende beweeg-

zenuwen, die uit de voorste hoorns van het ruggemerg ontspringen, in de cor-

pora pyramidalia eene overkruising ondergaan, dan is de vraag zeer natuurlijk

:

hoe verhouden zich die zenuwen, die boven de overkruising der corpora py-

ramidalia in de medulla oblongata ontspringen, en dus in deze overkruising

niet deelen.

Dit gewigtig en inderdaad zeer moeijelijk op te lossen vraagstuk heeft in

het algemeen de aandacht der physiologen te weinig beziggehouden. Intusschen

scheen het uit pathologische waarnemingen duidelijk te blijken, dat ook hier

eene overkruising moest plaats hebben, althans ten deele, daar niet alle

waarnemingen in dit punt overeenstemmen. Op zich zelve reeds is zulk

eene overkruising dezer zenuwen waarschijnlijk; daar men zich zonder deze

overkruising moeijelijk kan voorstellen, hoe, zoo de wil op de regterzijde des

ligchaams werkt, zij niet de linker, maar tevens de regterzijde van het gelaat

of tong kan in beweging brengen ; wij zien echter na apoplexie in het eene

halfrond der hersenen bijna altijd verlamming aan de overgestelde zijde, zoo

wel in het gelaat en de tong als in de extremiteiten.

De wijze echter hoe, en de plaats waar deze overkruising zoude plaats

hebben, behoort nog tot eene der moeijelijkste vraagstukken; daar het zoo

zamengestelde net van duizenden op de verschillende dooreengevlochten vezels



WERKING VAN IIET VERLENGDE RUGGEMERG. il

het hoogst hozwarend maakt, altijd den juisten weg te volgen, en door de

fijnheid dier vezelen en zenuwdraden het dikwijls zoo hoogst moeijelijk wordt,

om hen met zekerheid na te gaan.

Het is vooral Kölliker, die meent te moeten aannemen, dat de zenuw-

stammen van de medulla oblongata zich alle zelve overkruisen *, en die

dit van den hypoglossus •{* en accessorius § bepaald meent te hebben

waargenomen

.

Volgens zijn toen aangenomen stelsel, hetgeen men thans wel als geheel

vervallen kan beschouwen, dat de zeimwen in de voorste grijze horens van

het ruggemerg niet zonden eindigen, maar naar boven door de pyramiden

zich direct naar de hersenen zouden begeven **, meende Kölliker dit ook

hier te kunnen toepassen, en vermoedt dus ook, niettegenstaande de tegen-

gestelde waarnemingen van Stilling, dat het begin dezer zenuwen zelfs niet

eens in de medulla oblongata zoude te zoeken zijn; maar dat de zenuwen van

het hoofd in de corpora striata of thalami haren oorsprong zouden nemen jj.

Om het gewigt der zaak heb ik hieromtrent vele onderzoekingen in het

werk gesteld, niet alleen bij den mensch, maar ook bij den aap, ezel, paard,

rund, hond, kat en meerdere dieren, welke alle mij na een zorgvuldig onder-

zoek onder zeer verschillende vergrootingen tot eene bepaalde uitkomst heb-

ben geleid.

Wat vooreerst den hypoglossus betreft, zoo is het mij overtuigend geble-

ken, dat deze zenuw zelve zich niet decusseert, maar geheel in de hypo-

glossuskern zich verliest en met meerdere vezels zich verspreidt om in de

multipolaire gangliën over te gaan.

Om dit inderdaad zeer zamengesteld verloop der verschillende vezels duide-

lijk te maken, heb ik hiervan eene zoo getrouw mogelijke afbeelding van

den hypoglossus en accessorius bij het kalf vervaardigd (zie Fig. 2, A); hetgeen

geene schematische figuur is, als alleen in zoo verre, dat zeer vele dezer

verschillende zenuwvezelen eerst op eene 250 a oOO malige vergrooting dui-

• Microscop, Anat. 2 B. h. pag. 467.

t 1. c. pag. 458 en pag. 453, fig. 136 f. Hetzelfde stelt Lenhossek 1. c. pag. 3 a.

§ 1. c. pag. 458.

*» 1. c. pag. 440, fig. 131.

tt 1- c. pag. 466 sq.
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(lelijk zigtbaar worden; waarbij ik die naauwkeurig heb gevolgd en op cono

ongeveer 10 nialige vergroeiing heb overgcbragt, bij welke echter vele van

deze vezels volstrekt niet in de natuur kunnen onderscheiden worden, liet

sneedje is genomen even onder de vierde hersenholte, waar de zijwanden

zich tot een kanaal beginnen te sluiten.

ftlct ziel dit kanaal, in Fig. '2 C, overal niet een conisch epithclium be-

kleed. R. is de raphe van Stilling; ter wederzijde ziet men den nervus

hypoglossus H' en II met zijne vezelen in de hypoglossuskern h k over-

gaan, die eene menigte mullipolaire ganglitincellen bezit, welke in de teeke-

ning slechts zijn aangegeven. Deze vezels van den hypoglossus verspreiden

zich na de intrede in de kern waaijersgewijs, zoowel naar de buitenzijde

van de kern 1, 2, als naar het midden en de binnenzijde '1, 3, waar zelfs

eenige vezels zich ombuigen, tol vrij verre naar achteren.

Behalve deze vezels, die van uit den hypoglossus door de geheele kern

zich verspreiden, om zich met de gangliëncellen te vereenigen, gaan andere

vezels uit de kern uit, om langs de buitenzijde van de kern zich naar

de raphe te begeven, h' h' h', en aan de andere zijde van de kern h.

Deze vezels namelijk ontspringen vooreerst aan de buitenzijde der kern,

h', h'y h' en h, ten deele aan de binnenzijde h", h", waardoor dus de kern

van alle zijden omringd wordt en als hel ware ingesloten. Beide bundels be-

geven zich naar de raphe, waarin zij eerst meer of minder naar voren ver-

loopen, om dan aan den buitenkant van de tegenovergestelde zijde weder de

raphe te verlaten, waar men deze vezels nog een eindweg tusschen het net

van longitudinale bundels en dwarse vezels vervolgen kan, tot zij zich op

verschillende afstanden verliezen, en men ze niet verder kan nagaan ; daar zij

hier, door zich waarschijnlijk om te buigen, schijnen afgesneden te zijn.

Enkele bundels volgen een eenigzins anderen weg : eenige namelijk, zoo-

als aan de eene zijde van het voorwerp is afgebeeld, die ook in dit praepa-

raat slechts aan de eene zijde voorkwamen, ontspringen van de binnenzijde

A", slaan over voor het kanaal naar de andere zijde, loopen evenwijdig bijna

met de voorste randvezels van de tegenovergestelde kern ; doch in de na-

bijheid van den nervus hypoglossus gaan zij meer naar voren, loopen scheef

door den hypoglossus heen, om zich in de opklimmende longitudinale bundels

ter zijde van den hypoglossus te verliezen, h" , h'".

Deze laatste bundel, dien ik in meerdere praeparaten heb aangetroffen, geeft

in den eersten opslag geheel den schijn van uit den hypoglossus zelven af-
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komstig te zijn, zoodat ik zelf in het begin meende, dat voor een gedeelte

KöLLiKER juist had gezien, dat de hypoglossus zelf zich decusseerde.

Een herhaald en naauwkeurig onderzoek met sterkeie vergrootingen over-

tuigde mij volkomen, dat deze bundel niet van den hypoglossus zelven afkom-

stig is, maar door de vezelen van die zenuw doordringt, om zich in de

longitudinale bundels te verliezen of waarschijnlijk daarin om te buigen.

Van den hypoglossus zelven gaan geene draden naar de overzijde, maar ver-

liezen zich alle in de kern van zijne zijde, H' 1, 2, 3.

Dit wordt volkomen bevestigd door de merkwaardige proef, door Stilli?ig

genomen, die zegt, met overtuigende zekerheid gezien te hebben, dat, indien

men den schedel van een dier opent, het cerebellum verwijdert, en nu eenc

staarnaald in de hypoglossuskern oppervlakkig of diep insteekt, er bewegin-

gen in de long ontstaan, en wel in de linker- of regterzijde der tong, al naar

de linker of regter hypoglossuskern geprikkeld werd *.

Decusseerde echter de hypoglossus zelf, zoodat hij zich naar de kern der

tegenovergestelde zijde begaf, dan had het omgekeerde moeten plaats hebben,

en bij prikkeling van de linkerkern, had de regterzijde der tong in bewe-

ging moeten gebragt worden. Ik erken echter, dat er alle naauwkeurig-

heid en groote oplettendheid gevorderd wordt, om met zekerheid deze draden

tusschen andere nagenoeg parallel loopende vezels te vervolgen en zich van de

ware toedragt der zaak te overtuigen, te meer doordien tusschen deze vezels

nog andere verloopen, die niet tot het gebied van de hypoglossus- maar van

de accessoriuskern afkomstig zijn. Behalve deze vezels loopen dan nog van

de achter-binnenzijde van de kernen van den hypoglossus vezels, die dwars

van de eene kern tot de andere overgaan, en dus dwarse commissuren daar-

stellen (Fig. 2 G aan de voorzijde van het centraalkanaal). Duidelijk en over-

tuigend heb ik dit in andere, hooger genomen sneedjes ook van den ezel

gevonden , waar de hypoglossuskernen op den bodem der 4® hersenholte

liggen en onderling door dwarse zenuwvezels vereenigd worden, die, zooals

mij onder sterke vergrootingen overtuigend gebleken is, uit ware zenuwdra-

den en niet uit bindweefsel bestonden, zooals Bidder meent
"f.

Wij hebben, om het naauwe verband, dit in dezelfde afbeelding voorgesteld,

* SriLLiXG, Med. obl. pag. 57.

-|- Bidder, Unlersuchungen uebei' den Textur des Ruckenmarks, Leips. 1S5 7, pag. 97, meent

dat de achterste commissuur geheel uit bindweefsel bestaat, wat ik niet kan toegeven.

14*
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Men ziet hier namelijk den nervus accessorius, Fig. 2 A' A, waar liij in

zijne kern treedt^ die kleiner en niccr lang uitgerekt, maar zeer rijk is aan

gangliënccllcn a', k', a, k.

Van uit deze kern ontspringen eveneens ter wederzijde vezels, die in de

raplie decusseren, zoowel van de binnenzijde a, k, a, k', als van d(! buiten-

zijde, a, o', welke laatste naar voren gaan en do geheele liypoglossuskeru

omringen, a' a' a', a a a. Aan de voorzijde van deze kern gekomen, verla-

ten vele bundels deze voorste randvezels, om meer naar voren af te wijken,

en zich in de raplie te begeven en deze Ie doorkruisen, a' a a', a a a, zoo-

dat zij, tusschen hier geplaatste longitudinale bundels door, zich naar de

raphe rigten met verschillende wendingen, doordien zij door deze bundels

vaneen worden gescheiden. Andere vezels, van den accessorius afkomstig,

blijven den loop der randvezels van de hypoglossuskern volg(!n en maken

meer de buitenzijde van deze vezels uit.

Aan de voorzijde van de hypoglossuskern zijn dus randvezels aanwezig,

die van de buitenzijde dier kern afkomstig zijn, a' h',ha; vervolgens vezels,

die van de andere kern afkomstig, maar met deze meer of min parallel

in cene tegenovergestelde zijde verloopen, om den hypoglossus te doorkruisen

r'U zich in de longitudinale bundels te verliezen, //' h", en eindelijk vezels

van de buitenzijde dor accessoriuskern , die zich als buitenste randvezels

om de even beschrevene der hypoglossuskern heen slaan, en met deze zich

in de raphe begeven, «', a', o', a, a, a. Eindelijk zijn dan nog aan de bin-

nenzijde eenige vezelen van den hypoglossus zelven, die in de kern zich ver-

liezen, Ho.

In een genoegzaam helder praeparaal kan men zich echter onder de vei-

eischte vergrooting met zekerheid van het beloop dezer verschillende vezels

overtuigen; de vezels van den hypoglossus liggen namelijk iets meer naar

binnen in de kern zelve.

Behalve deze vezelen vond ik nog aan de binnenzijde der hypoglossus-

kern, waar deze zich iets donkerder vertoont en geene gangliëncellen schijnt

te bezitten, zooals aan de eene zijde in de figuur is aangegeven, dat eenige

vezels door dit gedeelte der kern heen stralen, waarvan oen gedeelte zich

ombuigt naar voren en buiten, om zich in de hypoglossuskern te verliezen,

h' . Andere maken eene tegenovergestelde kromming, en gaan in de kern

van den accessorius over bij a, k.

In hoogere sneedjes ligt de kern voor accessorius en vagus meer aan de
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buitenzijde van de liypoglossuskern, en hier begeven zich de vezels van de

kern van den vagus meer in eene regte rigting voor de hypoglossuskern voorbij

naar de naastgelegen korn van den vagus. De achterste rand vezels loopen dan

geheel achter de liy|)oglossuskern langs naar den achterkant der vaguskern,

zoodat dan de hypoglossuskern van de voor- en achterzijde ook door rand-

vezels omgeven wordt, Fig. l, o, p, o, cl, e.

In lager genomen sneedjes gaat integendeel de accessoriuskern nog meer

naar binnen achter de hypoglossuskern, het centraalkanaal wordt kleiner en

begeeft zich meer naar voren, de hypoglossuskern steekt insgelijks onder

een scherpen hoek meer naar voren en naar buiten uit, en nu maken de

randvezels van de accessoriuskern voorbij de intrede van den hypoglossus

zulk eenen scherpen hoek, dat ik lang in het denkbeeld heb verkeerd, dat

eenige randvezels, uit de accessoriuskern afkomstig, in den hypoglossus zolven

overgingen. Een herhaald en naauwkeurig onderzoek echter bij het kalf, den

ezel^ den hond, de kat en de Paradoxurus musonga hebben mij tot de over-

tuiging gebragt, dat dit niet het geval schijnt te zijn; maar dat zij zich

alle onder een spitsen hoek voor om de hypoglossuskern buigen, om zich

naar de raphe te begeven en vervolgens aan de andere zijde weder uit te

stralen.

Terwijl intusschen het centraalkanaal zich meer naar voren begeeft, be-

ginnen de bundels, die van de binnen achterzijde van de accessoriuskern

afkomstig zijn, zich achter het centraalkanaal om naar de overzijde te be-

geven, waar zij aan de binnenzijde van de tegenovergestelde hypoglossus-

kern verloopen, om zich naar voren tusschen de longitudinale bundels van

het verlemrde rui?£[emern[ te verliezen. Hier heeft dus zoowel voor als achter
O OO D lil'

het centraalkanaal eene decussatie plaats, welke laatste echter altijd klemer

is en moeijelijker waar te nemen, en waarin ook dwarse vezels schijnen

aanwezig te zijn, die van de eene accessorius- of vaguskern tot de andere

zich begeven. Zie Fig. 2 (/.

Ook aan de buitenzijde van de accessoriuskern in deze lagere sneedjes

heeft een eenigzins ander verloop plaats met eenige vezels. Eenige vezels

namelijk uit de accessoriuskern sluiten zich hier niet aan de randvezels van

de hypoglossuskern, maar gaan eerst naar buiten en voren, en maken in

haren loop een veel grooteren boog naar voren tusschen de longitudinale ve-

zels door, doorkruisen den hypoglossus en begeven zich zoo naar de raphe,

om aan de tegenovergestelde zijde in de longitudinale bundels over te gaan.
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Dozo vezels komen geheel overeen met de lialfcirkelvormigc vezels, zooals

Stilliivg die in de medulla ohlongala heelt afgebeeld en heschrevon *.

Wanneer wij den loop van deze zich ovcrkruisende vezels, die uit do

kernen van den hypoglossus en acccssorius ontspringen, en zich in de op-

gaande of cerebrale longitudinale bundels der overzijde verliezen, nagaan, dan

blijft er bij mij geen twijfel over, of deze vezels zijn de dragers van den

indruk van onzen wil uit de hersenen; dat is, zij loopen naar voren tusschen

de longitudinale bundels, die wij reeds boven gezien hebben "j*, dat, van

uit de hersenen afkomstig, hier eindigen, om zich in deze om te buigen en

zoo de decussatie te bewerkstelligen. In de inedulla oblongata heeft dus

heizelfde plaats als in het ruggemerg: ook hier eindigen de zenuwen in d(!

voorste grijze horens van hunne zijde, van waar randvezels en stralen naar

builen zich begeven, om zich in de longitudinale bundels naar boven om
Ie buigen §, die in de pyramiden zich overkruisen. Deze longitudinale bun-

dels zijn eveneens de dragers van den indruk van onzen wil, dien zij van

uit de hersenen en waarschijnlijk uit de corpora striata ontvangen. Het

(enigste onderscheid bestaat dus hierin, dat in de medulla oblongata de vezels

uit de kernen zich terstond overkruisen, terwijl in het ruggemerg zij eerst

ieder aan hunne zijde naar boven loopen, om de overkruising in de cor-

()ora pyramidalia te bewerkstelligen. Om dit zoo duidelijk mogelijk aan te

loonen, heb ik, in navolging van vroeger door mij gemaakte longitudinale sec-

ties van het ruggemerg, ten behoeve van de ombuiging der longitudinaal-

vezels **, ook van de medulla oblongata getracht gelijksoortige te vervaardi-

gen, waartoe mij, wegens meerdere dikte van enkele vezeldraden en veel

grootere tusschengestrooide gangliëncellen, het verlengde ruggemerg van een

innd het meest geschikt is voorgekomen. Een klein gedeelte hiervan zien

wij in fig. 2 B, in eenc longitudinale sectie nagenoeg parallel met de raphe

op do hoogte van de hypoglossuskern, doch meer naar voren. Men ziet hier

de longitudinale bundels a, a, b, c, die zich bij dwarse secties als donkere

Stilling, Mcd. obl. pag. 20. Zie ook onze fig. 1, e, s, vezels, die naar Je raphe gaan

tusschen b. c.

t Zie boven, pag. 12.

§ Zie onze Verhandeling over hel Ruggemerg, pag. 3S, fig. 6.

** Verhandeling over hel Ruggemerg, Taf. II, fig. G.
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tusschenruimton vertooneii;, hier in verschillende riglingen van boven naar

heneden gaande en op de menigvuldigste wijze dooreengevlochten.

De tusschen deze bundels gelegene donkere lusschonruimten, h. h, zijn

de dwars doorgesneden fihrae arciformcs, die zich Ier overkruising naar de

raphe hegeven.

Behalve deze bundels ziet men meerdere muUipolaire ganglicncclloii^ d. c.

f. g, die meest alle schijnen zamen te hangen met longitudinale vezels^ die

zich in eene dwarse rigting ombuigen; terwijl uit hunne overzijde meerdere

dwarse vezels uitstralen, die echter meest niet zeer verre konden vervolgd

worden. Ook enkele longitudinale vezels nemen eene dwarse rigting aan

zonder tusschcngeplaatste gangliën, d. e', d. h.

Hieruit blijkt genoeg, dat vele en waarschijnlijk, naar mijne meening, zoo

met alle dan toch verre de meeste uit de hersenen afkomstige longitudi-

nale vezels zich in de medulla oblongata in dwarse vezels ombuigen. Vele

van deze dwarse vezels hadden eene rigting naar voren, andere naar ach-

teren, al naarmate eenige in de naar voren gelegene hulpgangliën overgaan

of naar achteren naar de raphe, om zich op de beschrevene wijze te dc-

cussercn.

Het viel mij echter hierbij in het oog, dat de ingestrooide gangliëncellcn

meest altijd naast of tusschen de hier dwars doorgesneden fihrae arciformes

gelegen waren; het schijnt mij niet onwvaarschijnlijk, dat deze gangliëncel-

lcn ook de opgaande of cerebrale longitudinale bundels met fibrac arcifor-

mes voor bilaterale werking of overkruising kunnen vereenigen; doch ik

geef dit slechts als eene gissing, die door latere speciale onderzoekingen

moet bevestigd worden.

Dat er eene decussatie bestaat tusschen den hypoglossus en de hersenen,

was reeds lang bekend door vele pathologische waarnemingen van halve

verlamming of hemiplegie na een acces van beroerte. Het merkwaardige

echter bij deze verlamming, hetgeen tot vele verschillende verklaringen heeft

geleid, bestaat daarin, dat de punt der tong in dit geval naar de verlamde

zijde van het ligchaam is omgebogen, waardoor de schijn ontstaat, alsof

de verlamming juist aan de overgestelde zijde plaats had, en bij hemi-

plegie van de regterzijde van het ligchaam juist de werking van de reg-

terzijde der tong die van de tegenovergestelde verlamde zijde regts trok.

Dit is echter geenszins het geval: wordt namelijk de linker hypoglossus door-^
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{fcsneden, dan wordt de tong naar de linkerzijde omgebogen *. Lvllf.iivmj,

die in zijne vooitrelïelijke Recherches sur rEnccphale vele voorbeelden aan-

voert van Iialve veilamniing der tong en scbcefbcid van de pnnt der tong

naar de verlamde zijde, zoekt dit te verklaren, door te zeggen, dat, als de

genioglossus van de gezonde zijde de tong vooruiltrekt, deze zicli meer

scheel', dat is, naar de verlamde zijde toe moet buigen, wegons verlamming

van den anderen genioglossus
"f.

Intusschen is de tong meermalen ook

scheef, indien zij rustig in den mond ligt, zonder dat zij vooruitgeirokken

wordt.

Bidder zoekt deze scheefheid der tong te vorklaren, doordien de eene

helft van het tongbeen opgetrokken wordende, dit scheef zoude staan, en

daardoor ook de tong eene scheeve rigting zoude moeten aannemen §.

De verklaring van deze scheefheid is inderdaad niet gemakkelijk; daar

men zoude vermoeden, dat vooral de stvloglossus, die langs don buitenrand

der tong loopt, en ook de lingualis, bij halve verlamming, de punt der tong

naar de gezonde zijde zouden moeten trekken.

Het schijnt echter, dat de genioglossus, die van hot midden der binnen-

zijde van de onderkaak zich schuins naar boven en buitenwaarts naar do tong

begeeft, door deze scheeve rigting, bij halve verlamming, de tong naar de

overzijde trekt; waartoe de dwarse spiervezels, die bij heraiplegie wel niet

half verlamd zullen zijn, het hare kunnen toebrengen, om de verlamde wee-

kere zijde van de tong in het midden meer in te trekken, en daardoor

tot hot ombuigen der tong mede te werken. Vermits de scheefheid van het

tongbeen niet altijd tegenwoordig is, schijnt mij dit ombuigen van de punt

der tong moeijelijk door haar verklaard te kunnen worden, maar de verlam-

ming van den oenen hypoglossus zal oorzaak zijn, dat de ander het midden-

en achterdeel der tong naar de gezonde zijde zal trekken, en zoo indirect

de punt der tong helpen krommen naar de verlamde zijde, in verband tot de

werking van den genioglossus. Intusschen is het niet altijd het geval, dat de tong

* Paniza, Versuche ueher die Ferrichlungen der Nerven, Erlaugen 18i0, pag. 101. Bidder,

Versuche, in Mullek, Archiv. 1842, pag. 110.

t Lalleiuxd, Recherches, Tom. XII, pag. 459.

§ MüiiLEK, Archiv. 1. c. pag. 111.
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bij lialve verlamming naar de verlamde zijde wordt omgebogen, waardoor de

verklaring nog moeijelijker wordt *.

Nog in den afgcloopon herfst was ik zelf hiervan getuige: ik vond na-

melijk in het Geslicht voor krankzinnigen lo Moeronberg een Idioot met on-

volkoniene halfzijdige verlamming en atrophie, waarin ik terstond een analoog

geval herkende, als vroeger door mij in de werken van het Kon. Nederl.

Instituut is beschreven en afgebeeld
-f.

De regter voorarm was hier tusschen de twee en drie duimen korter dan

de linker en zeer gealrophiëerd, terwijl in tegenstelling hiervan het hoofd zeer

scheef was mot alropliie van de tegenovergestelde zijde, dus van de linker-

helft, even als in het vroeger door mij beschreven geval, waarvan ik daar eene

voldoende verklaring heb getracht te geven.

Op mijne vraag do tong uitstekende, zag ik tot mijne verwondering, dal

de tong naar de linkerzijde, dus naar de gezonde helft van het ligchaam, met

de punt gekromd was, ook als de tong niet werd uitgestoken. De spraak was,

hoewel belemmerd, niet geheel onmogelijk.

Op het punt van het gesticht te verlaten, werden eenige nieuwe patiënten

ingebragt, en daaronder een meisje, waarin ik terstond een gelijk geval her-

kende; doch hier was de linker voorarm geatrophiëerd en ongeveer 5 duimen

korter dan de regter, terwijl de regterzijde van het hoofd hier sterk gealro--

phiëerd was, zoodat de ongelijkheid van het hoofd zeer in het oog viel. Ook

hier de tong onderzoekende, vond ik deze eveneens gekromd en scheef in den

mond liggende, maar hier met de punt naar de regterzijde; dus weder in tegen-

overstelling van de verlamde helft van het ligchaam. De verlamming was

echter in beide gevallen vooral in de beenen onvolkomen, zoodat beide nog

konden gaan; sterker echter in den eenen arm, die bij beidon in eene gebo-

gen houding was.

Deze beide zoo duidelijk te gelijk waargenomen gevallen, die juist de atro-

* Zie hiervan een geval in Lallemand, Recherches sur V Encephale, Lettr. VII, pag. 45. Hier

was de verlamming links, en de tong naar de regterzijde gebogen. Bij irritatie kan ook dezelfde

zijde van ong en gelaat worden aangedaan ; zoo onder anderen een geval, waar door krampen

de tong hard werd als bout en zich naar boven links vertrok, terwijl ook de mond links werd

getrokken. Medic. Chirurg. Transnclions, Vol. IV, pag. 25. Ook in PrLUGER, Funclioncn des

Rückenmarks, Berlin IS 53, pag. 84.

t iraarneming van eene Atrophie vnn het linker halfrond der hersenen. Verband, der Eerste Klasse

van het Kon. Ned. Inst. S^Eeeks, 5^ D. 1852. Amst. bij Sülpke.
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[)liu' in (Ie legenoverslelde zijdon v;in liet ligchaani vertoonden, spraken lo

zeer ovcrluigcnd^ om hier niet duidelijk een verband tussclien deze aandoe-

ning en de scheefheid der tong te erkennen.

Ik geloof echter, dat wij in deze gevallen eene andere verklaring moeten

aannemen.

In beide gevallen was namelijk alrophie aanwezig van de eene lielll dei'

hersenen, en wel van de tegenovergestelde zijde van de atrophie van bet lig-

chaani. In deze gevallen heeft ook, gelijk ik in de bovengemelde waarne-

ming heb aangetoond, alrophie plaats van de meduUa oblongata boven de

decussatie aan de zijde der atrophie van de hersenen; onder de deciissatie

aan de tegenovergestelde zijde *.

De hypoglossus echter ontspringt nevens of zelfs boven de decussatie,

dus uit dat gedeelte van de medulla oblongata, waar de atrophie nog aan

dezelfde zijde als die der hersenen plaats had. Bij atrophie der regter her-

senkwabben doelde dus de hypoglossus der regterzijde in de verlamming.

Daar nu de long gebogen wordt naar de zijde van den verlamden hypoglossus,

zoo moest hij zich buigen naar de zijde van de atrophie der hersenen, dat

is, aan de tegenovergestelde zijde van het ligchaam,

Hoe dit ook zij, genoeg, dat, bij verlamming zonder alrophie ten gevolge

van eene beroerte der eene helft van het ligchaam, de punt der tong

steeds naar de verlamde zijde gekeerd is, en dat de verlamming der tong in

die gevallen gelijkzijdig is met die van het ligchaam; hetgeen genoeg be-

wijst, dat de indrukken van onzen wil van uit de hersenen zich langs zenuw-

draden begeven, die decusseren: hetwelk dus in volkomene overeenstemming

is, met hetgeen onze anatomische onderzoekingen ons hebben opgeleverd.

De dwarse coramissuren eindelijk, die de kernen van den hypoglossus en

accessorius op den bodem der vierde hersenholte vereenigen, zullen bijdi-agen

tot de gelijktijdige bilaterale werkingen, die aan deze zenuwen in zoo hooge

mate eigen zijn. Eindelijk vond ik op eenige sneedjes achter de kernen van

den hypoglossus en vagus of accessorius op den bodem der vierde hersen-

holte meerdere dunne longitudinale Gjne bundels, die deze kernen weder met

hooger gelegene deelen schijnen te verbinden.

Van den nervus glossopharyngeus geldt hetzelfde hetgeen wij van den va-

gus, accessorius en hypoglossus hebben medegedeeld. Ook uit deze kern ko-

• 1. c. pag. 6, Taf. 2, fig. 3.
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men vezels^ die naar de raphe gaan, zich meer of min naar voren omslaan

om aan de andere zijde in de longitudinale bundels zich te verliezen. Hoogst

merkwaardig is het echter, dat de stam dezer zenuw, volgens mijne waar-

nemingen in meerdere praeparaten bij den mensch en eenige dieren, zooals

bij den ezel, midden door den stam of wortel van den Irigeminus heengaat.

Uit het bovenstaande blijkt echter, dat deze randvezels, die in de kernen

der zenuwen eindigen en na de decussatie zich naar boven naar de hersenen

begeven, niet alleen aan de motorische zenuwen eigen zijn: immers komen

zij ook voor om de kern van den vagus en glossopharyngeus, en daar deze

gevoel- of centripetaalwerkende zenuwen zijn, moeten deze randvezels, die

hiertoe behooren, eene gelijke werking bezitten; dat is, zij moeten den

in de kernen der zenuwen opgewekten indruk naar de tegenovergestelde

zijde der hersenen overbrengen, waardoor dus ook eene decussatie in de

werking van de gevoelzenuwen, even als in die van de beweegzenuwen

plaats heeft.

Wij zien hieruit tevens overtuigend, dat de gevoelzenuwen zelve niet de-

cusseren, maar in kernen aan hare zijde eindigen, teiwijl de hier opge-

wekte indruk naar de tegenovergestelde zijde wordt overgebragt. Dit blijkt

misschien nog duidelijker uit het verloop van den grooten wortel van den

Irigeminus, die onbetwistbaar aan zijne zijde naar beneden gaat in de me-

duUa oblongata, en, zooals wij later zullen zien, op de boogie van den on-

derrand van het corpus olivare of van de onderste worteldraden van den

hypoglossus eindigt. Dit is een zoo algemeen erkend feit, dat nog geen

enkel anatoom ooit beweerd heeft, dat deze gevoelwortel van den trigeminus

zelven uit de tegenovergestelde zijde van het verlengde ruggenierg zoude ont-

springen, daar men gemakkelijk dezen wortel langs dezelfde zijde naar be-

neden vervolgen kan.

Het is echter duidelijk, dat ook in de gevoelwerking eene overkruising

moet plaats hebben, even als dit voor de beweegzenuwen geschiedt, daar

anders tusschen beide zijden geene overeenstemming zoude kunnen bestaan.

Immers, gelijk ik reeds elders opmerkte, «indien de gevoelzenuwen regt naar

«boven gaan langs de achterste strengen tot in de meduUa oblongata, dan

«zouden boven de decussatie de gevoelzenuwen van de regterzijde naast de

«beweegdraden van de linker, die onder de corpora pyramidalia, zooals be-

«kend is, zich decusseren, gelegen zijn, en dus de gewaarwordingen van

«den regterarm aan de zijde vallen van den indruk tot beweging van den lin-

15*
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»ker, hetgeen verwarring moest veroorzaken *." Ditzelfde geldt ook van de ze-

nuwen van het verlengde ruggemcrg: de gewaarwordingen van de regier lin-

gnalis zouden aan dezelfde zijde gelegen zijn van de dragers van den indruk

van onzen wil voor den linker hypoglossus.

Hieruit hlijkt, dat in de kernen voor de gcvoelzenuwen, als vagus, glosso-

pharyngeus en trigeniinus zelve, de perceptie van het gevoel niet wel kan

gelegen zijn; maar dat de hier opgewekte indruk door andere vezels, die, zoo-

als wij gezien hebhen, zich overkruisen, naar de overzijde, en wel naai' een

nog onbekend punt of gedeelte, moeten worden overgehragt. Wel schijnen,

zooals wij hoven hebben opgemerkt -j-, de mcdnila oblongata en eenige een

weinig hooger gelegene gedeelten, misschien lot aan of zelfs in de thalami

oplici, die als het ware het boveneinde zijn van de achterste grijze horens

van het ruggemerg, de zitplaats van het gevoel te wezen, zooals de corpora

tpiadrigemina de zitplaats zijn voor de perceptie van het licht. Maar de oog-

zenuwen maken op de overigen deze uilzondering, dat zij zelve zich decus-

seren, Avaardoor ook hier de perceptie van het linker oog op de corpora qua-

drigemina van de regterzijde plaats heeft, en dus de perceptie geschiedt aan

de overzijde der zenuw; waardoor tusschen beweeg- en gevoelzenuwen die

algemeene overeenstemming ontstaat, dat overal de plaatsen van indruk van

onzen wil en van perceptie aan de overzijde van de zenuwen gelegen zijn.

Waar echter dit punt van gevoelperceptie gelegen is, wagen wij niet te

gissen.

Vroeger vermoedde ik, dat de plaats, waar de decussatie voor de gevoel-

zenuwen aanwezig was, in het verlengde ruggemerg zoude gelegen zijn §.

Later hebben de proeven van Brown Sequard aangetoond, dat de kruisin

van gevoel in het ruggemerg zelf plaats heeft, zoodat de regterzijde van

het ruggemerg de drager is van den indruk der gevoelzenuwen, die zich in

de tegenovergestelde linkerzijde van het ligchaam verspreiden **. Ik heb

door de welwillendheid van mijnen vriend, den Heer Fles, Lector aan het Mi-

litaire Hospitaal alhier, mij zelven van de juistheid dezer stelling kunnen

• Ovci- het Ruggemerg. pag. 72.

f pag, 7, Noot f.

§ Over het Ruggemerg, pa;?. 73.

** E. Brown SEaUARD, Recherches crpérimentales sur la Iransmission des imprcssions sensitives

dans la Moelle épenière. Gazelle Uebdom. de Méd. 1S55, Tomé II. N°. 31, 36.
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overtuigen en duidelijk kunnen waarnemen, dat bij doorsnijding van de reg-

lerhelft van het ruggemerg van eene geit het Hnker been ongevoeHg, en het

regier verlamd werd, maar eene hooge gevoeligheid bleef vertoonen.

3Ien licefl iiieruit willen besluiten, dat de gevoelzenuwcn zelve zich zouden

overkruisen, en niet aan dezelfde zijde eindigen, en Stilling zegt uitdruk-

kelijk, dat een gedeelte van de achterste zenuwwortels in de commissuren

overgaat *, en zij zich dus direct schijnen te overkruisen, terwijl dit van an-

dere gevoeldraden niet het geval zoude zijn. Daar echter Stilling zelf

zegt, zijne denkbeelden over den waren oorsprong der zenuwen eerst later

te zullen mededeelen •]', willen wij hierin niet verder dringen.

Uit de groote overeenkomst echter, die tusschen de gevoelzenuwen van

het ruggemerg en van het verlengde ruggemerg aanwezig is, meenen wij

voorloopig te moeten besluiten, dat de gevoelzenuwen ook in het ruggemerg

zelf uit de in de grijze achterste horens aanwezige gangliëncellen ont-

springen, vin waar waarschijnlijk draden afkomstig zijn, die zich overkrui-

sen door de commissuren, om zoo verder naar boven te gaan; op welke

wijze de proeven van Broaviv Sequard het best zullen kunnen worden ver-

klaard, en met de onbetwistbare feiten van den loop der gevoelzenuwen

in hot verlengde ruggemerg in overeenstemming gebragt. Uit deze proeven

schijnt men te moeten besluiten, dut de decussatie voor de gevoelzenuwen

in het ruggemerg ongeveer op de plaats van den oorsprong des gevoel-

wortels geschiedt §.

* Stilling, Neue Unlersuchungen ueber den Ban des Rückenmarks, Cass"l 1857. 2^ L''ef. pag. 265 C.

pag. 268 sqq. Zie ook 1' Lief. pag. 119, 131.

f Stilling. 1. c. 3^ Lief. pag. 628. lic nam bij eene mijner patiënten waar, dat eene drukking op

de voorvlakte van de linker dij, eene handbreed boven de knie, terstond eene zeer pijnlijke gewaarwor-

ding verwekte in den enkel van den regtervoet. Dit zoude dus wel den schijn geven van eene naauwe

vereeniging tusschen de gevoelzenuwen van weerszijden. Deze reflex vertoont zich echter hier van den

linker nervus cruralis op den wortel van den regter iscliiadicus. Dit verschijnsel bestaat sedert vele

maanden. Drukking op den enkel verwekt echter omgekeerd geene pijn in de dij.

§ Gaarne wil ik aannemen, dat ik in mijne \roegere yerhandeling over hel Ruggemerg mij mis-

schien in de verklaring der gevoelzenuwen vergiet heb, en gevoelzenuwen voor reflexzenuwen heb

gehouden en omgekeerd, en dat dus welligt de gevoelzenuwen de dwarse wortels, en de refleszenuwen

de opklimmende draden zijn, die, volgens Stilling {Neue Unlersuchnngen, 2'^ Lieferung, pag. 265

und pag. 285 sq.) weder naar de grijze stof zich zouden ombuigen. Nadat BidD£B verklaart, deze

opklimmende vezels der achterste zenuwwortels na een naauwkeurig onderzoek niet te hebben kunnen
vinden (Untersuchungen ueber die Texlur des Rüchcnmarks, Leipzig 185 7, pag. 89), verheugt het mij,

mijne waarneming door den naauwkeurigen Stilling bevestigd te zien.
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Daar echter de grijze acbtersle horens, g^'l'j'^ ^^ '" mijno Verhandeling

over het Ruggenwrg, peg. 47 en Gl, heb opgemerkt, in den rug en hoven

de cervicaalaanzwelling veel dunner zijn, en dus een veel geringer aantal

dunne opgaande vezels bezitten dan in de lenden- en cervicaalaanzwelling,

kunnen deze, naar mijne overtuiging, niet dienen voor de overbrenging van

gevoel; maar, terwijl de eigenlijke gevoeldraden in de gangliëncellen van bet

ruggemerg schijnen over te gaan, ontspringen uit dezen oorsprong der gevoel-

zenuwen weder andere geleidraden, die, even als in het verlengde ruggemerg,

zich naar de overgestelde zijde schijnen te begeven, om in de achterste stren-

gen naar boven zich om te buigen, en zoo den indruk naar de hersenen over

te brengen. Hieruit volgt ook, dat men ongevoeligheid veroorzaakt, volgens

de proeven van Brown Sequard, door eenc longitudinale snede in het mid-

den, of door het vernietigen van de grijze stof. Niet overal echter schijnt

Brown Sequard reflexindrukken van gevoelperceptie naauwkeurig te hebben

onderscheiden.

§4.

OVER DEN OOESPONG DER ZENUWEN UIT HET VERLENGDE RUGGEMERG.

NERVUS FACIALIS.

Onder de zenuwen van het verlengd ruggemerg is er misschien geene, waar-

van de oorsprong moeijelijker met zekerheid te bepalen is dan de nervus

facialis.

Bij den mensch is de loop dezer zenuw, zooals door Stilling zeer juist

Wanneer men echter de wijze nagaat, waarop, volgens de ervaring van LuuwiCH Tirck, eene

degeneratie in het ruggemerg zich verspreidt,— namelijk bij compressie of andere ziekteaandoening

van het ruggemerg, wordt de verspreiding der degeneratie altijd in de achterste witte strengen boven,

in de voorste beneden de plaats van beleediging aangetroffen (zie Ludwich Tübck in Frorieps No-

tizen, 1857, u. B. N'. 9, pag. 157),— dan moet men hieruit toch besluiten, dat de achterste strengen

eene centripetale werking naar de hersenen, de voorste eene centrifugale werking uitoefenen, en dat

dus de achterste strengen het naauwst met het gevoel in verband staan. Door het ingrijpende van

vivisecties acht ik bet onmogelijk, om langs dien weg hier tot zekerheid te geraken, en de proeven

van Brown Seöüard komen mij Toor niet overal bewijzend te zijn.
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is aangetoond, zeer gekromd of met eene bogt naar beneden omgebogen, even

zoo als dit hier mei den nervus abducens het geval is *. Het is zeer duide-

lijk, dat door de aanzienlijke breedte van de pons Varolii deze beide zenu-

wen in hare baan door de medulla oblongata naar beneden zijn gedrongen,

waardoor zij de dwarse rigling, die aan de andere zenuwen van het verlengde

merg eigen is, verloren hebben. Bij de dieren echter, waar de pons Varolii

minder breed is, houden dan ook deze zenuwen eene meer regte rigting, zoo-

dat men ze door ééne dwarse snede gemakkelijk in haar geheel verloop kan

blootleggen; bij velen is echter hare baan nog met eene meer of min ge-

ringe schuinsche helling naar voren en naar beneden
-f.

Deze zenuw onderscheidt zich bijzonder door eene eigenaardige witte tint

van hare vezelen, die zeer parallel nevens elkander verloopen, waardoor zij

zeer kenbaar is. In dezen loop buigt de stam zich voor den ventriculus quar-

tus naar binnen om, en schijnt, nadat hij den bodem dezer vierde hersenholte

genaderd is, dwars naar binnen naar de raphe door te loopen, waarin de

meeste zijner vezelen schijnen over te gaan §, om aan de tegenovergestelde

zijde weder naar voren uit te stralen **.

Op dezen weg echter, langs den bodem der vierde hersenholte, vertoont deze

zenuw meerdere bijzonderheden, waardoor zij zich van andere zenuwen onder-

scheidt.

Stilling merkt op, hetgeen ik ook bevestigd heb gevonden, dat de stam

van den facialis meest in een enkelen bundel vereenigd is; zeldzaam treden

eenige strengen van longitudinale vezels er tusschen, in welk geval de zenuw

het aanzien van eene meer of min in twee afdeelingen bestaande zenuw ver-

krijgt
"f"f.

In haren loop door de medulla is zij aan de binnenzijde van den

nervus trigeminus gelegen, zonder zich hiermede bijzonder te vermengen §§.

* Stillikg, Pons Varolii, pag. 154, Taf. XVIII. fig. 2 facialis, fig. 1 abducens.

f Door de meerdere dikte dezer zenuw bij grootere dieren, ziet men, vooral bij het kalf, het paard

en den ezel, hare geheele baan door het verlengde merg zeer fraai en duidelijk, zelfs met het bloote

oog. Fig. 3 ff', fig. 4 ff.

§ Kg. 3 ƒƒ ' d. Zie ook Stilling, Pons Varolii, Taf. 3, 4 en 5.

** Fig. 3 ff' d.h.k.k.

ft Stilling, Pons Varolii, pag. 37. Zie ook eenigzins dit voorgesteld in onze fig. 3. Bij den nervus

abducens komt dit menigvuldiger voor, fig. i e, f.

§§ Fig. 3 ƒƒ' //', fig. 4 ƒ, /, r. Stilling houdt dit gedeelte voor het vervolg van de vroegere ge-

latineuse stof uit de achterste horens van het ruggemerg en de daarbij gelegene achterste witte stren-

gen, waarin wij dezen Schrijver niet kunnen toestemmen (1. c. pag. 37). Later zullen wij hierover meer

in bijzonderheden treden.
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Hoogst gewigtig is echter lietgeen Stilling opmerkt van hel verschil Uis-

sclien de lagere en hoogere gedeelten van den facialis. Terwijl namelijk de

onderste gedeelten dezer zermw in eene eigene kern eindigen *, loonen de

hovensle vezels eene afwijkende verhouding. Deze laatste schijnen direct in

de raphe over te gaan, zonder zich in de kern te verliezen, en dan in de

raphe zich te kruisen; haar verdere loop is hem echter niet duidelijk ge-

worden. In dezen loop sluiten zij in hare vezels eenen hundel longitudinale

vezels in, waarin Stilling eenen wortel van den trigeminus meent te zien,

zoodat de vezels van den facialis zich voor en achter langs dezen hundel he-

geven f.

In nog hoogere gedeelten ziel men niets meer, volgens Stilling, van eene

kern; maar hij meent, dat de vezels van den facialis zich in dezen loop naar

beneden huigen om in de lager gelegen kern over te gaan, terwijl andere ve-

zels van den fiicialis zich door de raphe naar de ruggemergstrengen zouden

hegeven, waarvan zij verlengsels zouden zijn, zoodat dus de nervus facialis

een duhhelen oorsprong zoude hezillon. Hij erkent echter, dat dit door

nadere onderzoekingen nog moet worden uitgemaakt §.

Hoezeer ik mij in het algemeen met de gegevene beschrijving van den

loop van den facialis volgens Stilling, zeer wel kan vereenigen, en ik ook

in de meeste dieren in de hooser crelcEfene slrenüfen van den facialis vele

doorgesneden vezels heb aangelrolYcn: zoo zijn loch bij het paard en den ezel

de enkele vezels van den hier zoo zwaren facialis zoo dik en duidelijk herken-

baar, dat ik, hoe vreemd mij dit ook toescheen, daar de verklaring liiervan

zeer moeijelijk is, meen te moeten aannemen, dat vele vezels van Acn facia-

lis onmiddellijk lot in de raphe doorloopen, zonder door eene kern onderbro-

ken te worden. Ik heb echter hierbij waargenomen, dat in dezen loop tus-

schen de vezels dezer zenuw vele afgezonderde kleine gangliëngroepen en

zelfs enkele gangliëncellen worden aangetroffen; zoodat, hoewel ik ook meende

eenige vezels onafgebroken lot in de raphe te kunnen vervolgen, ik dit nog

niet als een zeker feit durf op te geven.

* Stilling, Tab. III, IV. n n' h, en onze fig. IV. ff.

t Stilling, I. c. pag. 37, Taf. V. nna. Zie ook onze flg. 3 ƒƒ d, b. Wij zullen later zien, dat

deze bundel longitudinale vezels, die door den stam van den facialis wordt ingesloten bij de vierde

hersenholte, met den trigeminus niets gemeen heeft ; maar een der doorgesneden achterste wortels

is van de gehoorzenuw. Kij bet paard en den ezel schijnen zij niet voor te komen, waar deze wor-

tels een meer scheeven loop naar boven volgen.

§ 1. c. pag. 38.
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Ontwijfelbaar echter schijnt het mij toe_, dat niet alle vezels van den fa-

cialis uit eene en dezelfde gangliëngroep ontstaan; hetzij dan dateenige ve-

zels onmiddellijk door de raplic zich naar de andere zijde begeven, of uit

afzonderlijke gangliëncellen ontspringen.

Merkwaardig is het hoYendien_, dat althans bij den ezel de stam van den

facialis midden door den groeten wortel van den trigeminus heendringt; echter

is het mij niet gelukt, een onmiddcllijken zamenhang tussclien deze beide ze-

nuwen hier te ontdekken.

De voorname kern voor den facialis geeft aan de andere binnenzijde, nadat

zij aan de buitenzijde vele vezels dier zenuwen heeft opgenomen, weder vele

vezels af, die, even als wij van de kern van den hypoglossus hebben ge-

zien, in de raphe overgaan, om meer naar voren deze weder te veilaten *.

Opmerkelijk echter is het^ dat cenige vezels geheel aan de achterzijde van de

raphe dwars door naar de overzijde zich begeven
"f.

Ditzelfde is echter ook

het geval met de hoogere gedeelten van den facialis, waar geene kern meer

zigtbaar is §. Dat deze vezels niet, zooals Bidder van de achterste commis-

suren meent in zijn nieuwste werk over het ruggemerg **, uit bindweefsel

bestaan, heb ik met zekerheid bij het paard, den ezel en ook andere dieren

kunnen onderscheiden, daar ik deze vezels duidelijk tot in den facialis kon

vervolgen. Zeker is het, dat van al de zenuwen van het verlengde rugge-

merg geene enkele zulk eene sterke gemeenschap heeft met die der over-

zijde, hetzij dan direct, hetzij indirect door tusschenkomst van gangliëncellen,

als de facialis.

Letten wij echter op de werking van den facialis, dan kunnen ons de ver-

schillende oorsprong en het sterke verband van den facialis der eene zijde

met die der andere niet zoo zeer verwonderen. Immers is de meeste werking

van den facialis bilateraal. Wij kunnen, wel is waar, de gelaalspieren van

slechts eene zijde meer of min afzonderlijk bewegen, maar bij dieren schijnt

dit vermogen, uitgezonderd bij de bewegingen der ooren en oogleden, bijna

geheel te ontbreken; zoodat ik zelfs zeer betwijfel, of een hond, kat, paard

* Fig. 4 f,b,c.

t Fig. 4 b.

§ Fig. 3 6.

** BiDDEB, Unlersuchungcn ueber die Texlur des Rückenmarks, Leipzig 1857, pag. 47,enpag. 95,

N°. 11. Ook omtrent het ruggemerg zelf kunnen wij dit gevoelen van Bidder van het aanwezen

van zooveel bindweefsel geenszins aannemen.

16
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of ezel het vermogen bezit, om den bok scheef te trekken, slechts ecnen

neusvleugel te bewegen, of een oog willekeurig digt te knijpen, waartoe ook

zelfs bij den mensch eene zekere oefening en inspanning vereischt wordt *.

Nu zijn echter de vezels van den facialis, die zonder in de facialiskern

te treden, terstond zich naar de raphe bogcvon, naar evcnrodighcid veel tal-

rijker en aanzienlijker bij het paard en den ezel dan bij den mensch of zelfs dan

bij de hoogere dieren; terwijl de afzonderlijke kern integendeel bij den mensch

veel grooter is. Hieruit schijnt men te mogen afleiden, dat dat gedeelte van

den facialis, hetgeen uit do kern, of misschien ook zelfs uit hoogere klei-

nere kernen en gangliëncellen ontspruit, meer of min afzonderlijke bewegingen

toelaat. Daar echter een gedeelte van deze kern van achteren door dwarse

vezels zich met de kern der overzijde schijnt te vereenigen
-l*,

zullen alleen

die gedeelten van den nervus facialis eene eenzijdige beweging toelaten, die

uit gangliëncellen ontspruiten, welke niet met die der overzijde onmiddellijk

verbonden zijn. En daar nu deze bundels dwarse draden achter de raphe bij

de dieren, vooral het paard en den ezel, doch ook zelfs den hond en de kat,

naar evenredigheid veel zwaarder schijnen dan bij den mensch, terwijl de

afzonderlijke kern voor den facialis bij de dieren kleiner is^ zoo zal de uni-

laterale werking van den facialis bij deze dieren veel geringer zijn dan bij den

mensch. Die vezels echter, die uit het ganglion in de raphe overgaan, en

naar de overzijde uitstralen, moeten, even als Avij bij den hypoglossus en

accessorius hebben gezien, als dragers van den indruk van onzen wil worden

beschouwd, waardoor ook hier eene decussatie plaats heeft; zooals het dan

ook bekend is, dat, bij verlamming na apoplexie, dat gedeelte van het gelaat

verlamd wordt, hetgeen aan de hersenbeleediging is tegenovergesteld §.

* Het is echter merkwaardig, dat bij Londen en konijnen bij aannadering van eenig voorwerp tot

het oog, de nictitntie der oogleden slechts aan de eene zijde plaats heeft, terwijl bij den mensch het

oogknippen op beide oogen geschiedt. Dit oogknippen is echter onwillekeurig, en moet niet met de

willekeurige werking van den facialis verwisseld worden. Wij zullen later eene verklaring van dit

oogknippen trachten te geven, hetgeen door reflex wordt te weeg gebragt.

t Fig. 3 rf. 6, fig. i ƒ, b.

§ Meest alle waarnemingen van verlamming van het gelaat toonen, dat bij hemiplegie ook de facialis

aan de tegenovergestelde zijde der hersenen verlamd is, waardoor de mond naar de gezonde zijde van
het ligchaam getrokken wordt. Men vindt onder andereu hiervan bij Lallemand, Recherches sur

l Encephale zeer vele voorbeelden. In gevallen, waar de eene zijde door rigor is aangedaan, is de mond
getrokken naar dezelfde of aangedane zijde, doordien dan ook de facialis van die zijde sterker werkt.
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De kern echter van den facialis staat nog in meerdere verbindingen met andere

deelen: vooreerst met de kern van den nervus auditorius, en vervolgens met den

grooten wortel van den trigeminus, en dan nog met eenige verwijderde gangliën-

Hoogst zelden schijnt eene tegenovergestelde verlamming van liet gelaat plaats te vinden. Vooi

korten tijd kwam mij hiervan een zeer merkwaardig voorbeeld voor, waar de mond zeer sterk links

was getrokken, door verlamming van den regter facialis, zoodat de oogleden van het regter oog niet

konden gesloten worden, en waar paralytische aandoening voorkwam met gedeeltelijke ongevoeligheid

van de linker extremiteiten. Hier was dus de regier facialis verlamd in tegenoverstelling van de

verlamming der ledematen; ook in dit geval werd de tong naar de regterzijde omgebogen.

Een merkwaardig geval van verlamming van het gelaat aan de tegenovergestelde zijde van de

verlamming van het ligchaam vindt men in Schmit, Jahrb. 1857, 'N''. 3, pag. 297. Hier was de

regterzijde van het ligchaam verlamd en de mond naar regts getrokken, het linkeroog slechts half

sluitbaar; bij de sectie waren de groote hersenen verweekt; in den pons Varolii meest links, was eene

roodachtig verdiepte vlek en een hard gezwel van de grootte van eene walnoot, naar achteren af-

nemend. Het geheele proces was in de linkerzijde van den pons verder uitgebreid dan in de regter.

Voor den pons waren de hersenvliezen verdikt en zamengegroeid en in de linkerhelft tot aan de

groef tusschen den pons en de linker gyri der hersenen. De linker nervus trigeminus was verweekt,

de linker facialis normaal. Er was hier dus duidelijk verlamming der regterzijde met verlamming

van den linker nervus facialis.

De schrijver zoekt de verklaring en de zitplaats der kwaal in de pons, waarin hij meent dat

zich de nervus facialis decusseert. Wegens den hoogen scheef naar boven gerigten loop van den fa-

cialis bij den mensch, loopt hij hier ten deele door de pons Varolii. De tegenzijdige verlamrain"-

zoude dus hier moeten verklaard worden, doordien de corpora pyramidalia in de pons boven de de-

cussatie, de nervus facialis onder zijne decussatie verstoord was; waaruit de schrijver het besluit

trekt, dat dit geval tevens bewijst, dat de nervus facialis niet gedeeltelijk, maar geheel zich decus-

seert, daar anders geene volkomene verlamming aan de eene zijde kon plaats hebben : hetgeen echter,

indien de stam der facialis beleedigd was, volgens zijn gevoelen, in zijnen doorgang door het merg,

hierdoor niet zoude bewezen worden, daar dan natuurlijk slechts de eene facialis kon geparalyseerd

worden.

Ik geloof, dat in dit en de andere gevallen de verklaring van den schrijver nagenoeg de juiste

is: namelijk, bij de aandoening van den pons aan de linkerzijde, kunnen te gelijk worden aangedaan

de corpora pyramidalia, waardoor verlamming van de regterzijde van het ligchaam en van den linker

nervus facialis zoude ontstaan, waar hij door het onderste gedeelte van den pons loopt. Eene der-

gelijke kruising der verlamming zoude dus de zitplaats der kwaal in den pons Varolii bewijzen. Zie

ook EoMBERG, Lehrb. der Nervcnkr., 1840. 1. B., Abth. pag. 225. Of men echter besluiten mag,

dat bij hemiplegiën, waar het gelaat niet wordt aangedaan, de plaats van beleediging altijd onder

den nervus facialis gelegen is, zoude ik niet durven beweren ; daar de vezels uit de hersenen, die

den indruk van onzen wil leiden naar den facialis, waarschijnlijk uit een ander punt in de hersenen

of corpora striata zullen ontspringen dan die, welke den indruk van onzen wil langs de corpora

pyramidalia naar de e.Ktremileiten overbrengen, en die dus ook afzonderlijk kunnen worden aange-

daan. Naauwkeurige pathologische waarnemingen en secties zullen alleen in staat zijn deze verschil-

lende plaats te vinden.

Ook kunnen twee ziekelijke aandoeningen in de hersenen aanwezig zijn, waarvan de eene op de

16*
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groepen, waartoe ook de corpora olivaria beliooren. Daar echter deze laalslc

ook met de kern van den liypoglossus en accessorius in een zeer naaiiw

verband staan, willen wij later deze meer verwijderde gangliën onder den

naam van hulpgangliën, die eene meer zamengcstelde reflex op de zenuwen

uitoefenen, afzonderlijk beschouwen, en ons in dit hoofdstuk slechts tot den

naasten oorsprong der zenuwen uil hare kernen en de naaste verbindingen

van deze laatste met aangrenzende zenuwen bepalen.

Om deze redenen gaan wij thans over tot de gehoorzenuw, die zoo zeer

in de nabijheid van den fiicialis het ruggenierg verlaat.

NERVUS AUDITORIÜS.

In het verlengde ruggenierg worden beide zenuwen, facialis en auditorius

terstond vaneen gescheiden, en wel door de verlenging van den trigeminus-

wortel, die tusschen beide zenuwen geplaatst is *. Om het verloop van de

gehoorzenuw te erkennen, moet ik bovenal het kalf, paard of ezel aanbe-

velen, waar deze zenuw zeer dik, en haar oorsprong ongemeen fraai en

duidelijk is.

Ook de nervus acusticus behoort tot de vrij zamengcstelde zenuwen. Al-

gemeen zijn de wortels van den acusticus bekend, die uit do vierde hersen-

holte meer of min schuins naar buiten gaan, zich om het corpus restiforme

heen slaan, om zoo in den nervus auditorius over te gaan. Stilling vond

nabij het punt, waar deze vezels in den auditorius overgaan, eene eigene

groep gangliëncellen, die met deze wortels in een naauw verband schijnen te

staan •[*. De zenuw zelve dringt tusschen het corpus restiforme en den Irige-

minuswortel (SriLLi?fGS witte achterstrengen van het ruggenierg) scheef,

eenigzins boogvormig naar den ventriculus quartus, waarvan zij echter, zooals

Stilling zeer juist opmerkt, verder dan de facialis verwijderd blijft, in de

tegenovergestelde zijde van de andere gelegen is; zoodat aan de eene zijde de extremiteiten, en door

de andere oorzaak de facialis en tong kunnen aangedaan worden. Zie ook een geval van verlam-

ming der regter gezigtshelft en der linkerzijde van het ligchaam bij Eojibeeg, Lehrb. 1. B. S.Abth.

pag. 808 sq.

* Fig. 3 en 4 Z. /., tusschen de gehoorzenuw g. en facialis
f.y

die als gelatineuse stof en ach-

terste witte ruggemergstreng door Stilling verkeerdelijk wordt aangeduid,

t Stillikg, Pons Varolii, pag. 28 en 162 sq., Tab. I et II z. en pag. 153.
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rigling van den zoogenoemden locus coeruleus *, waarin bij nog eenige afdee-

lingen onderscheidt.

Bijzonder opnieri<eiijk is het^ dat do vezels van den nervus auditorius

geenszins zoo gesloten aaneen liggen, als dit bij andere zenuwen het geval

is; maar dat hare bundels door meerdere strengen longitudinale vezels, die zich

tusschen de draden der gehoorzenuw naar boven begeven, in meer afzonder-

lijke vezels worden gescheiden f.

Nergens is het gemakkelijker dan hier, vooral in het kalf, de verbinding

te zien tusschen de draden van do gehoorzenuw en de gangliëncellen, waaruit

zij ontspruiten. Deze gangliëncellen behooren tot de grootste soort, zoodat

men die reeds bij eene 8— 10 malige vergrooting duidelijk onderkennen kan §,

en zich bij eene 40 a 50 malige vergrooting duidelijk kan overtuigen, dat

de draden der gehoorzenuw uit deze gangliëncellen ontspringen, die door

meerdere draden weder onderling zich verbinden en vervolgens centraaldra-

dcn uitgeven, die naar eene meer dieper bij de vierde hersenholte gelegen

groep gangliëncellen of kern zich begeven **. Deze kern, die vooral bij het

kalf zeer duidelijk is, bestaat uit eene menigte gangliëncellen, waartusschen

vezels in allerlei rigtingen verloopen. Vooreerst namelijk ontvangt zij de ve-

zels van de gehoorzenuw
f*]-;

vervolgens breidt zich hierin eene menigte vezels

uit, die van het corpus restiforrae en van het cerebellum afkomstig zijn, en die

eene eigenaardige golvende buiging vertoonen, vooral in het kalf §§. Op andere

plaatsen loopen deze vezels uit het cerebellum meer regt ***. Het is mij dui-

delijk gebleken, dat eenige vezels van den auditorius, die uit groote gan-

gliëncellen van den auditorius ontspringen, dwars in deze vezels ombuigen

en zich hiermede naar het cerebellum begeven fff. In eenige sneedjes zag ik

* Stilling, 1. c. pag. 38, Tab. I, l, m, n, n. Tab. II, III, IV, m, m en Tab. 18, Fig. 13, 14,

15, pag. 122 sqq. Zie ook onze l'ig. 4, g, h.

f Fig. 4, g, g". Ook Stilling, Taf. II, m, m".

§ Fig. 4, g\

** Fig. 4. /(. Stilling heeft zekerlijk dezen oorsprong der gehoorzenuw uit deze gangliëncellen in

het kalf niet onderzocht; daar hij die voor onzeker houdt, 1. c. pag. 159, en zelfs aan de gehoor-

zenuw eene afzonderlijken kern ontkent, 1. c. pag. 158, b. hoezeer hij het verband van zeer groote

gangliëncellen met de vezels van de gehoorzenuw beschrijft.

ft Fig. 4, g\ h.

§§ Fig. 4, i, k.

*** Stilling, Taf: II, III,
f, f.

ttt Fig. 4, t, g".
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duidelijk mcordere groote gangliënccllen^ mei die van den sliini van den audilo-

rius volkomen gelijkvormig en liierniode verbonden, zich tusschen deze vezels,

die van het cerebellum komen, uitstrekken; zoodat er geen twijfel kan bestaan,

ol' (Ie nervus audilorius staat in eene zeer naauwe verbinding met het cere-

bellum, waarvan mij echter de beteekenis en verklaring duister zijn *.

liet is bekend, dat Foville eene verbinding tusschen den nervus audi-

lorius en den flocculus heeft aangegeven f, die ik ook bevestigd heb gevon-

den, en daarmede de bijzondere grootte van dezen flocculus bij Knaagdieren,

en die een scherp gehoor bezitten, heb in verband gebragt § ; doch het aan-

deel van het cerebellum in de perceptie van het gehoor waag ik niet om
eenigormate te bepalen, en erken liever, dat het nut van dit verband mij

nog onbekend is.

In meerdere praeparaten, bijzonder bij den ezel en het kalf, bleek mij

overtuigend, dat er tusschen den auditorius en trigeminus, waar de eerste

zich om den stam van don grooten wortel van den trigeminus slaat, eene ge-

meenschap is van vezels, die alle gangliëncellen bezitten. Wij hebben deze

gemeenschap ook in onze afbeelding fig. 4 aan de binnenzijde van den

nervus auditorius g, trachten aan te geven.

Aan de andere zijde van deze kern (fig. 4, h) straalt eene menigte zware

vezelbundels uit, die vooral bij het kalf buitengemeen zwaar zijn en op de

fraaiste wijze om de longitudinale bundels zich wenden, en zich als meer

of min verdeelde fibrae arciforraes naar de raphe begeven, waarheen zij in

dwarse rigting verloopen, om zich met gelijksoortige vezels van de andere

zijde weder te vereenigen of hierin over te gaan **.

Vele van deze fibrae arciformes omstrikken den stam of wortel van den

nervus facialis fig. 4, f, f, op de menigvuldigste wijze, en op enkele plaat-

sen meende ik lange vezels te erkennen, die in de baan van den facialis

* In den ezel vond ik in de uitstralingen van den auditorius naar het cerebellum vele sterk

gepigmenteerde gangliuncellen. In lagere sneedjes, waar reeds de stam van den auditorius niet meer

zigtbaar is, is deze kern met uitstralingen naar het cerebellum nog aanwezig, en tevens gaan van

hieruit zware bundels naar de raphe.

f Foville, Trailé complet de Canalom. et physiol. du syst. cerebr. spr. Tab. 4, Fig. 3, o. //.

Tab. 4, Fig. 1, E, E, X.

§ Recherches d'analomie eomparce sur Ie genre Slenops d'Itliger, par J. L. C. Schroeder va.n

DER Kolk et W. Vrolik, pag. 33. In Bijdragen tol de Dierkunde, uitgegeven door Natura Arhs

Mngislra, D. I. Amsterdam 1S48—1854.

** Fig. 4. h. d.
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zich plaatsten, en met diens vezelen in den stam dier zenuw peripheriscli

zich naar huilen begeven. Na herhaald onderzoek echter onder sterkere ver-

grooLingen gelukte het mij telkens te ontdekken, dat wel eenige dezer ve-

zels een klein eind wegs niet de vezels van den facialis naar buiten zich

rigten, maar iets verder deze baan weder verlaten, om in andere fibrae

arciformes over te gaan; zoodal, hoezeer ook deze vezels den facialis op de

menigvuldigste wijze omspinnen, ik mij geenszins van eenig direct verband

heb kunnen overtuigen *.

Geheel anders is dit echter met de kernen. Uit dezelfde centraalkern, na-

melijk van de gehoorzenuw fig. 4 h, begeven zich vele dunne vezels naar

de kern van den facialis
"f,

zoodat aan eene verbinding tusschen deze beide

kernen niet is te twijfelen.

Deze verbinding acht ik hoogst gewigtig. Zij duidt namelijk op een re-

flex of inwerking van den auditorius op eenige deelen van den facialis. Dat

eene dergelijke werking inderdaad plaats heeft, valt niet te betwijfelen §:

immers verkrijgt de musculus stapedius een takje van den facialis, en het

is wel met zekerheid aan te nemen, dat sterke indrukken op de gehoorze-

nuw, als meer of minder scherpe of zware geluiden, op de bewegingen der

gehoorbeentjes en aldus ook vooral op den stapedius eene reflecterende werking

moeten uitoefenen.

Moeijelijker is het vraagstuk, in hoeverre men de centrale verbinding zoude

kunnen aanwijzen, waardoor de gehoorzenuw hoogst waarschijnlijk reflecteert

op het ganglion olicum, en zoo door den tensor tympani op de spanning van

het trommelvlies. Bij de vele verbindingen echter, die dit ganglion heeft

met meerdere zenuwen wordt het moeijelijk dit met eenige zekerheid aan

te wijzen. Het ganglion oticum immers verbindt zich met den nervus ptery-

goideus, glossopharyngeus en facialis, en de vraag is dus: langs welken weg

gaat waarschijnlijk de reflexindruk van de gehoorzenuw op dit ganglion?

* Bij het kalf zijn deze vezels zoo duidelijk en zwaar, dat liet niet moeijelijk is, die zonder on-

derbreking tot in en door de raphe op vele plaatsen te vervolgen. Dit bewijst een on middellijken

zamenbang tusschen de beide kernen van de gehoorzenuw, en hierdoor kan misschien de sympathie

der beide gehoorzenuwen, en het voorkomen van doofheid aan beide ooren, b. v. ten gevolge van

apoplexie, hetgeen ik zelf ook heb waargenomen, verklaard worden. Misschien verklaart het ook,

waarom wij met twee ooren slechts een enkel geluid vernemen.

t Fig. 4, m, /.

§ ToDD and Bowman, the Physiol. Anat. Vol. II, pag. 87.
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Wal den ncrvus pterygoiilcus betreft, zoo schijnt de innige verbinding tus-

schen deze zenuw en het ganghon olicuni niet geheel constant te zijn, en

is door meerdere onderzoekers ontkend *; door lateren ecliter wordt de on-

derlinge verbinding aangenomen. Daar evenwel deze zenuw als zijtak van

de portio minor trigemini uit cenc centraalkcrn ontspringt, die aanmerkelijk

hooger gelegen is dan de kern van de gehoorzenuw
-f,

zoo zoude hel bijna

onmogelijk zijn, de verbinding lusschen beiden mei ccnige zekerheid anato-

misch te vervolgen; maar hierdoor wordt bet ook onwaarschijnlijk, dal de re-

flex dezen weg volgt. Hetzelfde geldt van den glossopharyngeus: deze zenuw

ontspringt veel lager dan de auditorius, hetgeen vooral in de langere me-

dulla oblongala van den ezel zigtbaar is §; zoodat ook lusschen deze beide

zenuwen eene centrale . verbinding minder waarschijnlijk is. Er blijft dus

over de verbinding van het ganglion olicum, door middel van den nervus petro-

sus superfacialis minor, met de knievormigc bogl van den facialis **. Mis-

schien zoude deze ook door de chorda lympani kunnen volbragt worden, die

ook met hel ganglion olicum dikwijls, zooals mij zelven gebleken is, eene

naauwe verbinding aangaat. Hieruit blijkt dus, dat ook deze reflex van den

auditorius op hel ganglion oticum en op den tensor lympani hoogst waarschijn-

lijk door den nervus facialis volbragt wordt langs de door ons aangegevene cen-

trale verbinding, die hierdoor nog gewigliger wordt.

Het komt mij echter waarschijnlijk voor, dal men eene nog ruimere reflexin-

werking van den auditorius op den facialis moet aannemen; namelijk op de bewe-

gingen der ooren. Ofschoon ook bij dieren, vooral bij het paard, deze bewe-

gingen der ooren willekeurig zijn, zoo zien wij toch terstond de oorschelp

zich rigten naar de zijde van waar het geluid komt, en daar dit oogenblikkelijk

geschiedt, schijnt mij deze werking niet altijd geheel willekeurig, maar meer

reflex te zijn. Alles is in hel ligchaam zoo volmaakt geschikt en met elkan-

der in harmonie gebragl, dat men aan onwillekeurige reflexwerkingen inder-

daad eene niet geringe ruimte moet toeschrijven. Zoo maken wij bij schrik

* Mdller en Meckel, Arch. 1832, pag. 72.

t Stilling, Pons Varolii, Tab. XXII, Fig. 3.

§ Zie onze fig. 10, Lett. 8, 9. De afstauden zijn bier naauwkeurig gemeten en aangegeven lus-

schen deze verschillende zenuwen.

** Valentin, Hirn wid Nervenkhre von Soemmering, pag. 406, Litt. X. Lokget, Jiial. et. I'liys.

du Syst. nerveux, Tom. II, p. 143. Deze laatste schrijver beschouwt bepaald dezen draad als den be-

weeEfwortel van het ganglion oticuni.
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cene zeer snelle inademing, brengen de bovenarmen van bet ligcbaam af, door

de werking van den deltoidcus, en kunnen nu door de buikspieren met groote

kracht op de opgetrokken borst werken en die vastzetten, om ter onzer ver-

dediging de musculi pcctorales niet meerdere kracht te gebruiken. Dit is ook

eene onwillekeurige reflexwerking, die geheel door de inwerking op verschil-

lende gangliëngroepen van onderscheidene zenuwen door reflex wordt veroor-

zaakt, en waardoor onwillekeurig ons ligcbaam in de houding wordt gebragt

van zelfverdediging. Evenzoo schijnt mij de beweging der ooren bij de die-

ren zeer dikwijls aan reflexwerking te moeten toegeschreven worden. Bij den

menscb is, zooals bekend is, de beweging der ooren bijna uitgedoofd ; maar

de reflexwerking van schrik op den faciaiis, waardoor zelfs de musculi fron-

tales en occipilales hevig kunnen gespannen worden, en de baren, gelijk men

zegt, te berge rijzen, is, even als het inhouden der stem door snelle inade-

ming, reeds zoo meesterlijk door Virgilius uitgedrukt in bet bekende stete-

runtquc comac, vox faucibus haesil. Dat overigens een onverwacht geluid ons

heviger doet schrikken, dan een onverwacht gezigt van iets, is algemeen ge-

noeg bekend. De reflexwerking echter hierbij bepaalt zich niet tot den ner-

vus faciaiis, maar het geheele zenuwsysteem wordt bij hevigen schrik sterk

aangegrepen ; vooral volgen in de eerste plaats aandoeningen van de ademha-

lingswerktuigen, aphonie, en somwijlen convulsies, die, daar zij bilateraal

werken, gelijk wij later zullen zien, uit het verlengde ruggemerg ontspruiten.

Tot dezen meer uitgebreiden invloed en reflexwerking van den auditorius breng

ik nu de achterste wortels, die over de vierde hersenholte verloopen, en waar-

van wij reeds met een woord hebben melding gemaakt. Dat deze wortels van

uit de vierde hersenliolte, althans voor bet grootste gedeelte, en meestal geheel

met den nervus auditorius te zamen hangen en hierin onmiddellijk schijnen over

te gaan, is buiten allen twijfel; doch geenszins geloof ik, dat zij lot de eigen-

lijke draden der gehoorzenuw in den strikten zin moeten gebragt worden.

Somwijlen ontbreken zij zelfs, ofschoon het gehoor aanwezig is; hetgeen mij

ook nog de kundige geneesheer Martini, Directeur van het Krankzinnigen-

gesticht te Leubus in Sileziën verhaalde, met zekerheid te hebben waarge-

nomen. Hetzelfde getuigen ook Longet * en de ook daar geciteerde J. V.

Meckel
-f

en Prosciiaska §.

* Analom. cl PhysioL du Sijst. Ncrv-, Tom. II, pao;, 83.

f Mem. de l'Acad. des Scienc. de Berin, 1765, jjac;. 9Ü.

§ De slructura nervorum Vindobonae. 1779, pag. ll'.i.

17
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Somwijlon liiingeii ook niet al dozo siriac iiictJullures met de gclioorzcnuw

zelve te zamen *, lietgecn ook mij is voorgekomen; daarenboven zijn zij aan

zeer menigvuldige versclieidenhedcn in loop, verdeeling en dikte ondcrlievig;

bij een doorstomnie vond ik ze naauwelijks; ])ij eenen anderen waien zij zeer

sterk ontwikkeld. Bij den bond, de kat, bet konijn, den Paradoxurus en de Cavia

cobaya vond ik ze zeer goed ontwikkeld ; naauwelijks ecbler bij den ezel en bet

kalf. Zij loopen langs den bodem der vierde bersonbolte scbuins naar boven tot

aan de middellijn, waar zij verdwijnen. Daar wij nu gezien liebbcn, dat de oor-

sprong der zenuwen voor beweging zeer nabij de middellijn of ra|)lie gelegen is,

de kernen ecbter voor de zenuwen van gevoel, als vagus, trigeminus en van de

gehoorzenuw zelve, meer fer zijde gelegen zijn, kan men niet wel veronderstel-

len, dat juist in de raplie, waarin zicb alle overkruisingsdraden vercenigen, de

zitplaats van bet geboor zoude te zoeken zijn.

Gewigtig zijn ecbter de gangliëngroepen, die in deze striae nieduUares nabij

den overgang in den stam der geboorzenuw volgens Stilling gelegen zijn •\.

Ook BiRDACii spreekt reeds van een ganglion, betgeen zicb aan bet knievormig

ligcbaam zoude aanleggen en waarin deze striae zouden overgaan §. Ook ik beb

dit ganglion op de buitenzijde van de geboorzenuw aangetroffen, en vermoed, dat

in dit ganglion vele draden van de geboorzenuw overgaan, die dienen tot reflex.

Stilling meent, dat deze acbterste wortels zicb in de rapbe kruisen en naar de

overzijde begeven, docb bij zelf boudt deze waarneming voor onzeker **. Het is

mij ook niet gelukt, bet verloop dezer vezels verder te vervolgen dan de rapbe.

Letten wij ecbter, zooals wij reeds boven hebben opgemerkt, op den sterken

indruk, dien een onverwacht geluid op de meduUa spinalis en bierdoor op het

gebeele spiergestel maakt, dan komt bet mij voor, dat deze vezels in de vierde

hersenholte, in baar verband met de gehoorzenuw, juist als reflexzenuwen

ons eene uitstekende dienst bewijzen. Wanneer de geest door schrik ver-

ward, niet zoo spoedig in staat zoude zijn om bet ligcbaam in de geschiktste

stelling te plaatsen tot zelfverdediging, wordt dit verrigt juist door deze

striae meduUares, die den indruk overbrengen of in de rapbe, waar alle ze-

nuwdraden zamenkomen en de eigenlijke nodus vitalis is, of zij overkruisen zich

* Zie ook BuRDACH, ven Baue des Gchirns, 2. Band, pag. 311.

t Stilling, Pons VaroUi, pag. 28 sq., Tab. I. m, z. Taf. 2, z.

§ BuRDACH, 1. c. pag. 8 4, 147, c.

•
1. c. pag. 28.
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daar, om zich aan de tcgcnovergesleldc zijde in overlangse vezelen om lo

buigen, die de gangliëngroepen in werking zeLlcn, waaruit die bewegingen

van buik, borst en armen voortspruiten, die wij bij schrik onwillekeurig in-

spannen, zooals reeds boven is uiteengezet.

Dat wij met onze beide ooren slechts één geluid vernemen, kan, yolgcna

mijne overtuiging, geheel niet door deze striae medullares verklaard worden;

maar is eerder het gevolg van de verbinding der eigenlijke gehoorgangliëii

door de striae arciformes, die wij boven hebben beschreven en afgebeeld *,

en van de gelijktijdige gewaarwording van een geluid, hetgeen wij dus niet

als twee kunnen waarnemen. Gelijk wij reeds boven hebben aangemerkt
"f,

zijn het deze achterste zoogenoemde wortels der gehoorzenuw, die zich in

dwars doorgesneden plaatjes als donkere langwerpige, scheef doorgesneden

mergbundels vcrtoonen, die Stilling ten onregte als den constanten en incon-

.stanten wortel van den trigeminus beschreven heeft §. Naar mijne waarnemingen

staan zij met den trigeminus in geene verbinding**; in het paard en den ezel

heb ik deze bundels in de streng van den facialis te vergeefs gezocht, en

hier maken ook deze reflexwortels van den auditorius niet zoovele vertakkin-

gen als bij den mensch, en zijn zelfs mocijelijk te herkennen, doordien zij

door een meer dikken, vrij brecden wortel, die scheef naar boven gaat, ge-

vormd worden,

NERVUS SEXTUS SIVE ABDÜCENS.

Uit den loop en de verbinding der zenuwen, die wij tot hiertoe beschouwd

hebben, blijkt, dat alle zenuwen van het verlengde ruggemerg zich indirect

overkruisen door de vezels, die uit hare kernen ontspringen en door de

raphe dringende in de tegenovergestelde zijde zich verliezen, of liever, in de

* Taf. 4, h, d.

t Pag. 32, Not. d.

§ Stilling, 1. c. Taf. 3, 4, a', a', a". Zie onze Fig. 3, d.

** Indien men de plaats en hoogte van deze achterste reflexwortels der gehoorzenuw in de uit-

muntende afbeeldingen van Stilling, Pons. Var., PI. XIX, Fig. 13—15 vergelijkt, dan valt het in

het oog, dat juist deze wortels op de hoogte van den facialis geplaatst zijn, en verre onder den

wortel van de portio minor trigemini, die veel hooger is dan de facialis, en dus door dezen niet

kon omvat worden; terwijl de portio major trigemini volgens de eigene afbeeldingen van Stilling,

niet zoo na op den bodem der vierde hersenholte gelegen is, maar zich vroeger naar beneden om-
buigt. Zie vooral 1. c. Fig. 15 en 16.

17*
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longitudinale vezels zich ombuigen. Des te merkwaardiger is de loop van den

nervus abduccns, die hierop eenc uilzondering schijnt te maken; hoezeer het

mij nog niet mogelijk is, zijn juisten oorsprong aan te wijzen.

In het algemeen is zijn loop zeer goed door Stilling aangewezen *. Deze

zenuw doorboort de mcdulla oblongata juist in dezelfde rigting als de lager ge-

legene hypoglossus, on is, even als de i'acialis bij den mcnsch, door den broe-

den pons Varolii scheef naar beneden gedrukt f. Bij de dieren, waar de pons

smaller is, loopt hij dwars door de medulla, even als de wortels van den hy-

poglossus, en kan zeer gemakkelijk door eene snede in zijn geheel verloop

worden blootgelegd §. Het is echter hoogst merkwaardig, dat, terwijl alle

andere zenuwen van het verlengde ruggemerg in haren loop naar binnen zich

ombuigen of naar de raphe toekrommen, alleen deze zenuw een omgekeerden loop

neemt, en, nabij den ventriculus quartus genadrrd, zich naar buiten ombuigt **.

Volgens Stilling zoude deze zenuw uit dezelfde kern ontstaan, waaruit

de nervus faciahs aan de tegenovergestelde zijde zijnen oorsprong neemt
f-l*.

Inderdaad heeft het bij den eersten opslag den schijn, alsof aan de binnen-

zijde van deze facialiskern de abducens ontspringt; naauwkeuriger onderzoek

bij sterker vergrootingen heeft ons echter doen zien, dat dit niet het geval

is: de worteldraden namelijk van deze zenuw doorboren deze kern, om aan

de andere achterzijde, op den bodem der vierde hersenholte te verdwijnen §§.

Ook in hoogere sneedjes gelukte het mij, vooral bij het kalf, paard en

ezel, te zien, dat de vezels van den abducens hier die van den facialis door-

dringen, om aan den bodem der vierde hersenholte te eindigen ***. Ik kan dus

* Stilling, 1. c. pag. 36 en 115, Tab. III, IV, V u, u'.

t Stilling, 1. c. Tab. XVIII, Fig. 1.

§ Onze Fig. 4, e, f.

** Fig. 4, e, ƒ. Stilling, Tab. III, IV, V.

tt Stilling, 1. c. pag. 36 sq. en 153.

§§ Fig. 4, e, f. Ik vond hier in meerdere sneedjes tteder eene dunne laag longitudinale dwars

doorgesneden bundels, waarin ik bij den ezel overtuigend draden van deii abducens, nadat zij door

den facialis waren heengedrongen, heb zien overgaan.

*** Fig. 3, d. Bij het konijn onderscheidt zich de hier zeer dikke zilvergraauwe facialis ongemeen

duidelijk van het overige weefsel, en bij scheen in een praeparaat duidelijk in hare kern te ein-

digen. Eenige vezels van den abducens overkruisen hier zeer duidelijk den facialis, om zich in eene

vrij aanzienlijke groep gangliëncellen te begeven, die aan de buitenzijde van den facialis gelegen

was. Dit schijnt mij, althans ten deele, de ware oorsprong van den abducens te zijn; te meer, daar

ik zoo iets ook bij het paard heb aangetroffen. De vezels van den abducens, vooral aan zijne bo-

venzijde, verdeelen zich zeer tusschen meerdere bundels vóór haren doorgang door den facialis.
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niet aannemen, dat de ncrvus abducens uit dezelfde kern zijnen oorsprong

neemt, waaruit de facialis ontstaat. Ware dit het geval, dan zoude het inder-

daad hoogst bevreemdend zijn, dat twee zenuwen, die uit eene gemeen-

schappelijke kern ontspruiten, in hare werkingen zoo geheel gescheiden zijn

zonder eenige harmonie; terwijl het verband met den hooger gelegen ner-

vus oculomotorius zeer innig moet genoemd worden, daar altijd de eene

tak van den oculomotorius, de internus, te gelijk werkt met den abdu-

cens van het tegenovergestelde oog, en de bewegingen van de gelaatspieren

door den facialis op den stand der oogen zonder eenigen invloed zijn. Zelfs

schijnt het, dat Stilling zelf iets dergelijks heeft gezien, hoezeer hij er

geene melding van maakt; daar hij deze door de kern dringende vezels van

den abducens in eene longitudinaalsnede duidelijk afbeeldt *. Het blijkt in-

tusschen overtuigend, bij eene genoegzame vergrooting, dat deze zenuwdraden

van den abducens in de kern van den nervus facialis geenszins eindigen

:

zij vertoonen zich alle op verschillende plaatsen doorgesneden; zoodat zij

zich schijnen om te buigen, en wel, naar het mij voorkomt, naar boven,

daar zij in eenige hier gelegene longitudinale bundels of liever, na eenige

ombuiging naar boven, in eene kern gangliëngroepen schijnen over te gaan,

welke aan de buitenzijde en bovenzijde van den facialis zijn gelegen, vanwaar

geene vezels zich naar de raphe schijnen te begeven, welke kern dus niet in de

decussatie deelt. Dit schijnt eenigzins bevestigd te worden door de waarne-

mingen van SzoKALSKi, die in eenen man, ten gevolge van eenen slag op het

achterhoofd, verlamming van den abducens waarnam, waarbij de wortels van

den abducens zeer verdikt 'en ontwikkeld schenen, zoodat hij die door den

pons zich in meerdere bundels verdeelende kon vervolgen. Hij meende van

eenen bundel eene overkruising waar te nemen, hetgeen ik zeer betwijfel

;

maar de anderen bogen zich naar boven om f. Hij meent, ten gevolge van

zijne onderzoekingen, dat de nervus abducens met de hersenspheer, de vier-

lingheuvels en het cerebellum in verband staat, waaruit hij dan ook de anta-

gonistische werking met den m. rectus internus tracht te verklaren §.

* 1. c. Tab. XIII, en Schema, XXII, Fig. 1, m, li. In liet schema zijn deze doordringencle ve-

vels niet aangegevei:.

f SzoKALSKi, Uebcr die Ccrchrahlürungcn der Gcxichlyunclionen, in Prager Vicrteljahrschrifl,

1S54. 1. B., pag. 88.

§ 1. e. pag. 89 sqq.
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Daar cclilcr deze onderzoek ingni niet niikroskopisch zijn en alleen de

zenuwdraden door hel mes schijnen vervolgd te zijn, kunnen zij geene vol-

ledige zekerheid geven, vermits het onmogelijk is, om de fijne zenuwhundels van

eene dergelijke zenuw in de bijzonderheden van hunnen oorsprong mot het hloote

oog te vervolgen, tenzij die door ziekelijke degeneratie meer of iiiiiider zich

onderscheiden, en zoo kunnen vervolgd worden.

Letten wij echter op het naauwe verband tussclien den abducens en den

oculoniotorius, dan blijkt reeds hieruit, dat er lusschen deze zenuwen eene

vaste verbinding moet bestaan. Daar het ons niet mogelijk is den ni. rec-

tus oxlernus te bewegen, zonder den internus van de andere zijde te gelijk

in werking te brengen, wordt het vermoeden, dat de abducens zich naar bo-

ven ombuigt en zoo met de hoogcr gelegene kern van den oculoniotorius in

eene naauwe verbinding treedt, zeer bevestigd *.

Het komt mij hierbij zeer gewigtig voor, dat de abducens, in tegenslelling

van de overige zenuwen van het ruggemerg, kort voor den bodem der vierde

hersenholte zich naar buiten en dus van de raphe afwendt; dit schijnt reeds

aan te duiden, dat deze zenuw zich niet kruist, vooral doordien hierdoor de

kern, waarin wij meenen dat de abducens eindigt, verder van de raphe ge-

plaatst is, en hier naar toe geene vezels schijnt te geven. Mogt dit laatste

door latere onderzoekingen bevestigd worden, en mogten wij ons dus voor-

stellen, dat de regter abducens naar boven gaande met die vezels uit de her-

senen te zamen hangt, die de linker kern van den oculoniotorius na decussatie

prikkelen en waaruit de n. adducens voor het linker oog ontspringt,— dan zouden

wij terstond den antagonismus tusschen deze oogspieren op eene eenvoudige

wijze kunnen verklaren: daar dan dezelfde prikkel den linker ni. internus

en regter ra. abducens te gelijk zoude in werking brengen en omgekeerd
"f.

Doch ik geef dit niet hooger op dan eene gissing.

* In dit opzigt verdient misschien de longitudinale streng, die door Stilling zeer fraai is afge-

beeld, en die ten deele den oorsprong van den abducens met de kern van den oculomotorius

Fclüjnt te verbinden, hoezeer door dezen schrijver hieraan geenszins deze beteekenis gegeven wordt,

een nader onderzoek. Zie Taf. XIII in het Schema. Taf. XXII, h, e, e', H. Dat deze bundel echter

ten deele in deze kern van den oculomotorius zich verliest, zegt Stilling uitdrukkelijk 1. c. pag.

107 en 174.

t Daar de kern van den oculomotorius, zooals door Stilling zeer goed is afgebeeld, zoo na

aan de middillijn gelegen is, dat hare gedeelten bijna ineenvloeijen, zie Stilling, 1. c. Tab. XI,

terwijl zij door longitudinale bundels omgeven wordt, die hiermede schijnen zamen te hangen en
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NERVÜS TRIGEMI^rHS.

Onder alle zenuwen is deze misschien wel wegens hare menigvuldige wil-

lekeurige en onwillekeurige functiën en zoo uitgebreide verspreiding, daar zij

met alle zintuigen in het naauwste verband staat, als de gewigtigstc maar

tevens als eene der moeijelijkste in haren oorsprong te verklaren.

Üver haren verschillenden oorsprong is veel getwist; waarom wij geenszins

in eene geschiedkundige vermelding van verschillende gevoelens zullen tre-

den *. Genoeg zij het, te herinneren, dat deze zenuw dubbel is, een zwaarder

gevoelig gedeelte, en een, hetgeen als beweegzenuw een dunneren stam

vormt en dient voor de kaauwspieren. Longet bepaalt vrij naauwkeurig den

wortel van de gevoelzenuw, die door den pons Varolii aan de buitenzijde van

het corpus olivare en de binnenzijde van het corpus restiforme in de medulla

oblongata doordringt tot aan den ondersten rand van het corpus olivare
"f.

Den oorsprong van den kleineren wortel weet hij echter niet met zekerheid aan

te geven. Volgens Foville zoude deze zenuw zich ook met het cerebellum

verbinden §. Buitengemeen uitvoerig is Stilling in zijne beschrijving van

den centraal-oorsprong van den nervus trigeminus **. Hij beschrijft alleen van

de portio major niet minder dan zes verschillende punten van oorsprong *|*j,

waaronder hij het zonderUnge denkbeeld koestert, dat de vroegere witte ach-

terste strengen van het ruggemerg onafgebroken in de portio major van deze

zenuw zouden overgaan §§. Overigens beeldt Stilling den oorsprong en

in de kernen dringen, — kan men zich eene dergelijke verbinding dezer zenuwen zeer gemakkelijk

denken. Wij hebben ook deze kern in meerdere secties gevonden, zooals die door Stilling wordt

afgebeeld ; doch willen in onze beschouwingen niet buiten het reeds zoo rijke veld van de medulla

oblongata afwijken, en laten dus dit gewigtig punt aan de onderzoekingen van anderen over.

* Zie de vroegere gevoelens in Blrdacu, Ueber das Gehirn, II. Theil, CLXXIII, aanmerking.

f LoNGET, Anat. et Phys. du S^st. nervcux, Tom. II, pag. 95 sq.. Tab. 1, Fig. 9, C, D.

§ Foville, Trailé conipl. tic, Tab. 5, Fig. 4, H, H'. Den oorsprong van den grooten zoowel

als kleinen wortel beeldt hij af: Tab. 2, Fig. 3, E, E, den grooten, en li' den kleinen wortel.

De laatste komt mij echter niet naauwkeurig voor.

** Pons Varolii, pag. 120—134.

ff 1. c. pag. 155.

§§ 1. c. pag. 45, N". C. SriLLiNG meent in dezen overgang der achterste ruggemergstrengen in

den trigeminuswortel den grondsteen eener nieuwere zenuw-phj'siologie te vinden, die ik echter ver-

moed, dat bij wel weder zal verlaten hebben. Zie verder zijn werk pag. 51, 130, 155,
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de loopbaan van dozc zenuw zeer duidelijk af *. Met deze afbeeldingen kan

ik mij over bet algemeen zeer wel vercenigen: de portio minor verlaat vóór

de vierde bersenliolle de portio major, en gaat vóór de vierde bcrsenliolte naar

binnen naar de rapbe, waarbecn wij gezien bebben dat de rigling was van

alle beweegzenuwen, waar ook eene centraalkern aanwezig is; die mij toescbijnt

in meerdere plaatsen verwisseld te zijn door Stilling met den acbtersten,

boven besebreven reflexwortel van de gelioorzenuw. Ook van bieruit gaan

vezels in de raphe, zoodat ook deze, zooals Stilling teregt opmerkt, de-

cusseren
"l*.

Dit zijn, even als wij bij de andere beweegzenuwen bebben

aangewezen, niet vezels van den trigeminus zelven, maar die van uit zijne

kern door de raphe naar de overzijde gaan, om zicli hier in de longitudinale

bundels om te buigen, als dragers van den indruk van onzen wil.

De portio major wijkt eebter in haren loop van die van alle andere ze-

nuwen af. Daar namelijk, gelijk wij gezien hebben, de andere zenuwen

dwars of in eene eenigzins scliuinscbe rigting naar boven door de medulla

verloopen, buigt de portio major zich om naar beneden §.

Ik heb vooral den loop van deze portio major in op elkander volgende

dwarssneedjes in eene aaneengeschakelde rij in den mcnsch en meerdere

dieren zoeken te vervolgen; waarbij ik steeds, van den uitgang uit den pons

Varolii beginnende, in telkens lager genomen sncedjes den geheelen loop

dezer zenuw kon nagaan. Uit deze onderzoekingen is mij gebleken, dat

deze portio major in baren loop naar beneden tot digt aan de onderste

grens van het corpus olivare, waar zij eindigt, vele veranderingen onder-

gaat, die mij, boe belangrijk ook, te verre zouden leiden en een aanzienlijk

getal afbeeldingen zouden vorderen, indien ik ze in al bare bijzonderbeden

wilde mededeelen.

liet zij voldoende, de hoofdveranderingen, die deze groole wortel van den

trigeminus, gedurende zijnen doorgang door de medulla oblongala, ondergaat,

en zijne verschillende verbindingen met de aangrenzende zenuwen aan te

geven.
'

In de bovenste gedeelten, kort onder de plaats, waarbij uit den pons Varolii

• PI. XIX. Fig. 13—16, PI. XVII, in eene overlangscbe snede; PI. XV en XVI, in eene seliuin-

sche rigting doorgesneden.

t Stilling, Tab. XV, t. t. a' «, pag. 123.

§ Stilling, PI. XIX, Fig.- 13—16. PI. XVII, Foville, 1. c. PI. 2, Fig. 3, Longet, 1. c.

Tab. 1, Fig. 9.
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treedt, vertoont hij bij cene dwarse doorsnede naar binnen of acbleren loo-

pendo vezels, die zich weder ten deele naar buiten naar het cerebellum be-

geven. Een weinig lager beginnen deze vezels door lusscbengeplaatste kern-

groepen en gangliëncellen een minder regehnatigon loop aan te nemen en

meer vezels ter zijde uit te spreiden; bijzonder is dit bet geval iets boven

den oorsprong van den nervus auditorius: zijn stam is overal omringd van

randvczels, waardoor hij aan de buitenoppervlakte sclierp van de aangrenzende

deelen gescheiden is *. Deze gangliëngroepen nemen in aantal toe, en tevens

vormen zich, vooral aan den builen- en voorkant, sterkere zware bundels lon-

gitudinale vezels, die zich als donkere plekken vertoonen. Spoedig ontdekt

men aan de binnenzijde van den stam van den trigeminus de eerste bundels

wit zilvergraauwe vezels van den facialis, vooral bij dieren, gelijk ik dan ook

in deze beschrijving meest den loop van den trigeminus in den ezel en het

kalf gevolgd ben.

De nervus auditorius legt zich nu aan de buitenzijde, en gaat met den

stam van den trigeminus verbindingen aan j, terwijl de gangliëngroepen in

deze laatste zenuw zich meer scherp afscheiden en naar den venlriculus quar-

lus toe uitstralingen vormen en zeer vele draden afgeven naar de kern van den

auditorius §. Zoo ook geeft hij, hetgeen ik vooral in eenigc praeparalen van

den ezel zeer fraai kon onderkennen, draden af naar de kern van den facialis,

die langs deze zenuw heenloopen. Vooral bij den ezel loopt duidelijk de wortel

van den facialis nagenoeg midden door den trigeminus, zonder dat men echter

tusschen beide vezels ontdekken kan, dat zij in gemeenschap met eikanderen

zouden staan; de facialis schijnt hier den trigeminus te doorboren. Meer

naar den ventriculus quartus toe dringen weder vezels uit den stam van den tri-

geminus door den stam van den facialis om naar de raphe te gaan, terwijl

andere vezels van den trigeminus in de faciaüskcrn overgaan.

In de lagere afdeelingen ziet men gedurig meerdere dikke vezels met zeer

fraai gebogen loop zich door den stam der Irigeminuskern begeven.

Eveneens geeft hij eene menigte vezels af naar de kern van den glossopharyngeus,

die bij den ezel en ook bij andere dieren ook midden door den trigeminus

* Fig. 4, l, r.

f Fig. 4, g, l. Bij den ezel vond ik deze gangliëncellen gepigmenteerd. Nog lang nadat de au-

ditorius reeds in de opvolgende sneedjes verdwenen is, ziet men deze gangliën achter den trige-

ininus-wortel ook .in rerbinding met liet corpus restiforme.

§ Fig. 4 in bet beloop van l tot m.

18
WIS- EN >ATUtIRK. VERH. DER KOMNKL. AKADEMIE. DEEL VI.
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loopt, even als de facialis, en nog sterker is zijne verbinding incl die van

den vagus, zoodal uit de kern van den vagus meerdere dikke vezelhundels

midden door den stam van den Irigcminns gaan, zich gedeeltelijk liier verliezen,

gedeeltelijk dien doordringen en in de buitenste randvezels overloopen. lliei'

gaat de gangliënmassa van den trigeminus, die zich gedurig vernieuwt, zoodat

er weder nieuwe kernengroepen schijnen te ontstaan, meer en meer naar

achteren en naar binnen naar de vaguskern, zoodat zij hiermede zich bijna

schijnen te vereenigen *. Deze verbindingen, hoezeer minder sterk, hebben

ook plaats tusschen den trigeniinus en acccssoriuskern. Ten opzigte van de

kern van den hypoglossus is mij de verbinding met het onderste gedeelte van den

trigeniinus meer onzeker voorgekomen, hoezeer ook hier en daar vezels uit

den trigeniinus, vooral aan de voorzijde door den stam van den vagus heen zich

naar de hypoglossuskern schijnen te begeven. Bijzonder echter verbindt de

trigeminus zich met een bij het eerste verschijnen van de vaguskern en

zijnen stam zich vertoonenden bundel longitudinale vezels, waarover later meer

bijzonder.

Behalve deze verbindingen met de kernen van alle zenuwen der medulla

oblongala, staat de stam van den trigeniinus eveneens in naauwe verbinding

met de hulpgangliën en de corpora olivaria, zooals wij later zullen aantoo-

nen. In zijnen loop onder den auditorius legt zich het corpus restiforme aan

de buitenzijde van den stam van den trigeminus, en hieruit beginnen vooral

vele zeer fraai gebogen bundels zich midden door den stam van den trige-

minus naar voren door te dringen, om dan als fibrae arciformes boogachtig

naar voren en binnen naar de raphe zich te begeven, in welken loop zij met

een groot aantal vezelbundels door de corpora olivaria heen stralen, vooral in

de achterste gedeelten
"f.

Deze fibrae arciformes ontstaan voor een groot deel

uit hel corpus restiforme, doch ook ten deele hier en daar uit den stam van

den trigeniinus zelven.

Aan het onderste gedeelte van dezen woitel van den trigeminus vloeit hij

meer met het corpus restiforme ineen, terwijl zijne eigene bundels zich meer

en meer verdeeld in kleine gongliëngroepcn schijnen op te lossen en in de

zijdelingsche uitstralingen te verliezen. Hij begint zich, vereenigd met het

corpus restiforme, meer naar achteren te wenden, en de afzonderlijke groepen

• Fig. 1,1,1), f.
Fig. 12, ü, /, e.

t Fig l, m, n n, I, i, A-. Fig. 11, <;, b. Fig. 12, i, t. b.
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grijze stof, door vele dvvarsvezels omsponnen en doordrongen^ maken eindelijk

plaats voor de achterste grijze hoornen of gelatincuse stof, waarom Stilling

meent, dat die onafgebroken in den trigeminus overgaan, hetgeen mij zeer

onwaarschijnlijk voorkomt.

Letten wij na dit korte overzigt, hetgeen sloclils de algemeene punten be-

vat, op den loop dezer zenuw, dan zien wij, dat in dezen groeten wortel van

den trigeminus overal nieuwe gangliëngroepen ontslaan, waar nieuwe uitstra-

lingen gevormd worden, of nieuwe verbindingen met de onder elkander geplaat-

ste zenuwkernen van het verlengde ruggemerg worden daargesteld, die dus overal

afgezonderde werkzaamheden en reflexverrigtingen schijnen aan te duiden *.

Gaan wij nu den invloed van den trigeminus na op de overige zenuwen,

dan zien wij in deze verrigtingen volkomen de aangegevene verbindingen ver-

klaard. Immers is de trigeminus, meer dan eenige andere zenuw, reflexzenuw

bij uitnemendheid; daar prikkels, op zijne verschillende takken aangebragt,

overal rcllexvorschijnselen in de aangrenzende zenuwen doen ontstaan. Dat

de trigeminus met de kern van den facialis verbindingen aangaat, liet zich

reeds vermoeden; daar iedere prikkel in het gelaat, b. v. bij pijn, terstond

eene reflexwerking in de gelaatspieren te weeg brengt, hetgeen eene naauwe

verbinding tusschen den facialis en trigeminus verraadt. Welk nut de ver-

binding heeft tusschen deze laatste zenuw en den auditorius, is mij niet hel-

der geworden: wij kennen hiertoe te weinig de werking der ossicula auditus,

en van het gehoor zelf. Over het nut van de verbindingen van den trige-

minus, als reflexzenuw beschouwd, met den glossopharyngeus, vagus, accessorius

en hypoglossus in het slikken, inademen, hoesten en niezen, is het naauwelijks

noodig breeder uit Ie weiden; later komen wij hierop terug.

Wij kunnen echter uit deze verbindingen den zoo eigenaardigen loop van

dezen wortel van den trigeminus verklaren, die alleen onder alle zenuwen

van boven naar beneden door de medulla oblongata zich uitstrekt. Immers

staat hiermede in het naauwste veiband, dat deze wortel juist door deze be-

nedenwaartsche rigting in staat is, opvolgend met alle zenuwen van bet ver-

lengde ruggemerg reflexverbindingen aan te gaan, naarmate hij op de hoogte

van hare kernen genaderd is f.

* Verbindingen tusschen den trigeminus en abducens heb ik niet kunnen ontd.-kken ; doch ook
zijn mij geene reflesverschijnselen van den trigeminus op den abducens bekend.

t Gelijk wij boven hebben opgemerkt, scliijnt de abducens, die meer verwijderd ligt van den tri-

geminus, en waarschijnlijk hooger ontspringt, hierop eene uitzondering te maken.

18*
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Eindelijk acht ik het als een algemeonen regel zeer gewillig, dat hel

schijnt, dat overal, waar vezels afgaan, die eenige bijzondere werkzaamheid

b. V. reflex zullen verrigtcn, er telkens nieuwe groepen gangliëncellen ont-

staan, waaruit deze vezels ontspringen. Wij helihen b.v. dit hoven gezien;

waar van de buitenzijde van den auditorius de achterste wortels in den venlri-

culus quartus overgaan, die voor rellex schijnen te dienen, daar is een ganglicn-

groep. Dit is telkens weder het geval, waar de trigeniinus nieuwe verbindingen

aangaat; ja zelfs het corpus restifornie vertoont eeiie groote menigte gangliën-

cellen, die ik bij den ezel zeer fraai gepigmenteerd vond *, waar de voor-

naamste fibrae arciformes uit deze ligchamen ontstaan, om zich door den tri-

geniinus boogsgewijs naar de raphe te begeven. Vervolgen wij dit denkbeeld,

dan geloof ik, dat dit voor eene zeer groote uitbreiding vatbaar is, waardoor

misschien vele verschijnselen nader kunnen verklaard worden. Immers, indien

wij als algemeenen regel in het zenuwgestel aannemen, dat overal, waar eene

eigene werkzaamheid door zenuwdraden moet worden opgewekt, hiertoe bij-

zondere gangliëncellen, waardoor die eigenaardige zenuwwerking wordt te weeg

gebragt, gevorderd worden, dan zien wij inderdaad, dat dit een regel is,

die naauwelijks uilzonderingen schijnt toe te laten.

Zoo is het b.v. bekend, dat de staafjes in de retina voor het licht wxd

gevoelig zijn, maar niet de zenuwvezels zelve. De opgewerkte eigenaardige

werking in deze staafjes schijnt aan de zenuwdraden van het netvlies door

gangliëncellen, die in de verbinding tusschen beiden geplaatst zijn, te worden

medegedeeld
-f.

De zenuwdraden van den opticus gaan in het centraaleinde

weder in kernen over, waaruit verdere draden de verspreiding naar de her-

senen op zich nemen.

Hetzelfde schijnt te gelden van de door Corti ontdekte cellen in de cochlea

van het oor, die door de trillingen van het geluid worden aangedaan, en nu

volgens de ontdekking van Kölliker hare werking aan gangliëncellen medc-

deelen §, waarmede de gehoorzenuw in h:ire uiterste draden voorzien is.

Volkomen schijnt dit door de ontdekkingen van Ecker ten opzigte van de

* MisscliieQ was deze ezel reeds een bejaard dier, daar met den oaderdom Int pigment in d«

ganglicucellen toeneemt.

f Zie vooral J. C. Muller, Anat. phi/siol. Unlersuchiingcn itfhrr ilic r,(lliw, Leipzig 1850.

j Kölliker, Ucher die Irlsto Einrliipntijcn des lyennts mrlilcn irid dic F'uicti'i'ien der Scli'icckff.

i-ttichwunschc an Tieüemax. Wuvzbiirg 1854.
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rcukzeimw bevesligd te worden, die in gangüëncellen oindigt, waarmede door

dunne draden de epitheliaalcellen van het bovenste slijmvlies van den neus

schijnen zamen te hangen *. Beide zenuwen hebben weder centraalgangliën,

waaruit de hersenvezcls ontspringen, die ons den ontvangen indruk overgeven.

Evenzoo gaat de indruk van onzen wil niet terstond over in de bcweeg-

zenuwen, maar in gangliëncellen, waaruit de periphcrische wcrkzaandieid

ontspringt tot beweging der spieren.

iMoeijelijker schijnt in den eersten opslag deze zaak met de gevoelzcnuwen.

i)it is echter niet het geval. Immers schijnen, volgens de jongste onderzoe-

kingen van Wagner en Meisner, de huidzenuwen in de tastligchaampjes en

met korrelachtigc stof gevulde blaasjes te eindigen f, die weder zeer aan

gangliëncellen herinneren, waardoor bet gevoel van warmte en koude met

alleen, maar ook van de tastbare eigenschappen der ligcliamen wordt opge-

wekt. Immers geven, volgens de proeven van Weber en anderen, de stammen

of lakken óev gevoclzenuwen, b. v. bij weggenomen huid, ons geene gewaar-

wording van warmte of koude, noch de eigenlijke tastperceptien, maar allecH

van pijn. Zoo wij dus in de tastligchaampjes der huid gangliëncellen mogen

aannemen, hetgeen mij zeer waarschijnlijk voorkomt, dan kunnen wij deze

beschouwen even als eigendommelijke galvanische batterijen, waardoor eene

eigene werkzaamheid in de gevoelzenuw wordt opgewekt. Verder mogen wij

hierbij niet voorbijzien, dat in de stammen dezer gevoelzcnuwen overal gangliën

voor de intrede in het ruggemerg geplaatst zijn, waardoor iedere gevoeldraad

in zijnen loop door eene gangliëncel schijnt te gaan. Ook deze moeten wel

eene eigene werkzaamheid op deze zenuwdraden uitoefenen, daar zij alle

schijnen bipolair te zijn en dus naauwclijks met andere draden verbindingen

aan te gaan.

Verder schijnt het mij zeer belangrijk, dat de gangliëncellen voor de vej-

schillende zeimwen ook onderling in vorm en groolle onderscheiden zijn.

Zoo zijnde gangliëncellen van den hypoglossus verschillend van die van den

acccssorius, en onderscheiden zich deze weder van die van den auditorius,

vagus, Irigeminus, retina, nervus cochlearis enz. Geheel ainh^rs zijn zij weder

* EuKEE, Ueber das EpUhehum der Ricltsclilcwihtiul. en Bcrklilc uu'wr die Vcrhnntt. d. Ge-

sellsch. zu Frey'urg. Nov. 1855. ï;if. IV.

f VVagner, Ncrv. Unlers., pag. 133. Fünk, Physiol., i" Litf, p. 584.
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iii de corpora olivaria, in do materies corticalis van het cerebollum, en dozo

verschillen weder van die van het cerebnun *.

Uit dit alles mogen wij afleiden, dat de gangliëncellen eigenaardige ze-

nuwwerkplaatsen of batterijen zijn, die door eene electrische zenuwopwek-

king in de zenuwdraden zelve een eigcnaardigen stroom daarstellen, waardoor

hare specilieke werkzaamheid verrigl wordt. Later zullen wij op dit denk-

beeld teiugkomen.

Nog zoude ons overblijven, om van de fibrae arciformcs, en van de straalswijze

vezels, die in het verlengde merg in zulk een aanzienlijk getal voorkomen, te

spreken; doch, daar deze meer schijnen betrekking te hebben, op het onderling

verband tusschen verschillende deelen van het verlengde ruggemerg en niet

lot eene bijzondere zenuw Ie behooren, zullen wij deze beter kunnen ver-

klaren, wanneer wij eei'st de bijzondere gangliëngroepen in het verlengde

ruggemerg hebben nagegaan, waaruit niet direct zenuwen ontspringen, maar

die wij als hulporganen voor de gecombineerde werking van vele zenuwen

van het verlengde merg beschouwen,

§ 5.

OVEK DE BIJGANGLIÉN IN DE MEDULLA OBLOXGATA.

In onze beschouwingen over de medulia oblongala hebben Avij ons hoofd-

zakelijk bepaald bij de nieuwe longiliulinale vezels, die hier achter de cor-

liora pyramidalia ontstaan en zich naar de horsenen begeven, als ook bij den

orsprong der zenuwen uit het verlengde ruggemerg, benevens bij de wijze, waarop

eene kruising wordt te weeg gebragt, niet door de stammen der zenuwen

* JicrBovnrscH onderscheidt slechts drie soorten van cellen: 1) groote multipolaire cellen, die hij

bewegingscellen noemt, met 1 tot S draden; 2) g«voelcellen, die kleiner zijn, met meest 3, hoogstens

+ draden, en ten 3) sympathische cellen, die nog kleiner zijn. Mittheilungen iwher die feinere Slruclur

des Gchirns und Rückenmarks, Breslau 1S57, pag. 2 sqq. Volgens hem zouden de bewegingscellen

in de medulia oblongata bijna geheel ontbreken, 1. c. pag. 41. De kernen echter van den hypo

glossus, accessorius en facialis bewijzen, dat hier wel deugdelijk bewegingscellen aanwezig zijn, en

dus zijne onderscheiding niet juist is, ofschoon de cellen in deze kernen ook iets kleiner zijn dan

die in de voorste hoorns van het ruggemerg. De cellen echter in de kernen van den auditorius

zijn weder veel grooter, en komen in vorm meer met zijne beweegcellen overeen, hoezeer die eene

geheel andere functie uitoefenen. Zijne physiologische onderscheiding, die hij echter ook niet geheel

strikt aanneemt 1. c. ag. 2 komt mij onjuist voor.
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ielvp, maar door de geleidraden, die uit de gangliënkernen onlspringeii, en

mi naar de oveizijde zich begeven om in de longitudinale bundels om Ie slaan.

Wij liebbon ecliter opzettelijk gezwegen van de menigvuldige gangliën-

gioepen, die in de medulla oblongata voorkomen, waaronder de bekende cor-

pora olivaria de eerste plaats bekloeden; doch behalve deze zijn er voor

de mecslc zenuwen nog bijzondere gangliëngroepcn, die met de kernen,

waaruit deze zenuwen ontsjduiion, door een groot aantal vezels in een

zeer naauw verband slaan, en waarschijnlijk dus op de werkingswijze dier

zenuwen een meer of minder uifgebreiden invloed uitoefenen. Deze groe-

pen gangliëncellen verloonen zich meest reeds in sneedjes, vóór nog de

slam der zenuw, waarloe zij behooren, zigtbaar is, en geven dan zeer veel

verbiudingsdraden aan de kern, waaruit deze zenuw ontspringt.

IJijzonder is dit het geval met den nervus facialis en glossopharyngeus.

ï']eiiigen lijd nadat in de opvolgende sneedjes de stam der zenuw, Avaarmede

zij in betrekking staan, verdwenen is, verliezen zich ook deze gangliëngroe-

pen, om later voor andere weder plaats te maken. Men ziet eene .dergelijke

eigene gangliëngroep in onze fig. 4, o, waar deze, zich reeds in twee gedeel-

len verdeelende, aan de binnenzijde van den facialis gelegen is, en zeer

vele gioote gangliëncellen in zich bevat. De gewigligste echter van allen

zijn de corpora olivaria, met wier beschouwing wij ons in de eerste plaals

willen bezig houden.

De corpora olivaria zijn, gelijk wij reeds boven hebben opgemerkt, Iwee

geheel nieuwe ligchamen, die voor het eerst in de medulla oblongata optre-

den. Zij bestaan inwendig voor een groot deel uit grijze stof, in verschil-

lende bogten geplooid, zoodat zij bij eene dwarse of overlangse doorsnede

zich als een krom gebogen slangswijs verloopend blad, op zijnen kant gezien,

vertoonen, welk blad dan van achteren open is, zoodat het eene soort van

geplooid van achteren openstaande kapsel gelijkt, corpus ciliarc of dentalum

genoemd.

Zooals bekend is, zijn zij aan de buiten- en gedeeltelijk achterzijde van

de corpora pyramidalia geplaatst, tusschon deze en de zijdeiingsche strengen

en corpora restiformia van hel verlengde merg, terwijl zij van voren door

dwarse vezels, de fibrae arciformes van Ar^old, gedekt zijn *. Wanneer
wij op dwarse of longitudinale sneden deze grijze slof onderzoeken, dan zien

* ï'ig. 1, C.
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wij, (lal zij voor een groot deel uit eenc ontelbare menigte zeer kleine gan-

gliënccllen bestaat, die meer of min geel bruin zijn van kleur, met inge-

geslrooide pigmenlkorrels en kernen. Aan de meeste dezer gangliëncellen

is een draad duidelijk merkbaar *; aan meerdere zag ik echter twee dra-

den als bipolaire gangliën '['. Eindelijk kwamen mij eenigen voor, die mei

andere nabij gelegene door communicaliedraden te zamen hangen § of ook

zijdelings nog oenen tak afgeven **. Daar echter deze gangliëncellen zicli

zoowel bij eene longitudinale als dwarse doorsnede vrij gelijk verlooncn,

dal is, eenige meer rond, de meeste echter langwerpig in een of twee dra-

den overgaande, kan ik mij zeer goed vereenigen met de uitspraak van Köl-

LiKER, die aan deze cellen van drie lol vijf vertakte draden toeschrijft "fj,

zoodat zij schijnen tot de kleine mullipolaire cellen te bebooren ^|. Door dit

kernvol blad of corpus ciliaie dringen, zoonis Stillï\g hel eerst hoeft

aangetoond ***, vele dwarse vezels, die in de raphe overgaan en onder een

meer of minder scherpen hoek zich kruisen
'f'f'f'.

KüLLiKER zegt, dat bij geen zamenhang tussclien deze vezels en de

gangliëncellen van het corpus ciliare kon vinden §§§; in dit geval zoude

bet corpus ciliare op zicli zelf slaan en geene uilwerking op aangrenzende

deelen kunnen uitoefenen. Ik zag echter duidelijk, dat zeer vele vezels, die

van achteren door den hylus of opening het corpus ciliare binnendringen,

liieiin alle eindigen; vele andere echter doordringen deze giijze stof, om
aan de overgeslelde zijde weder uit te gaan.

Indien men namelijk eene zeer fijne dwars" lamel of doorsnede maakt vai»

* Fig. 5, (i, a.

f 1. c. h.

j I. c. b. c.

'*
1. c. d, d

-ff KöLLiKER, Slikrosk. Anat., pa<r. 455.

jj Volgens KöLLiKEB bezitten deze cellen een doornieter van O.OOS'" tot 0,012". Dit stemt

vrijwel overeen met mijne metingen: ik vond die namelijk 0,007'" tot 0,013'''. Jlen kan echter

niet met juistheid over de ware grootte oordeelen, daar deze cellen zoonel door chromzuur aU

spiritus meer of min zullen ingekrompen geweest zijn. Veel hangt ook af van de rigting. waarin de

doorsnede gemaakt is. Door eene carmynoploss'ng worden zij zeer fraai gekleurd en veel duidelijker.

*** MeduUa oblongala, Tab. V, g.

itt Tig. 1, 9, 5. r.

jj§ 1. e. pag. 456.
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liol cor|ius ciliaie, dan ziet men, daf, zoowel van binnen als van de bui-

tenzijde der holten van de plooi, vezels in het corpus ciliare dringen. Eenigen

schijnen juist in de holle bogt dier wendingen door te dringen, en voor

een gedeellc aan het bolvormig einde weder als randslialen uit te treden*;

maar een groot getal der vezels, die in de holle indringen, buigen zich zij-

delings naar de grijze stof toe "j*, waarin zij zich op verschillende wijze

doorkruisen. Zoowel aan de buiten- als l)innonzijde, loopen randvezels,

die als eene laag meer of min evenwijdig aan de wendingen blijven, en

die de vezels uit hel corpus ciliare schijnen op Ie nemen en verder naar

buiten af te geven §. Deze zijn op verschillende plaatsen meer of minder

sterk ontwikkeld, maar zij komen, zooals wij later zullen zien, overal voor,

zoowel in de sterker ontwikkelde corpora oli varia bij den mensch als in

de meer eenvoudige bij de dieren. Deze randvezels schijnen met de gan-

güëncellen in het corpus ciliare verbonden te zijn en hare werking naar

andere deelen te geleiden, daar deze randvezels zich naar buiten in meer-

dere of mindere bundels verzamelen **. Dikwijls worden echter deze randvezels

door andere zoo overdekt, dat zij minder duidelijk zich vcrloonen. Somwij-

len gaan bundels van de buitenste randvezels door het corpus ciliare heen,

en voegen zich bij andere bundels, die uit den hylus afkomstig zijn f-f.

Een groot gedeelte der vezels, die in de holte van het corpus olivare tre-

den, schijnt duidelijk uit deze gangliëncellen zijnen oorsprong te nemen §§.

Zeer vele vezels echter, bijzonder de zoogenoemde fibrae arciformes, dringen

door het corpus ciliare heen, zonder dat men met zekerheid kan nagaan, of zij

met de gangliëncellen gemeenschap hebben; iets, hetgeen mij toch waarschijnlijk

voorkomt, daar anders dit zoo menigvuldige doordringen geen nut kon heb-

ben ***. Op andere plaatsen ziet men echter geheel geene of weinige vezels door

* yig. 6, a, h, c, d.

j- Fig. 6, a. b, c

§ Fig. 6, rt, d, Lexuossek, JN'eiie Untersuchingen ueher den feineren Bau des cenlralen Ner-

vcnsyslems. Wien 1S55, T;ib. II, fig. 3, c. fig. I, g, g.

** Zie dit fig. 4, p. iu lict corpus olivare van eau kalf.

tt Fig. 6, e, f.

§§ Fig. I, ,-, q.

**" Fig. J, /, L fig. 12 C, k, bij eene kat. Lenuossek beeldt alleen vezels af, die van de bin-

nenzijde in den hylus intreden, maar geene enkele, die door het corpus ciliare heendringt, hetgeen

niet juist is. Zie Neue üntersuchungen veber den feineren Bau des cenlra'en Nervensystems, Wien.

19
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liel corpus ciliarc licciulringcn, ofschoon dio aan de eene zijde in i^iool ucImI

zich liisscliiMi de ^iuigliëncollc'n hoiroveii. lJ(;zc moeien dus wel uil de f(;itigHeu-

collen haren oorsprong nemen. Wegens de huilengemecne fijnheid ecliter

(her vezels en de kleinheid der cellen, kan men somwijlen wel oenen draad in

zijne verhindiiig met eene cel op een kleinen afstand vervolgen; maar spoedig

wordt de vezel door andere overdekt, zoodal luen haar uit hel oog verliesl.

Stilliing heschrijfl aan de hiimenzijde van het corpus olivare eene twee-

de kern, die hij de groole pyramidenkern noemt, en meent, dat van hier de

pyramiden zouden ontspringen *.

Wij hebhen reeds hoven herinnerd, dat de pyramiden de voortzet tingen

der voorste strengen van hel ruggenierg zijn, en hier iiiel ontstaan. Deze

hijkerneu komen echter in structuur en zamcnslel zoo volkomen overeen

met de corpora ciiiaria, dal men ze voor geheel gelijksoortig mag houden.

Zelfs is deze hinnensie kern niet overal afgescheiden; maar indien men eene

rij zich o|)volgende dwarse sneedjes maakt, ziel men, dal in eenigen deze

afgezonderde kern mei hel eigenlijke corpus ciliare zamcnliangt, in anderen

hiervan is afgezonderd; het is dus niels anders dan een lak van het corpus

ciliare Ook aan de buitenzijde komt gewoonlijk een dergelijk ligchaam voor,

en Le^uossek beeldt nog meerderen af "f; maar heeft eenigen, naar mijne

meening, met gewone gangliëngroepen verwisseld, die zich echter door meer-

dere grootte der cellen van deze corpora olivaria onderscheiden. Hoogst op-

merkelijk is het, dat, zooals Stilliivg het eerst heeft aangegeven, de nervus

hypoglossus lusschen de corpora olivaria en de zoogenaamde |)yramidenkern

van Stilliivg doorgaat §. Üp vele plaatsen eciiler van het corpus ciliare

doorboien afgezonderde strengen van den hypoglossusworlel hel corpus olivare

zelf en dringen lusschen de gangliëncellen door **, hetgeen een nader ver-

band lusschen hel corpus olivare en de spierzenuw van de tong doet ver-

moeden.

1835, Taf. Il, Hg. 1. Stilling luid ilit in zijn ucrk over Je Mediillu nblouijaUi vruej^ei- veel juister

uitgedrukt. Taf. V en VI. Later heb ik gemerkt, l)ij het i)e2igligen vaii de praeparalen viin Len-

iiossEK zelveii te Bonn, d>it dit voor een groot deel het gevolg is vau zijne wijze van de praeparaten

te vervaardigen, daar door te groote doorschijnendheid vele fijnere vezels mooijelijk zigtliaar zijn.

* Mcdidla oblongala, pag. 30, Taf. V en VI, )•, ook onze fig. I, /.-.

+ Lenuossek, /, c. Taf. II, fig. 1, h. Zie ook onze afbeelding, fi.<. 1, h, i, k.

i Medulla oblongala, Tab. V, VI, /, i:

*'' Fig. I, q.
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Dit vormocdoii vond ik bij niijiio vordei'o oiidorzookirif^oii op do volledigsle

wijze Lovesligd.

Stillt>g hoeldt namelijk wol af, dat er nieoidoro dwarse vezels uit den

liyliis van hol corpus olivare schijnen te ontspringen, die in hel niiddelschot

of de raphe overgaan *, waardoor de beide corpora olivaria met eikanderen

schijnen zanien Ie hangen; maar hel is hom ontgaan, dat geheele bundels

van vezels, uit don liylus afkomstig, van de corpora olivaria zich nevens den

nervus hypoglossus ombuigen, om met dezen in de kern dier zenuw te

eindigen.

Deze vezels onlspringen uit do grijze stof van het corpus ciliare en maken

een vrij zwaren bundel uit, die in dikte niet veel van de wortels van den

hypoglossus verschilt, en die men tot in de kern van deze zenuw onafge-

broken vervolgen kan. Deze bundels schijnen het corpus ciliare niet door te

dringen, daar zij zich aan de andere zijde niet vertoonen; maar ontspringen

uit de ganglioncoUen van het corpus olivare zelf, zooals dit niet mooijolijk

is aan te toonen. Zij begeven zich door den hylus en verzamelen zich lot

bundels, die in de kern van den hypoglossus overgaan •[*. Van dezelfde plaats,

en wel vooral uil den bodem van hel corpus olivare straalt te gelijk eene

menigte vezels, die zich naar de niiddoUijn of raphe rigten, deze doordrin-

gen § en met diezelfde vezels der overzijde schijnen te connuuuiceren, waar-

door de corpora olivaria met elkander verbonden worden. Het is echter ook

mogelijk, dat eenige dezer dwarse fijne vezels, die uil de corpora olivaria

naar de raphe gaan, en aan de andere zijde weder uitstralen, zich voor een

deel in de fijne longitudinale bundels, die van de hersenen komen, naar boven

ombuigen, en zoo, als dragers van den indruk van onzen wil, even als wij boven

van de kernen dor zenuwen hebben gezien, decusseren. Daar echter van

uil den top der corpora olivaria en van zijne zijden ook eene menigte lon-

* St]I.li.ng, Medulla ohlongata, fijr. VI, q.

f Fig. 1, !, p. IjEXIIossek, /, c, Tab. II, fig. 1, c. Nadat ik in het voorjaar van 1S35 met

mtjn Zweedschen vriend Liediioi.m deze merkwaardige verbinding had ontdekt, door wien deze

ontdekking in een kort opstel in het Zweedsche tijdschrift IL/giea is bekend gemaakt (Prof. Scheoe-

LiEK VAN DER Kolk a sigler om Epitepsin. middelade of J. F. Liedholm, lloxpHulslakere i W'cxio

1856), ontving ik in de herfst van 1S56 de verhandeling van Lenuossek, die geheel onafhan-

kelijk van mij deze zelfde verbinding naauwkeurig beschreven en afgebeeld heeft. Hij noemt deze

verbinding pedunculus olivae. Zie /, c, pag. 34.

§ Fig. 1, /, q. q.

19*
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giludinale vezels schijnt Ie ontspringen, die naar de crura cerebri en cor-

pora quadrigemina zicli begeven, de zoogenoenide fasciculi olivares en laqueus *,

zoo kan men ook aannemen, dat deze laatste strengen dienen om de corpora

olivaria met de hersenen en onzen wil in gemeenschap te brengen, en dat

de dwarse vezels alleen als commissiiren moeten worden beschouwd. In hel

eene geval zouden de dragers van don indruk van onzen wil decuss'-'ren, even als

bij de zenuwen, in het andere geval niet. Zell's zouden beide gevoelens

kunnen waar zijn, wanneer een indruk van de eene zijde o[» beide corpora

olivaria Ie gelijk zoude werken. Overigens is het op vele plaatsen toch dui-

lelijk, dat deze conimissurcn van het eene corpus olivare in hei andere over-

g'ian en dienen om beide te vereenigen, hoezeer ik de verbindingen niet zoo

sterk heb gevonden als deze door Lenhossek worden afgebeeld f. Deze

iiaauwe verbinding, zoowel tusschen de beide corpora olivaria ondeiling als

niet de kern van den hypoglossus, trok zeer mijne aandacht, en ik meende,

dat eene naauwkeuriger nasporing hiervan misschien zoude kunnen leiden tot

eenige verklaring van het nut en de werking van het corpus olivare zelf.

Vatten wij hierbij deze twee punten in het oog, als feiten, van waar wij

kunnen uitgaan.

1) De beide corpora olivaria zijn onderling door een aanzienlijk getal ve-

zels verbonden, die uit hunne gangliëncellen ontspringen en de raphe door-

dringen §.

2) De beide corpora olivaria staan elk aan zijne zijde in een naauw ver-

band met de kern, waaruit de hypoglossus zijn oorsprong neemt **.

Hieruit mag men afleiden, dat er dus hoogst waarschijnlijk een innig phy-

siologisch verband in hunne werkingen bestaat. Waarin kan nu dit verband

gelegen zijn?

Wij hebben vroeger in onze Verhandeling over het Ruggemerg trachten te

betoogen, dat alle beweegzenuw^en haren oorsprong nemen uit zekere groe-

pen van multipolaire gangliëncellen; dat deze groepen des te talrijker zijn,

waar meerdere spierzenuwen, zooals in den arm en in de beenvlechten ont-

springen, en naarmate er meerdere combinatiën van verschillende spierwer-

kingen, als b. V. in den tred moeten worden verrigt en tot een harmonisch

* Aenoldi. Iconcs cerebri. Tab IX, fig. 5, r, s, t.

t 1. c. Tab. II, fig. 2, e.

§ Fig. 1, p, Lenhossek, 1, c, Taf. II, fie. 2, c.

** Fig. I, p, Lenhossek, Taf. II, fig. 1, e.
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gehool gebragt *. Nu bczillon wij cchler geen deel, hetgeen voor zoo ver-

schillende bewegingen vatbaar is als de tong, gewis het bewegelijksle deel

van het ligchaani.

Onderzoeken wij |nu de kern van don hypoglossus, dan moet ik erken-

nen, dat mij geene plaats in het gehcele ruggemerg of de hersenen bekend

is, waar de multipolaire gangliëncellen zoo digt opeen zijn gedrongen, als

in de hypoglossuskcrn, zoodat hierdoor dus onze vorige meening bevestigd

v\iirdt f.

Nu zien wij echler, dat met deze kern het corpus olivare in het iiaauw-

ste verband staat, waarvan eene aanzienlijke menigte vezelbundels in die

kern overgaat. liet heeft dus allen schijn, dat het corpus olivare, althans ten

deele, een hulpganglion is voor den hypoglossus (want, gelijk wij zullen

zien, is het ook nog met andere zenuwen verbonden), en als zoodanig lot

het tot stand brengen van zekere bijzoudere combinatiën van bewegingen

aan den hypoglossus is toegevoegd.

Hoogst opmerkelijk is het verder, dat dit corpus olivare in zulk een ge-

ring aantal dieren, en wel alleen bij de zoogdieren voorkomt. Vogels bezitten,

gelijk wij later zullen aantoonen, hiervan slechts een verwijderd analogon,

en lagere dieren schijnen geen spoor meer van corpus olivare te toonen.

Vergelijken wij echter het corpus olivare onder de zoogdieren zelve, dan is

het in het oog loopend, dat deze organen nergens zoo uitgebreid en tot een

zoo sterk zamengeplooid corpus ciliare ontwikkeld voorkomen als bij deti

mensch; welke menigvuldige plooijen zekerlijk het nut hebben van in een

klein bestek een zeer groot aantal gangliëncellen te bevatten, en eene zeer

uitgebreide oppervlakte in eene kleine ruimte te bezitten, waardoor hel zoo

menigvuldig verband tusschen zijne cellen en de omringende of in het corpus

ciliare ontsproten vezels mogelijk wordt. Door dezen smallen geplooiden

vorm wordt bovendien de toegang voor de in- en uitgaande vezelen ge-

makkelijk.

Bij de hoogere zoogdieren, als de apen, zijn de corpora olivaria nog hel

meest gelijk aan die bij den mensch; bij de lagere worden zij, gelijk wij

* Anal. phi/s. onderzneh over hel Ruggemerg, pag. 57 sqq.

f Bijzonder sterk is dit in de hypoglossuskern van de koe, waar bij de meerdere grootte der

tong en d;is grootere menigte spierbundels het getal gangliëncellen in die kern buitengemeen groot

is, ook in evenredigheid van de meerdere dikte der zenuw zelve.
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hilcr lirrcdcr ziilloii iiitocnzolloii, kleiner en in meerdere üldeelinjien f(e-

s(ilil>l; l)ij den mensch zijn zij ecliler zooveel grooter, dal zij die van den

(lliinipiinsó zeker twee a driemalen in omvang overlrelfen, en dit verschil is

hij lagere, ofschoon veel grootere dieren als de niensch, zooals hij het paard,

de koe en den ezel, nog veel aanzienlijker.

Iliciiiit ontslaat dus reeds terstond het vermoeden, dat de corpora olivaria

hij den mensch eene veel gewigtiger functie te vcrrigten liehben dan hij de

dieren, en dat in het algemeen hij de zoogdieren eenige meer ontwikkelde

of zamengeslelde werkzaamheid moet verrigt worden, waartoe deze corpora

olivaiia medewerken, die hij de amphihiën en visschen althans niet zoo voor-

komt, daar hij deze de corpora olivaria geheel onlhreken.

Terstond nadat ik deze hijzondere himdels, waarmede de corpora olivaria

met de kernen van den hypoglossus verhonden zijn, ontdekt had, vermoedde

ik, dat in de zoo hijzondere condjinaliën van heweging in de menschelijke

long hij de articulatie en spraak, de verklaring van de zooveel grootere

corpora olivaria en hun meer innig verhand met de kernen van den hypo-

glossus kon gelegen zijn ; immers vorderen spraak en de articulatie van woor-

den eene menigte hijzondere hewegingen van de tong en een oneindig getal

variërende conihinaliën van hare spierhewegingen, zoodat het niet vreemd

kon schijnen, dat hiertoe twee hulpganghën gevorderd werden.

Letten wij op de plaatsing dor hypoglossuskcrnen, dan hlijkt het, dat deze

nevens eikanderen naast de middellinie of raplie gelegen zijn *.

Zij zijn hier van eikandoren afgezonderd door de overlangsche vezels, die van

voren naar achteren door de raplie zicii hegoven en op den hodem der vierde

hersonholle deze kernen van achteren bedekken
"f,

die ten deele door eigene

zenuwvezels, gelijk wij hoven hehhen gezien, Ion dooie door hindweefsel van

de pia meninx worden gevormd. Voor een slochls klein gedeelte schijnen

])eide kernen door dwarsdraden met eikanderen gemeenschap te hehhen. Voor

een groot deel schijnt iedere kern in hare werking geïsoleerd Ie zijn, en

niet met die der andere zijde zamen Ie hangen ; waardoor iedere hypoglos-

suskern afzonderlijk in werking kan (roden, waarvan het gevolg is, dat wij

de tong naar de eene of andere zijde kunnen howegon. Bij het spreken echter

moet de tong aan heide zijden gelijkmatig en gelijktijdig hewogen worden,

* Fig., I, o, p, d.

t Fig. I B. ,1.
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lielgoen ook daaruit blijkl, dal Iiij cone vorlanuniiig van do coiio zijde der

foiig de spraak beleinincM'd is *.

Tor volvoerintif van doze golljkzijdige on g(.'Iijklijdijj,(> l)tMvogingen der long

schijnen mij loe do corpora olivaria te dienon, die door de h ivon bosclnx'-

vene eigene dwarse vezels, die door de raphe heen van het eene corpns ci-

liare naar het andere zich begeven, innig zanien verbonden schijnen; zoodnl

de werking van het eene corpns ohvaro steeds met de werking van het an-

dere corpus ohvaro gelijktijdig goscliiedl. Volgens dit doidiboehl zoude (his

bij het articuleren van de spraak, de indruk van onzon wil door de corpora

ohvaria aan beide zijden gelijktijdig en gelijkmatig naar de beide hypoglos-

suskernen worden overgobragt; zoodat in dit geval de corpora olivaria als

liulpgangliön moeslen worden beschouwd, waardoor de menigvuldige conibi-

iiatiën van spierbewegingen, die bij de spraak gevorderd worden, gelijktijilig

aan de beide hypoglossnskernen en van hier aan de tong werden medege-

deeld, met dat gevolg, dat bij do spraak steeds de beide zijden der tong ge-

lijkmatig worden bewogen. De bypoglossuskernon schijnen dus op zicli zo|\c

unilateraal, dat is ieder afzonderlijk voor zich te kunnen werken, waardoor

wij de tong naar eene zijde kunnen bewegen; de corpora olivaria integen-

deel bilateraal: dat is zij zijn door de dwarse vezels zoo in hunne werking

verbonden, dat beider werking allijd gelijkmatig en gelijkiijdig wordt opge-

wekt en aan de tongspieren aan beide zijden medegedeeld, hetgeen voor de

spraak en ariiculatio dor woorden, zooals wij reeds hebbon opgemerkt, nou-

(lig is t-

* yian kiiii Ireivaii oiiuer andere vele bewijzen vinden in het voortreffelijk werk van LALLiiMASü.

lUrlicrclus sur l'Encephnlc et ses dependances. Paris 1824. Zoo werd eene lijderes dikwijls boos

en Iiefiig, wc(;ens spijt zich niet in woorden te kunnen uitdrukken ; zij gaf slechts een verward ge-

luid en ongearticuleerde klanken; de tong was, even als het geheele ligchaam, half verlamd. Lettre I

01)s. 7 pag. 19. Het spreekt van zelf, dat bij eene minder volkomen verlamming, zooals die meer-

malen voorko',T;t, de belemmering in de »praak minder sterk is.

f Het denkbeeld, dat de corpora olivaria raet de spraak in eene naau«e betrekking staan, isnict

iiiruw. Keeds WjLi.is zegt: In honjine infra paris octavi (Hypoglossi) originem protuberantia (ju.'e-

ilain ulrique mi-diillae lateri adnascilur. E\ illa fibrae quatuor aut quinque distinctae prodennt.

quarirn una aut altera arteriam vertebralem pertranseuntem circumligat, omnes autem in eundeni

iruncuni, ([ui praedicti paris ni'rvus est, coalescunt. Protuberantia isthaec, pia matre avulsa, facile

i'Onspicilur, el peculiafis spiri'uum, huio nervo destinatorum Condus videtur.

Gum enim hit nervus lingune cjusque niusculis impendatur, adeoqiie loquchie peitiQcndne poti^si-

mum conducat, in homine, cui vocis et m^jor usus et frequentior excercitatio, spiriiuum penu in-

gente, quorum copiae semprr in prom])lu sint, opus esse v'detur. Bnitis vero, quibus nulla aut
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Dal iiii (lil (lenkbeclil, dal de corpora olivaria werkluigen zijn voor do ar-

liculalic dor slem, gcenc loülcre gissing is, maar inderdaad door waarneini»<,'eii

kan hevosligd worden, Ijlijkl vooral uil hel volgend zeer merkwaardig, door

11)1) waargenomen geval.

(1. van A. werd in Mei '185i hier in hel krankzinnigongcsticlil opgeno-

nieu. Zij had loen den ouderdom van 22 jaren bereikl, hoezeer zij naauwe-

lijks den kinderlijken leeflijd ontwassen scheen, wegens hare kleine kinderlijke

gedaante. Reeds van hare geboorte af aan gaf zij spoedig leekenen van ge-

])rekkige geeslvermogens, teiwijl hel later bleek, dat zij stom, maar niet doof

was. Twee van hare broeders werden a!s doofstommen te Groningen in

hel doofslommon-insliluut opgevoed. iNijpendo armoede bewoog de moe-

der, wier geestvermogens eveneens ten gevolge eener vroegere ziekte veel

hadden geleden, haar na den dood van haren man in het krankzinnigenge-

slielit alhier ie plaatsen; vooral nadat zij meer boosaardig en driftig was ge-

worden. Waarschijnlijk was dit het gevolg van gebrek aan behoorlijk voedsel;

daar eene kortstondige verpleging in het geslicht haar spoedig lot hare vorige

kalmte lerugbragt, die haar gedurende haar geheel verblijf aldaar tot aan

liareii dood, in Augustus 1855, bijbleef.

San de moeder vernamen wij, dat zij altijd eene goede gezondheid had

^fiioleii en geregeld menstrueerde; nu en dan slechts had zij aan een kramp-

rm'ior voc's necessitas, talis prrUuLeran'.'a (leest, quippe illis h:iuil requiritur, ut spiritus ante vocis organa,

quasi in vestibulo quodam catervatiin aijgregentur, qu'n siifliciat eos e communi medullae oblongatae

iractu pnulatim accieri. Tli. Willis Cerebri Atialome, Cap. IS in Opera omiiiaGenevae, 1676 pag. 1)0. Het

schijnt diit deze merknaardige plaats wein'g de aandacht van volgende sclirijvers tot zich getrokken beeft.

Alleen Dugf.s zegt in zijne Plii/sinlogio cnmjnir'e, Tom. I. pag. 3G0. Les olives ofirent un degré d'in-

térèt de plus, comme centre nerveus particulier. Le singulier kvste, formé de subslance ferme et

gnsatre, qui leur sert de noyau (corps riiomboide), tont seniblable a celui qu'on trojve au milieu de

cbaque hémispbère du cervelet, serable indiquer des fonclions spcciales. Nous nous sommes figuré

>iae son aptitude particuliere pourrait bien se rapporter a I'exercice de la voix, comme moyen d'cx-

jiression des idees. Il est bon de noter a ce sujet, que les olives sont plus voluraineuses chez

1'homme que chez tout autre animal, que les nerfs du larynx, de la langue et du pharynx naissent

lies faisceaux olivaires; en vervolgens pag. 262: L'hypoglosse, raoteur de la langue, vient des faisceau.K

sous-spinaus et peul-être des olives qui agiraient, par leur intermédairc, sur Ia langue comme or-

gane de prononciaiion.

Bij andere scbiijvers heb ik deze denkbeelden niet teruggevonden, die, daar 7.ij door gcene waar-

nemingen gestaafd zijn, ook niet hooger dan loutere gissingen kunnen geschat worden. Slechts

in den laatsfen tijd woi'den de corpora olivaria hier en daar als met de spraak in verband staande,

echter zonder eenig verder bewijs, door eenige schrijvers genoemd.
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achligen hoest geleden. Het opmerkelijkste echter was, dat, welke moeite men
zich ook gegeven had, zij nimmer eenig gearticuleerd geluid had kunnen

vormen, maar slechts nu en dan een gil liet hooren. Meestal was zij zeer

goedaardig en tevreden, maar stak gewoonlijk hare dikke tong tusschen do

lippen uit, zonder dat die naar de eene of andere zijde afweek. Zij verstond

in het algemeen alles, hetgeen men haar zeirle; was, ofschoon idioot, zeer

zacht van aard; gaf acht als zij hij haren naam geroepen werd; maar kon

hier nimmer op antwoorden. Gewoonlijk vertoonde zij eene meer lagchende

physionomie, vooral als men haar bij haren naam aansprak en hare aandacht

wekte; meestal liet zij hare tong uil den mond hangen, en gaf slechts zeldzaam

nu en dan een zacht klagend geluid van zich. Gedurende haar verhlijf waren

alle hare funcliën normaal, hare menstruatie geregeld, nu en dan echter keerde

hare hoest terug zonder cenige expectoratie. In Julij echter van 1855 werd

zij op nieuw door een hevigcn hoest overvallen, waarbij zich diarrhoea voegde,

met het gevolg, dat zij spoedig allen eetlust verloor, en, zeer vermagerd en

uitgeteerd, in de volgende maand bezweek.

Bij de lijkopening bleek het, dat haar ligchaam zeer tenger en weinig uit-

gegroeid was; haar hoofd was klein, het voorhoofd weinig gewelfd naar ach-

teren hellende, de borst zeer plat. Na het wegnemen van den wel harden,

doch dunnen en kleinen schedel, vertoonden zich de groote hersenen klein en

weinig ontwikkeld; de wendingen vooral op de voorste kwabben klein en niel

talrijk; door de geringe welving der voorste kwabben waren op de binnen

longitudinale vlakte der hemisphaeren de zoogenocmde gyri van den derden rang

van FoviLLE naauwelijks aangeduid en zeer gering; de wendingen op do

achterste hersenkwabben waren buitengemeen klein en weinig ontwikkeld. Op

de voorste hersenkwabben, onder het os frontis vertoonde zich eene plek,

van de grootte als eene kleine handpalm, met bloedig exsudaat onder do

arachnoïdea, op welke plaats de pia meninx met de corticale stof was vast-

• gegroeid, die op meerdere gedeelten zeer was verweekt. Bij de doorsnede waren

grijze en witte slof hier en daar sterk mol roede bloedstippcn bezet; de tha-

lami optici bezaten eene in het oog vallende gele kleur. De borst- en buikholte

werden niet geopend.

Na het uitnemen der horsenen trok echter terstond de medulla oblongata

mijne aandacht; niel alleen omdat de pons Varolii kleiner en smaller was dan

gewoonlijk, maar vooral wegens de geheel ongewone kleinheid en geringe

ontwikkeling van de corpora olivaria, hoedanig voorbeeld mij nog nimmer

20
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was voorgekomen: wiuirom ik dozc nn'rkwaardigo nrwijkin^- iiid de inopsh»

iiaaiiwkeuriglioid in lig. 7A hol» argobeeld.

Men ziel liicr: « den pons Varolii; b do niedidla cervicalis aan lir-l onder-

einde van de decussatie der pyiainidcs, die viij goed ontwikkeld zijn, dooi-

gesneden; bij c en c ziel men de kleine corpora olivaiia, waarvan hel linker

hij c slechts een klein knopje vertoont *, hetgeen van de hinnen- en onderzijde

door geheel buitengewoon zware fibrae arcilbrmes in (/ wordt omringd. Deze lihrae

zijn zoo zwaar als ik nimmer heb waargenomen^ en krommen zich in 8 a U

bundels naar builen om, nadat zij verticaal van de pyraniides zijn al'gedaald.

Op bet ondereinde echter, op de hoogte van de linkerzijde bij (/, ziet men

eenige bundels in eene tegenovergestelde rigting naar de voorste groef afwij-

ken, hetgeen op de reglerzijde, waar de librae arcifornies ook zeer zwaar.

Iinewel iets minder sterk ontwikkeld zijn, niet het geval is.

Deze afwijking dezer vezels naar binnen schijnt zeer zelden voor te ko-

men. Ik vond alleen eene soortgelijke afwijking in de platen van Ar>oli),

eveneens op de linkerzijde afgebeeld f. Echter maakt deze anders zoo naaiiw-

keurige schrijver hiervan geene melding in de verklaring der platen, noch in

zijne Ucmcr/cungcn ueher den Bau des Ilirns nml Rüchenmarks, Zurich 1858.

Evenmin spreken Valento § noch Foville ** hierover.

Nan de dwarse vezels over de corpora olivaria, het zoogenoemde stratum

zonale van Arnold j-f, ziet men in ons geval met het bloote oog, zooals

nieeinialen voorkomt, geen spoor.

Aan de reglerzijde is de vorm van het corpus olivare niet minder merk-

waardig: hier schijnt het bij den eersten opslag geheel te ontbreken. Hier

is namelijk eene verdieping met een flaauw verheven bodem, waarom de

zware librae arcilbrmes gelegen zijn; terwijl op de plaats van hel corpus oli-

vare vrij breede longitudinaal verloopende bundels van vezels zich vertoonen §§.

Om mij van de al of niet aanwezigheid van een corpus olivare aan de.

reglerzijde te overtuigen, mankte ik, zonder het praeparaat te vernieligen,

* De verticale ilooiraeter hiervan bedroeg juist 4 mm., ile breedte 3,4G mm.; in den nnrmali-u

toestand bedraagt de lengte van de 13 tot 15 mm., de breedte 4 mm.

t Icones cerchri, Tab. II. Fig. 5. Lett. g. Zoo ook Tab. III, Tig, 1. h, op beide zijden.

§ SüMMERiNfi. Hirn- iind Nervenlehre von Valentin 1S41.

'* Truilè complet de l'anatomie du Si/stéme nerveux. Paris 1S41.

tt Bemerkungen en:, pag. 82. Imne- ccrebri. Tab. II. Fig. 5, c, c.

i) Fig. 7 A e.
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ooiie longiliidinale insnede met een zeer sclicrp mes iii de rigliiig van hot

corpus olivare, en nam nu van den eenen wand der snede een zoo dun mo-

gelijk plaalje. Ik vond hierin bij eene 250- lot 450malige vergrooting meest

alleen longitudinale vezels, door eenige andore dof>rkriiis(l; aan de eene zijde

van het sneedje vond ik eenige grijze stof, en hierin spaarzaam gangliöncel-

lon van het corpus ciliare, maar meer in eene regie serie, niet zoo kronke-

lend; zoodat ik moest besluiten, dat het corpus olivare op de regterzijde nog

voel minder ontwikkeld scheen dan op de linker.

De achterste wortels der gehoorzenuw in de ventriculus quartus waren, of-

schoon alleen in de bovenste helft, duidelijk aanwezig en gingen klaarblij-

kelijk in do gehoorzenuw zelve over.

De kleine hersenen schenen normaal, maar niet sterk ontwikkeld.

Uit dit merkwaardig geval blijkt dus: dat hier een geheel onvermogen om

Ie kunnen articuleren, en daarmede gepaard gaand gemis van spraak plaats

had, zonder doofheid en zonder eigenlijke verlamming der tong, die zij kon

bewegen, hoezeer misschien minder vlug, bij eene hoogst gebrekkige ont-

wikkeling van de corpora olivaria; zoodat de invloed dezer ligchamen op de

zoo zamengestelde bewegingen der tong bij de spraak naauwelijks schijnt te

kunnen worden betwijfeld. De slikking werd echter goed verrigl.

Eene tweede zeer belangrijke waarneming heb ik te danken aan de wel-

willendheid van mijn hooggeschatten vriend, den Heer RoëLL, Geneesheer

van het krankzinnigengesticht te Dordrecht. Deze zond mij in April 1856

het hoofd van eenen den vorigen avond overleden epüepticus, van 52 jaren,

die gedurende O maanden in het geslicht te Dordrecht was verpleegd geweest.

Mijn vriend voegde hierbij het volgende berigl.

»De patiënt was van der jeugd af doofstom: later epileplicus. Hij uitte alleen

)>eon krassend hard geluid, hetgeen hij toch zocht te articuleren, waarvan

«alleen het woord tabak (naar 't mij scheen) verstaanbaar was. Hij zat altijd

wstii, hielp zich zei ven, wist zijn verlangen naar tabak te kennen Ie geven,

)>en was blijde, wanneer daaraan voldaan werd.

wZijne handen waren door de flexoren naar binnon gelrukken; zijne di-

)>geslic was goed; de laatste 8 dagen was hij bedlegerig, at weinig en kwijnde

«zacht weg zonder bewustzijn."

Spoedig na de ontvangst opende ik het cranium, hetgeen dun was; het

os frontis was klein, naar achteren gedrukt en weinig ontwikkeld; na het af-

nemen van het cranium vertoonde het harde hersenvlies zich zeer bloedrijk.

20*
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Op de bovenste oppervlakte der hersenen, vooral op de kruin, was sterke

meningitis aanwezig, niet een geel groenaclilig purulont exsiulaat lussclion pia

incninx en arachnoïdea, hetgeen zich over de hersenkwabben uitstrekte; op

de kruin was eene beperkte adhaesie en zaniengroeijing van de arachnoïdea

der hersenen met de dura nicninx; de pia nieninx zal zeer vast op de her-

senen aangegroeid, zoodat men haar niet dan met zeer veel moeite van de

oppervlakte en zell's naauwelijks uit de diepten tusschen de wendingen, het-

geen zeldzaam voorkomt, kon losscheuren, waarbij op meerdere plaatsen

dunne lagen corticale stof aan de binnenzijde der pia meninx hangen bleven.

De wendingen op de voorste hersenkwabben waren klein en weinig ontwik-

keld; na altrekking der pia meninx en al'spoeling met water was de kleur

van eenige wendingen, ook daar, waar vastgroeijing aan de pia meninx had

plaats gehad, zeer wit; terwijl andere ook aangegroeide plaatsen eene ligte

rozenkleur vertoonden, als een blijk, dat de ontsteking tot in de materies

corlicalis was doorgedrongen, zooals bij mania idiopathica constant voorkomt,

tenzij de toestand reeds tot dementia is overgegaan, wanneer de wendingen

bleek zijn en de pia nieninx gemakkelijk loslaat. Hier was dit het product

van de hersenontsteking, die in den laatsten tijd kort voor den dood schijnt

ontstaan te zijn. De vena magna Galeni bij haren overgang in don sinus

rectus was met een purulent exsudaat gedekt, hetgeen zich tot op eene ze-

kere diepte tusschen de lobi postici en het cerebellum uitstrekte. Het vocht

echter in de ventriculi laterales was helder en de pia meninx niet verdikt,

/oodat de ontsteking zich nog niet geheel tot de inwendige hersenholten had

uitgebreid. Zoo ook liet zich de pia meninx nog zonder verscheuring van hersen-

stof van de corpora striata aftrekken, hetgeen anders gewoonlijk niet het geval is.

De fornix echter en de thalami, bijzonder- aan de regterzijde, waren verweekt;

de corpora striata gezond; het corpus dentatum cerebelli wasbleek; do her-

senen, vooral de mergstof, vertoonden vele roode punten op de doorsnede.

Ook de pia nieninx en arachnoïdea op de medulla oblongata waren verdikt

en toonden sporen van ontsteking; de corpora olivaria waren klein; de ach-

terste zoogenaamde wortels van den nerviis auditorius in de vierde hersenholte

zelfs sterk ontwikkeld; zij gingen duidelijk in den nervus auditorius over, die

evenwel op beide zijden zeer dun en geatrophiëerd was.

Het cerebellum was niet rood ontstoken, alleen tusschen de [lia meninx en

arachnoïdea op de binnenvlakte met eenig pus geïnfiltreerd. De commissura moUis

tusschen de thalami was gezond ; in de glandula pinealis groole zandsteentjes.
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Nadat ik het verlengde ruggcmerg behoorlijk had laten verharden, vervaar-

digde ik hiervan dunne microscopische sneedjes. Het bleek mij, dat de bloed-

vaten, vooral in de corpora olivaria en de raphe, zeer verwijd waren ; iets

waarover later uitvoeriger.

Behalve dat voor de kern van den hypoglossus aan de regterzijde, onge-

veer ter plaatse van de in onze üg. 1 aangeduide leltor p, een zeer sterk uit-

gezet bloedvat aanwezig was, waardoor in eenigen omtrek de witte en grijze

stof ten gevolge van uilzweoting rood of bruin gekleurd was,— trok het zeer

mijne aandacht, dat de binnenste achterste bodem van den ventriculus quartus

(zie fig. I van o tot voorbij p) geel, hard en korrelig zich vertoonde, en kennelijk

meer of min aan de regterzijde gedegenereerd was. Verder waren gele ver-

harde plekken bij en in het corpus olivare, ongeveer op de plaats van de fig. I

gemerkt i, /; een ander op de plaats m. Aan de hnkcrzijde was de aandoening

minder sterk; doch ook hier was in het corpus olivare, iets meer naar voren,

eene dergelijke degeneratie aanwezig. De corpora olivaria waren overigens aan

beide zijden minder doorschijnend geel dan dit gewoon is; op eenige plaatsen

zeer donker en ondoorschijnend, zoodat ik de structuur moeijelijk onder hot mi-

croscoop onderscheiden kon, die zich meer korrelig vertoonde, waarschijnlijk

ten gevolge van meer chronisch afgezet albumen, hetgeen zich nu, zooals mij

bij verharding der hersenen meer is voorgekomen, als geeoaguleerde korrelige

of granuleuse stof vertoonde.

In dit geval zien wij dus bij moeijelijkheid van spraak en articulatie eene

degeneratie plaats hebben in de gangliöngroepen, waaruit de nervus hypoglos-

sus ontspringt aan de regterzijde; lerwijl in de coipora olivaria aan beide zijden

zich gedegenereerde plaatsen vertoonden.

Het komt mij echter waarschijnlijk voor, dat de roode uitzweeting en

verwijding van een bloedvat bij de kern van den hypoglossus meer recent

was, en misschien met de laatste hersenonlsteking, waaraan de lijder gestorven

was, te zamenhing; misschien ook door de vioegere epilcplisclic aandoeningen,

waarover later, bevorderd was: daar de sterke imbibilie van bloed van reeen-

ten oorsprong moest zijn. De vaten in den omtrek der corpora ohvaria waren

veel kleiner, niet zoo sterk met bloed gevuld. Bij eene micrometrische be-

paling bleek het vat bij den hypoglossus in doormeter te bedragen 0,261 m.tïi.;

het wijdste, iets aan de buitenzijde der corpora olivaria, 0,305 m.m. Of er ver-

lamming van de tong bij het leven aanwezig was, is niet opgemerkt; dus ook

waarschijnlijk niet aanwezig. De epileptische toevallen waren niet menigvuldig.
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Kni (it'ido goval van dien aard werd niij niodogedccld door niijii gfat'lilr'ii

vïiend, den Heer Uamakr, Gcncesliecr aan hel krankzinnigcngeslielit Ie Ziil-

plien, die liet praeparaat mij tevens met de meeste \Yel\vilIendhoid aanbood

Van de geschiedenis berigtle Zijn Ed. mij liet volgende:

•) Voorleden week veniglte ik de sectie van concw idioot, van wien ik mij

^allijd verbeeld lieb, dat bij niet spreken kon; doch nu gehoord heb, dat bij

rtlocii een paar woorden uitsprak, namelijk: vrijdag, wanneer er iets gegeten

))\vcrd, dat naar zijn zin was, en boljc, waarmede hij de beentjes bedoelde.

))die bij, toen hij nog vrij rond liep, hier en daar te kluiven kreeg. Intus-

»schen was dit zoo onduidelijk, dat ik bet nooit regt verstaan kon. Overigens

»\vas de ongelukkige slim genoeg; hielp met mangelen, beddemaken, en kon

»goed liooren. Zijne hersenen waren voor ecnen idioot vrij goed ontwikkeld;

Minaar zijn verlengd merg was allervrecindst gedraaid, zoodal hot eene corpui^

))olivare als naar boven gedrongen scheen, en daaronder oene sterke indruk-

i>king bestond."

Of deze indrukking het gevolg was van cenig beenuitwas van den schedel,

ol' door welke oorzaak, heb ik niet kunnen vernemen. Het kwam bij de

weinige voorbeelden van afwijking van de corpora olivaria mij toch de moeite

waard voor, eene afteekening er van te geven. Men ziet de zonderling ge-

draaide corpora pyramidalia fig. 7 B; het linker corpus olivare d, d, is veel

kleiner dan hot regier c, c, als 11 mm: 15 mm.; ook de linker vagus v

is veel dunner dan de regter, als nabij 5: 7; hot verschil in de norvi hypo-

glossi is gering. De decussatie is geheel scheef gedraaid. Volgens later inge-

wonnen beriglen scheen er geene alropbie van bet eene hemispliaeiium dor

hersenen te zijn, en ook geene verlamming in de tong.

Aan de linkerzijde komen de onderste woilels van den hypoglossus II veel

lager dan de onderste grens van het corpus olivare. Het is niet onwaar-

schijnlijk, dat door gemis van overeenstemming in de corpora olivaria niet

die bilaterale werkingen in die tongbeweguigen hebben kunnen worden vol-

bragt, welke tot de articulatie noodig zijn.

In deze gevallen hadden de spraak en articulatie der woorden zich nimmer
kunnen ontwikkelen; het is daarom van gewigt, dat wij hier een geval kunnen

bijvoegen, waar de moeijelijkheid van articulatie eerst in den laatsten lijd van het

leven, ten gevolge van ziekelijke aandoening in de centraaldeolon begonnen was.

De Heer B., oud 50 jaren, Avord don 1 Ifi^" Jan. 1855 in het bier aanwezige

krankzinnigengesticht geplaatst.



WERKING VAN HET VERLENGDE RUGGEMERG. tl'

Vroeger van een gezond gestel en van ceuc geregelde levenswijze, werd

Iiij om zijne bijzondere gescliiküieid in commissiehandel zeer geacht, en moest

hiervoor vele dikwijis vernioeijende reizon ondernemen, waartegen hij echter

zeer goed boj^land was. Allconlijlv leed hij aan hahituëele verstoppingen en

Iragen alvus, hetgeen hem loen weinig scheen Ie hinderen, hoezeer hij ook

in eenige dagen geen stoelgang had. In 1855 sukkelde hij zeer aan furun-

ciili en een anilirax Oji den rug; meermalen scheen hij aan poilutiones noc-

turnae te Jijden, en had in zijne jeugd naar allen schijn zich van herhaalde

onanie niet vrij gehouden.

Hij huwde in 1854 en veranderde loen geheel van leefwijze; daar hij zich

nu n:et boekhouden on schiijiwerk in zijne uitgebreide zaak bezig Iiield cü

hierdoor een zittend leven leidde.

In het begin van December 1854 begon hij over hoofdpijn te klagen, tei wijl

zijne conslipatio alvi zeer was toegenomen. Deze hoofdpijn werd allerhevigsi,

soms intermillorend, waarschijnlijk, gelijk ik dit menigmaal heb waargenomen,

len gevolge van congestie en chronische ontsteking der dura menin.v, waaraan

intermissies zeer eigen zijn.

Op het toedienen van sterke purganlia. Tart. emet. en bloedige koppen in den

nek, verdween echter deze hoofdpijn volkomen. Hij zoude hierop een reisje doen
;

doch alras bleek hef, dat hij moor en meer opgewonden werd, hetgeen spoedig

lot allerlei dwaze overdrevenc denkbeelden oversloeg: hij meende nu schat-

lijk te zijn, kocht een buitentje, verkwistte met nuttelooze koopen veel gold

:

waarop hij in het geslicht alhier onder onze zorg werd gebragl.

In den beginne was hij gejaagd, onder den aanhoudenden invloed van al-

lerlei droomen en phanlasiën, die hij bij enkele vlagen nog als misleidi.igen

herkende, doch die spoedig ingevingen werden, die hem eene gouden toekomst

beloofden, (Beginnende ontsteking der pia moninx en irritatie van de corii-

cale slof der hersenen).

Onder het gebruik van Tart. oniol., bloedige koppen in den nek en lalor

hirudines in den neus en ad anum, verbeterde zijn toestand zoozeer, dat hij

niet alleen rustig werd, maar tot volkomene helderheid scheen te komen; loen

onverwachts zijn toestand vrij plotseling weder verergerde, en dos daags nf

nachts vrij snel in vlagen uitbrak. Hij had doorgaans wijde pupillen, die, in-

dien zijn stoelgang vertraagd was, waarvoor altijd zorg moest gedragen wor-

den, zich nog meer verwijden. Langzaam begon nu de overgang in onnon-

Z(>lhoid meor en meer zich te vertoonon, en noch een setaceum in den nok,
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tiücli eone incisuur op het hoofd, waren in staal dezen overgang meer tegen

Ie houden. Zijn gang verkreeg iets wankelends, liij werd meer en meer onzin-

delijk, en begon vooral veel moeite te toonen in het uitspreken van woorden,

die liij meermalen niet dan met inspanning kon voor den dag brengen. Even-

eens begon zijne slikking gebrekkig te worden, zoodat hij met moeite de

spijzen tot zich nam, morsie met hel drinken, en liet het speeksel uit den

mond loopen. Deze verschijnselen namen steeds toe, waarbij zich nu en dan

een eigenaardig gevoel van benaauwdheid vertoonde, wanneer hij niet kon

verdragen dat hem iets aan den iials of borst drukte, en zicli dikwijls, des

nachts vooral, hals en borst onlblooUe; enkele malen knelde hij zijnen hals

sterk toe, zoodat hij blaauw werd.

De moeijelijkheid van spraak en slikking nam merkbaar loe; hij hield de

spijs dikwijls lang in den mond, verslikte zich dan, waarop dikwijls vrij

zware aanvallen van hoest volgden. Zijne beenen en armen vvaren oedemateus

geworden. Hij was echter nog enkele malen opgewekt, vol reisplannen. Ein-

delijk werd hij meer en meer benaauwd en kortademig, de pols klein en snel,

(Ie slaap benaauwd; de borst begon meer Ie reutelen, en nadat hij nog

niet smaak had gegeten, bezweek hij dos avonds onder verschijnselen van

longenverlamming.

Bij de lijkopening bleek hel, dat de schedel eene buitengemeene dikte

bezat en vast aan de dura meninx was aangehecht, ten gevolge der vroe-

gere chronische ontsteking met hoofdpijn. De hersenen vertoonden zich

kleiner dan ik verwacht had, zoodat zij het harde hersenvlies niet geheel

vulden, en dit los en kronkelend de hersenmassa bedekte en door eene

groole hoeveelheid geel serum onder de dura maler werd aangevuld. (Atrophia

cerebri). Na het wegnemen van dit vlies vertoonde zich veel uilgezweet

bloed als eene dunne laag onder de pia meninx, onder het os frontis en de

ossa bregmatis uitgestort. Met het lostrekken der pia meninx volgden groote

lamellen grijze stof van de geheele voor- en bovenoppervlakte der hemisphae-

ren, het bekend gevolg der ontsteking van de pia meninx en corlicale sub-

stantie, die de verschijnselen van idiopathische manie (hoogmoed enz.) had

te weeg gebragl, met de latere paralylische gevolgen. De pia mater en

arachnoïdea waren verdikt; de hoeveelheid serum in de hersenholten was

gering, waarschijnlijk ten gevolge van de drukking op de hersenen door de

in den schedel aanwezige rijkelijke hoeveelheid vocht, vele bloedstippen en

gemarmerde kleur der medullaire slof. Het septum was zeer verweekt.
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In (Ie boislholte was veel voclit^ de broncliiaalklieren zeer zwart gekleurd,

de linker bronchiaallak geheel gevuld met purulenle mucus, de regier min-

der; de reglerlong, vooral de onderste kwab, geliepaliseerd, in de linker lo-

bulaire peri|)neunioaic. liet komt mij waarscbijriüjk voor, dat, ten gevolge

der min gave spieiwerking, meermalen hot zoogenaamd verslikken geschiedde

en hierdoor lot deze ontsteking aanleiding gaf. Misschien bragt ecne hall" para-

lytisclie aandoening van den vagus hiertoe het hare bij *. De membrana mucosa der

luchtwegen was ook zeer rood gekleurd; het hart, voora! de regterkamer, was

groot uitgezet, waarschijnlijk als gevolg der nioeijelijke circulatie door de longen.

In de buikholte vertoonde zich de maag zeer groot en uitgezet, misschien

ten gevolge van de halve verlamming der vagi, zooals mij meermalen is voor-

gekomen. Üe gali)laas was ledig; milt en lever normaal; het colon builenge-

meen verlengd, en vooral het colon transversum en hel coecum verbazend uit-

gezet en verwijd; het colon sinistrum daarentegen, zooals bij verstoppingen

constant is, zeer vernaauwd over een groot gedeelte, on dan nog zeer verlengd,

hetgeen als de eerste aanleidende oorzaak zijner ziekte moet beschouwd worden.

Het verlengde merg liet ik in spiritus verharden, om hiervan op dunne sneed-

jes een microscopisch onderzoek Ie kunnen in het werk stellen.

Ik ontdekte hierbij vooreerst eene ongewone hoeveelheid vet in het weef-

sel van het verlengde merg, zoodat ik ecnige sneedjes meermalen moest af-

spoelen, om het overal doorgedrongen vet, hetgeen het Aveefsel verduisterde,

te verwijderen: oen begin dus van emoliitie. Dit was het sterkst in de beide

corpora olivaria, die zeer sterk met vet waren geïmpregneerd; de gangliën-

cellen schenen ongewoon met vet gevuld te zijn; ook de kleur van het

corpus ciliare had niet overal hare eigenaardige gele tint behouden, maar

was bier en daar zelfs door hel halve corpus ciliare heen zeer wit. Het linker

corpus ciliare schijnt vooral meer alrophisch te zijn, met zeer scherpe hoeken

zich ombuigende. Op de plaats van de kern voor accessorius, vagus en vooral

glossopharyngeus was op den bodem van den ventriculus eene gele scherp ge-

markeerde degeneratie, waarin geen bijzonder weefsel te ontdekken scheen,

als eene laag ?ich tot nabij de kern van den hypoglossus nitbreidende, van

0,54 m.m. dikte f.

Eveneens trof ik eene meer ronde doidvore plaats aan in de baan van den

* Dr. Gaye, Einige Bemerkungcn über Lwujcncntzündungen bei Irrcn in Allgcm. Zeiticlirifl für

Psychiatrie. Berl. 1853, p. 580 sqq.

-j- Ongeveer van de plaats in onze eerste fiL^uur gemei-kl van c tot voorbij f.

21
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liypoglossus, tussclicn zijne zcnuwwortels *. Uit dit onderzoek blijkt dus, dut

niet alleen de niedulla oblongata, maar bijzonder de corpora olivaria in eeno

vetdcgeneratie verkeerden, met meerdere gedegenereerde donkere plaatsen,

waarschijnlijk meer of min georganiseerd albumen in de corpora olivaria, de

baan van den liypoglossus, bijzonder van den accessorius, vagusen glossopbaryn-

geus, waardoor dus de verschijnselen van zeer moeijelijke uitspraak en het

verhinderde slikken voldoende verklaring vinden.

Een soortgelijk geval werd mij voor eenigen tijd medegedeeld door den zoo

hoogst verdienstelijken Dr. Martini, Geneesheer en Directeur van het Krank-

zinnigengesticht Leubus in Silezië, tijdens zijn kortstondig verblijf' in deze

stad, die, in een geval van geheel verlies van spraak, verharding van de cor-

pora olivaria had aangetroffen.

Dergelijke voorbeelden van verlies van spraak of van articulatie der woorden,

komen bij meerdere schrijvers voor, zonder dat men juist de aandoening der

corpora olivaria met het gemis van spraak heeft in verband gebragt. Zoo verhaalt

ÜLiviER een merkwaardig geval van langdm'ige verlamming en dementia, waar

ten laatste de stem bijna geheel was verloren, zoodat do lijderes naauwelijks

eenige ongearticuleerde toonen kon voortbrengen; de corpora olivaria en pyra-

midalia waren verweekt en in eene grijze wegvloeijende pulpa veranderd
"f.

In

een ander geval waren, ten gevolge van een aneurisma der arteria basilaris, de

pyramiden bijna vernietigd, de corpora olivaria naar buiten geperst en inge-

drukt, de wortels van den hypoglossus voor een gedeelte verstoord, de vagus en

glossopharyngeus gedrukt §, met verlies van stem en articulatie der woorden

en met moeijelijke slikking **. Dezelfde verschijnselen met rood gestippelde

sterke verweeking der medulla oblongata na eene breuk van den eersten halswer-

vel -ff. Gelijke waarnemingen van verlies van spraak en articulatie met ver-

wceking van de medulla oblongata tot nabij den pons Yarolii §§ of van het

* Ik heb met opzet deze ziektegescliiedenis eenigzihs uitvoeriger beschreven, omdat de geheele

gang der ziekte door de lijkopening uitstekend wordt opgehelderd, waarom die ook van een prac-

tisch belang is.

t Traite den Ma'aJies de la Muvlle epenière. Par 1S37, Trois. Edit. Tom II, Obs. 123,

pag. 382 sqq.

j 1. c. Tom. I, pag. 4G0, Obs. 52.

**
1. c. pag. 457.

tt 1. c. Tom. T, pag. 400 sqq. Obs. o9,

jj 1. c. Tom. II, Obs. 97, pag. 18 7.
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onderste gedeelte van den pons Varolii, waarin dus ook wel de corpora olivaria

zullen gedeeld hebben, komen meerdere bij denzelfden schrijver voor *. Zoo

eveneens een geval van moeijelijke spraak bij verharding van het verlengde

ruggemcrg
"f,

waaruit Olivier besluit, dat bij aandoeningen van het ver-

lengde ruggemerg de spraak verloren gaat §; hij heefl echter het gewigt van

de corpora olivaria in dit opzigt niet erkend **.

Gewigtiger zijn in dit opzigt twee waarnemiMgen, door Cruveiliiier mede-

gedeeld. Het eene geval betrof eene vrouw van o7 jaren, sedert G jaren uit

eene onbekende oorzaak verlamd aan de beenen; eerst was dit begonnen aan

hel linker, later ook aan het regterbcen. De twee laatste jaren was zij door

Cruveiluier in» het Salpetrière waargenomen. In den laatsten tijd begonnen

ook de armen paralylisch te worden, de gevoeligheid der deelen was niet

verminderd, de verstandelijke vermogens bleven ongestoord, een der voor-

naamste verscliijnsel<-n was echter de moeijelijke articulatie in de spraak.

Cruveiliiier zegt: wElle souriait a mon approche et me saluait avec ex-

wpression; mais quand je lui adressais la parole, elle était prise d'une émo-

»lion difllcile a rendre. Elle rougissait, riait, pleurait, ses membres et son

wlronc élaient saisis de mouvemens involontaires, qui la faisaient s'agiter sur

)>sa chaise percée; les muscles faciaux agités des grimaces, et l'articulation

))de sons beaucoup plus difllcile que lorsqu'elle était revenue de eet ctat de

wtrouble. Du restc, elle finissait par se faire entendre. La difliculté dans

oTarliculation des sons tenait surtout aux mouvemens de la langue, qui n'y

wprenail presque aucune part. Déglutition difTicile, ce qui supposait une di-

wminution dans l'action musculaire de la langue et de l'arrière bouche. Point

))de céphalalgie, jamais de céphalalgie; la malade cntendait a merveille, mais

«elle se plaignait d'avoir la vue très-affaiblie.

* 1. c. Tom. n, Obs. 109, pag. 310. Obs, 111, pag. 313.

I 1. c. Tom. II, Obs. 126, pag. 39S.

§ 1. c. Tom. I, pag. 365, Tom. TI, png 423.

** Hiertoe behoort ook liet geval uit de Kliniek van Prof. Opiiolzer, door Eomberg medege-

deeld, waar zoowel het slii^kcn als de geheele stem verloren ging, en waar, behalve eene graauwe

tuberculeuse massa in de linkerhelft van den pons Varolü eene vaste vergroeijing aan de basis

van den schedel der linkerzijde van do medulla oblongata werd aangetroffen, van onder den pons Varolü

tot onder den oorsprong van den vagus; terwijl in de oppervlakkige substantie van het regter cor-

pus olivare een erwten-groot stuk spekachtige tuberkel was ingedrongen, waardoor de nervus hypo-

glossus en facialis gedrukt werden. Komberq Lchrb. der Nervenl. 1846. 1 B. 3 Abth. p. 814.

21*
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»(^iii(i mois avaiil sa mort dépérissement notable, fióvrc, rcspiration fVé-

wqucnlo, toux incoiiipK'to, jamais siiivio (roxpccloralioii; d'oii ciigouomciil des

«bronches, qui so debarnissent par momciis. L'arliciihition des sous devienl

«trés-diüiciio, de mèiiic que la déj,Mutiliuii. L'inlclligcnce persisle jiisqu'aii

wdoniior moment."

Hij de lijkopening vond Cruveiliheb, bebalve ecne gi'ijze aandoening en

verandering in de criira cerebri, commissura maxima, tlialamus en fornix, in

de medulla oblongata de corpora pyramidalia grijs; bel linUer corpus olivarc

was gezond, bet regier was eveneens grijs, bebalve een klein punt op zijne

oppervlakte, die nog als een wit eiland zicb vertoonde. De corpora restiformia

waren eveneens grijs geworden. Eene dwarse doorsnede midden door de cor-

pora olivaria toonde, dat de grijze verandering de gebeele dikte der corpora

pyramidalia en van bet regier corpus olivare benevens de cor[)ora restiformia

bad ingenomen. De wortels der bier ontspringende zenuwen, te welen van

den bypoglossus, vagus en glossopbaryngeus waren grijs, en scbonen op bet

uiterlijke lot bet neurilema gereduceerd te zijn *.

Nog gewigtiger is ecbter het volgende geval, eveneens door (^RivEiLniER

medegedeeld.

Een kind van vier jaren was in zulk eene algemeene zwakbeid vervallen, dal

het niet staan kon, en men verpligt was bet te dragen of op bet bed te

leggen; en ecbter kon hel al zijne ledematen bewegen, maar zijne bewe-

gingen kon bet niet met juistheid besturen, en ook geenerlei kracht uitoefe-

nen. De slikking was zeer moeijelijk, vooral van vochten, waarvan slechts

eene kleine hoeveelheid in de maag kwam en bet overige langs den mond

en soms door den neus weder werd teruggeworpen. De articulatie der klan-

ken was buitengewoon langzaam; de stem laag en zwaar; de kleine zieke

articuleerde nog wel distinct, maar syllabe voor syllabe; de ademhaling was

langzaam, dikwijls zwaar en zuchtende, en onmogelijk in eene liggende hou-

ding, zelfs niet als het hoofd door vele kussens werd ondersteund. De ver-

standelijke vermogens van bet kind waren zeer verre boven zijnen leeftijd

ontwikkeld; de voeding was volkomen wel, zelfs was hel dik en gezet. Zijne

ziekte was bet gevolg van stuipen, waardoor bet drie jaren vroeger was aan-

getast geworden, die zich later dikwijls herhaalden op onregelmatige tijden,

zoodat men het kind als epileptisch beschouwde. Vijf a zes maanden later

Cruvejlhier, Anal. palho'. Livr. 32, pag. 22, Tab. II, Fig. 4 O. D.
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stierf liet kind aspliycliscli, hoezeer bij zijn volle verstand, maar was nu niet

uieer in staat eenig geluid voort ie brengen.

Hij de lijkopening vond Critveilhier de beide corpora olivaria verhard als

kraakbeen; zij vertoonden overigens geenc veranderingen in kleur of in om-

vang; een der pcduncula van het cercbellum (welke, herinnerde de schrijver

zich niet meer) en de tubercula mammillaria deelden in dezelfde verharding

;

de geheele overige massa van het cerebrum was gezond. Hij kon niet verder

onderzoeken dan de medulla oblongata, zoo verre men die uit het achterhoofds-

gat kon nenicn; deze was onder en aan de zijden van de corpora olivaria

volkomen gozoiid *. Het is te betreuren, dat in dit zoo opmerkelijk geval door

CRUVEiLaiER geen naauwkeuriger onderzoek omtrent de juiste grens van

het gebrek kon in het werk gesteld worden, noch ook door hem is aangege-

ven, of ecno bepaalde verlamming van de tong al of niet aanwezig was.

Het geval bewijst echter reeds, in verband met andere gevallen, zeer veel,

daar de aandoening zoo bepaald in de beide corpora olivaria omschreven was;

zoodat het mij zeer verwondert, dat Crüveilhier hieruit geenerlei besluit

getrokken heeft tot het verband der corpora olivaria met de articulatie dor

woorden, zoowel als met de slikking.

Hoogst gewiglig is mij ook een geval voorgekomen van eene zeer acute

aandoening van de corpora olivaria, waargenomen en medegedeeld dooi

C. C. ^V. AIaudt, Officier van gezondheid in Nederl. Indiö f.

Een inlandsch kanonnier namelijk, in het hospitaal verpleegd wordende, werd,

terwijl hij zich naar buiten begaf ter voldoening van evacuatio alvi, door eeneu

slang, bij de inlanders Oeloer genoemd, gebeten. Maauwelijks naar zijne slaap-

plaats, waaruit hij was opgestaan, teruggekeerd, werd hij duizelig, viel flaauw

en kon reeds na 10 minuten niet meer slikken. Het in den mond gebragte

verdunde ammonia liquida liep met speeksel vermengd er weder uit; de hals-

spieren en voornamelijk die van het strottenhoofden tongbeen -waren stijf en

gespannen, de ademhaling moeijelijk, zuchtende.

Volkomene sprakeloosheid bij ongestoord bewustzijn van den lijder, die bij

iedere vraag de hand naar de keel brengt, als wilde bij aanduiden, dat hem

de keel werd toegesnoerd; de pols was zeer langzaam, 59, klein, zwak; de

Imid koud.

* Crüveilhier, 1. c. Livr. 35. Maladies de la protuberance annulaire, pag. 2.

j Zie Geneesk. Tijdschrift voor Necrl. Indiè, V Jaarg. Afd. V en VI, pag. 956.
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Met moeite werd een klein en oppervlakkig wondje ontdekt, lielgeen alleen

door de epidermis drong, zonder eenige wankleiirigheid of zwelling in den om-
trek. Deze wond werd dadelijk uitgesneden. Wegens het onvermogen van liet

slikken, konden geene middelen inwendig worden toegediend; maar ook de

uitwendige derivantia, het bestrijken van den nek en onderkaak met ammonia

caustica, kreosoot, vesicatoriën, inhalatien van chloroform, alles was te ver-

geefs; de ademhaling werd hoe langer hoe mocijelijker, en 4^ uur na de ver-

wonding trad de dood in.

Lijkopening 4 uren na den dood.

Enorme opzwelling van het geheele ligchaam door emphysema, In den om-
trek der AYond geene plaatselijke verschijnselen.

IlcrscnhoUc. Sterke opvulling der sinus durae malris, buitengewone ont-

wikkeling der bloedvaten onder de arachnoidea, geene bijzondere verandering

in de hersenzelfstandigheid, geringe vermeerdering van sereus vocht en collap-

sus (?) der plexus choriodei in de hersenholte.

De medulla oblongata was sterk opgespoten onder de arachnoidea, voorna-

melijk tusschen het corpus olivare en resliforme. De inwendige textuur was

volkomen normaal j de ruggemergsholte bood hoegenaamd geene ziekelijke ver-

anderingen aan.

Borstholte. Sterke spanning van alle hals- en nekspieren, met groote hy-

peraemie in haar weefsel, dat buitengewoon donker gekleurd was. Gering

oedema der epigloltis, volkomene sluiting der glottis, het slijmvlies der larynx

en trachea bleek, met dun slijm bezet.

Dit geval is in meerdere opziglen hoogst belangrijk, zoowel omdat van bet

eerste begin af de verschijnselen door een kundig geneesheer werden waarge-

nomen, als ook om de zoo spoedig na den dood verrigle lijkopening, waar-

door de verschijnselen bij het leven voldoende schijnen verklaard te worden.

Immers vertoont zich ook hier als eenigste actuele aandoening de sterke

roodheid der medulla oblongata bij de corpora olivaria, en de hiermede in ver-

band staande hyperaemie en spanning der halsspieren, die bare zenuwen van

den accessorius en hypoglossus ontvangen. Daar nu deze aandoening op beide

zijden gelijkelijk schijnt geweest te zijn, kunnen wij hier moeijelijk anders

denken dan aan eene aandoening van de corpora olivaria, waardoor vooral bila-

teraal de kernen dezer beide zenuwen zijn aangetast geworden, en ten ge-

volge van dien de slikking, stem en spraak volkomen verhinderd werden.

Eindelijk komt hier nog bij het getuigenis van Pi>ei-, die zegt, dat daar
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veranderingen der spraak karakteristiek zijn bij algemcene paralysis, en even-

zoo conslaut de corpora olivaria veranderd zijn, dat deze met de articulatie

der in de stem gevormde toonen en dus niet de slemontwikkeling in ver-

band staan *.

Vele waarnemingen komen nog bij onderscheidene schrijvers voor van be-

lemmering van spraak, die ik tot bevestiging zoude kunnen aanhalen, waar

de medulla oblongata of het onderste gedeelte van den pons Varolii verhard,

of verweekt, of op andere wijze was aangedaan, maar waarin de corpora oli-

varia of niet uitdrukkelijk of slechts tor loops worden vermeld; ofschoon het

niet te betwijfelen is, dat juist in hunne ziekelijke aandoening de oorzaak

van de belenmiering der spraak gelegen was
"f.

Men moet evenwel bij het beoordeelen van ziektegevallen met moeijelijke

of verhinderde spraak uit eene centrale oorzaak, wel onderscheiden die ge-

vallen, waarin hel eigenlijke mechanisme van de bewegingen der tong, die

voor de articulalie gevorderd worden, gestoord is door ziekelijke aandoeningen

van de corpora olivaria, — van diegenen, \vaar die oorzaak hooger gelegen is.

Zoo heeft reeds voor vele jaren Bouillaud gemeend, belemmering in spraak

aan eene aandoening van de voorste hersenkwabben te moeten toeschrijven,

waartegen Pinel aanvoerde, dat in verschillende gevallen van moeijelijkheid

van spraak geene ziekelijke veranderingen in de voorste hersenkwabben werden

* Sêances de ['Academie do Médocine, Sept. 1S54, geciteerd in de Ncue Medic. Chir. Zeitung,

7 Febr. 1S55, pag. 116,

Daar mij de gelegenheid ontbroken iieeft, deze verliandeling te lezen, kan ik over de gronden,

waaruit Pinel dit besluit trekt, niet met juistheid ooideelen. Wij hebben boven in onze derde

waarneming dit wel bevestigd gevonden, maar zouden zonder een microscopisch onderzoek zekerlijk

in dat geval niet tot eene bepaalde afwijking in de corpora olivaria of medulla oblongata in het al-

gemeen hebben durven besluiten, zooals ik ook vroeger bij secties van dergelijke gevallen geene

verandering in de corpora olivaria bemerkt heb. Intussohen schijnen mij deze ervaringen van Pinel,

en mijne reeds vroeger op anatoraisch-physiologische gronden gevormde besluiten van het nut der

corpora olivaria in de articulatie der stem, daar zij geheel onafhankelijk vau elkander zijn gevormd,

des te sterker zich wederkeerig te bevestigen.

f McRGAGNi, Epist. IX. Art. 25, Plura corpuscula per medullae oblongatae crura cum aphonia.

Epist. XIV. Art. 35. Vcrweeking der medulla oblongata met aphonie. Epist. LXII. Art. 5. Verwee-

king en bij eenige drukking bloed uit het septum en de deelen ter zijde van het par sextum (dus

corpora olivaria) met aphonie. — Serres en Magendie, Jo!(r/i«/ (/e Fhysiol , Tom. II, pag. 178. PI. 1.

Fig, 2, lett. 4. Verlies van spraak bij ontsteking van den pons Varolii en het corpus olivare. Zie

nog meerdere gevallen in de Dissertatie van VV. Nasse, De singularum cerebri partium funcliomhus.

Bonnae 1845, pag. 47 sqq. Longet, Jnat. el Physiol, du Si/stème nervcux. Tom. I, pag. 40G sqq.
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aangetroffen *. Bouillaud heeft echter zeer Ie regt hierop aangemerkt, dal

Mien wel naauvvkeurig die gevallen, waarin liet woordgeheugen was verloren

geraakt, moest onderscheiden van die, waarin het mechanisme van de uil-

spraak door verlamming der long was helennnerd; daar hij alleen do eerste

gevallen van verlies van woordgeheugen had hedoeld f.

Deze moeijelijkheid van spraak komt nu en dan voor, waarhij de lijders

de heteekenis der woorden hehhen vergeten en nu eenc zaak met een ander

woord aanduiden, hclgeen hiermede doorgaans niet de geringste overeeidvomsl

heeft. Gemeenlijk hegrijpen de lijders zelve zeer goed, dat zij een verkeerd

woord gebruiken, hoedanige gevallen ook duor mij meermalen zijn waarge-

nomen; raadt men het bedoelde woord, dan erkennen zij dit leisloiid en ver-

heugen zich hierover §.

Er is echter nog eene derde oorzaak van verlies van articulatie en spraak,

waarop bij het beoordeelen van hersenaandoeningen zeer moet gelet worden.

Wij beschouwen namelijk de corpora olivaria slechts als hulporganen of

* PiNEL en Magendie, Journal de Phijsinl. Tom. V, jmg. 340 sqq.

f Magexdie Jnurnal 1. c. Torn. VI, pag. 19 sqq. Zie Liervan een oiilanns medegedeeld zeer

merkwaardig voorbeeld, waar, ten gevolge van eene wond een beeusplinter van het os frontis boven

liet linkeroog de voorste bemispbeer drukte, en later bet verlies van spraak ten] gevolge had,

hetgeen zich na het wegnemen van dit beenpunt door eene trepaiiatie volkomen herstelde Zie

Gazelle Medicafe de Paris 1857. N". 36. 5 Sept., pag. 5ü7.

j Meerdere gevallen van verlies van het vermogen om woorden uit te spreken, of de klaiiken

tot woorden te combineren, en zelfs van het verlies om te kunnen schrijven, heeft onlangs Marck

bijeengebragt, en getracht te betoogen, dnt het orgaan voor deze meer psychische combinatiën in

de groote hersenen gelegen was. Zie Gazelle Medicnle 1856. N'. 48 en 50. Dec, pag. 777 sqq.

Mij zelven kwam voor eenigen tijd een dergelijk geval voor van iemand, die gedurig een ander

woord dan hetgeen hij wilde, uitsprak; hoezeer het hem zeer bewust was, dat het uitgesprokene

woord niet het juiste was, hetgeen hem dan wel verdrietig en mistroostig maakte. Hij was echter

tot mijne verwondering geheel niet in staat te lezen, hetgeen ik te vergeefs, ook met groote druk-

letters, beproefde; en evenmin kon hij schrijven: de letters zette hij omgekeerd, of maakte onleesbare

figuren, hoezeer hij als een beschaafd koopman zeer goed had kunnen lezen en schrijven. Aan zijn

gezigt ontbrak niets, maar de faculteit om letters tot een woord te combineren, had bij verloren,

en zoo kon hij ook zijn naam niet teekenen. Hoogst vreemd kwam het mij weder voor, dat bij de

gaaf, om cijfers op Ie tellen, behouden had. Even als in vele gevallen, door Marué aangehaald, was

ook bier de tong niet verlamd. Duidelijk was ook bij hem het gebrek in de groote hersenen gele-

gen, en ik wil gaarne met Marcé het bestaan van een combinatieorgaan voor deze psj'chische

werkingen in de groote. hersenen aannemen; .maar wij zijn er nog verre af, om met zekerheid de

naauwe grens te bepalen, waar dit orgaan zoude gelegen zijn, hoezeer dit wel waarschijnlijk voar

onder het os frontis zal te zoeken zijn.
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hiilpgangliën, die ecne menigte combinaliën van spierbewegingen ca wel bila-

teraal tot stand brengen door liunne verbindingen met de kernen van meer-

dere zenuAven van bet verlengde merg. Hieronder bebooren nu ook die

combinatiën, die voor de articulatie der woorden worden vereischt, waartoe

vooral de hypoglossus. ten deele ook de neiviis facialis, die eveneens met de

corpora olivaria in verbinding staal, moeten worden opgewekt. Geenszins echter

beschouwen wij de corpora olivaria als organen, waarop direct onze wil werkt:

dit geschiedt naar onze overtuiging vooral in de corpora slriala^, waarvan dan

ook eene beleediging steeds verlamming ten gevolge heeft.

Worden dus deze organen, waarop de wil meer onmiddellijk schijnt te wer-

ken, verstoord, — dan is, wegens verlamming van de long en aangrenzende

dcelen, alle uitspraak van woorden onmogelijk. In geringere graden van aan-

doening, ontsteking dor [)ia meninx in de hersenholte boven de corpora

striata en meerdere ol" mindere verweeking, zag ik hiervan stamelen en moeije-

lijke uiispraak in mania ideopathica *.

Om deze redenen kunnen, bij verlies van spraak, de mednlla obiongata en

corpora olivaria volkomen gezond zijn, zonder dat men hieruit nog besluiten

mag, dat zij niet in het naauwste verband zouden staan met het mechanisme

van spraak en articulatie van woorden. Het spreekt van zelf, dat ook, bij

aandoeningen van den pons Varolii, waarvan vele gevallen bij schrijvers voor-

komen met verlies van spraak of stem, het gebrek de geleiddraden kan ver-

woest hebben, die de corpora olivaria met de hooger gelegene deelen als

corpora striata verbinden.

Somwijlen is het gebrek gelegen in de kernen der zenuwen zelve. Hier-

van kwam mij onlangs een zeer merkwaardig voorbeeld voor in de mednlla

obiongata van eenen maniacus, die ten gevolge van langdurige mania ideo-

pathica geheel tot onnoozelheid was vervallen, en meer en meer begon te

stamelen, zoodat de spraak op het laatst .soms bijna onverstaanbaar werd; ook

leed hij aan de slikking, die moeijelijk begon te worden. Behalve de gevolgen

van ontsteking der pia meninx op do bovenoppervlakte der hersenen, vond

* Het is naauwelijks noodig, ora dit verliaTid tussclien corpora striata en ruj^tgemerg te toonen,

nog de waarnemingen van Tl'eck aan te voeren, dat na apoplexie in of om de corpora striata

korrelcellen zich vormen en in eene 1 en^denivaartse rigting den loop der vezels volgen, zoodat

zij in bet ruggemerg onder de overkruising aan de tegenovergestelde zijde van de plaats der her-

senen worden aangetroffen. Zie Zeilsclirifl der Kciz. Kon. Gescllschufl der Aertzcn zu Wien. Jan.

1850. Ook in Uonders Lancet, 1850, 5'' Jaarg., pag. 584 sqq.

23
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ik in de nieduUa oblongala do gimgliöncelloii in do kcriioii van don livpo^losstis,

on ook ton dcolo, sohoon niel zoo nionigviildig, in dio van don accossorius,

biiiin zwarlaclilig gcdogoncrccrd, zoodal ik eerst meende kleine hloedslippen

lo onlwaien. Hij naaiiwkeurigor onderzoek echter bleek het, hetgeen ook Prol'.

Nasse uit Giosson, die toevallig bij mij was, erkende, dat hel godogonoroerde

gangliöncellen waren. Aan velen kon men nog hot uitwendig nourilonia, het-

geen in de draden overging, duidelijk herkennen; tusschen deze donkere gan-

gliëncellon, die geheel met korrelig zeer donker bruin pigment sehenoii

opgevuld, kon men eenigc meer ligt gekleurd, on andere gezonde ontdok-

kon. In de overige medulla on in de corpora olivaria, waren dorgolijko zie-

kelijke gangliöncellen niel aanwezig; de kleur was veel donkerder dan wol

bij zeer oude menschen soms voorkomt, en zij waren hiermede geheel opge-

vuld. Hier was dus het slamolen en mooijolijk slikken waarschijnlijk ont-

slaan door ziekte van de gangliöncellen in do kernen van don hypoglossus

on accessorius; daar echter niet alle gangliöncellen gedegenereerd waren, was

de verlamming niet volkomen. Niet altijd zit dus de oorzaak hiervan in do

corpora olivaria: bij gedeeltelijke verstoring der kernen van den hypoglossus en

accessoiius moet echter hot olïect hetzelfde zijn, daar de corpora olivaria in

dit geval dozo niet tot weikzaamheid kunnen opwekken. Üe uitspraak van

PiNEL JtNiOR, dat bij stamelen van manie, de corpora olivaria steeds zouden

gedegenereerd zijn, die Avij boven hebben vermeld, is dus niet juist *.

Misschien kan men tot do centrale oorzaken in de groote hersenen en cor-

pora slriata eone waarneming brengen, door Andral medegedeeld, van eene

bejaarde vrouw, die ten gevolge van eene beroerte de spraak had verloren

met volkomen behoud der verstandelijke vermogens. Er was bij haar alleen

* Deze ziekelijk aangedane plaatsen kunnen zeer beperkt zijn. — Merkwaardig is in dit opzigt

een geval door Dr. Panthel medegedeeld, van een jongen van 12 jaren, die ten gevolge eencr he-

vige gemoedsaandoening plotselings zijne spraak en stera verloren had, hoezeer hij alle bewegingen

der tongen van de lippen regelmatig en volgens alle mogelijke rigtingen maken kon ; ook de slikking

en ademhaling waren geheel onbelemmerd. — ledere poging echter om te spreken bragt terstond

krampen te weeg in de door den nervus hypoglossus bestuurde spieren van het strottenhoofd, in de

sterno- en hyothyreoidei en de sternohyoidei. — Door deze deelen met de hand te drukken, wer-

den de krampen terstond bedwongen en de spraak hersteld. Zie Geiwesh. Cmtranl van den 16''''"

Dec. 1855, N'. 50, overgenomen uit de Duilsche Kliniek.

Hieruit blijkt, dat de groep gangliëncellen van den n. hypoglossus, die tot du bewegingen dei-

tong dienen, ongestoord waren, de centra echter, waardoor de bilaterale combinatiën voor de spraak

en stem worden bestuurd, waren ziekelijk aangedaan, die voor de slikking en ademhaling gezond.
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verlamming van de tong aanwezig, zonder eenige andere storing in l)o\veging

of gevoel.

Hier werden aan de buiten-achterzijde van hel linker corpus striatum en

in het cenlrum ovale Vieussensii aan de reglerzijdc twee zeer verweekte en

ontkleurde plaatsen aangetroflen, 'terwijl alle overige deelen der hersenen ge-

zond waren *. In de meeste gevallen beperkt deze centrale aandoening zich

niet alleen lot de corpora striata, maar breidt zich ook tot den omtrek uit,

zoo b. v. in het cenlium semiovale Vieussensii, waardoor de vezels gaan, die

de corpora slriala met de gyri en materies curticalis verbinden^ waarop vcr-

lammuig der long en verlies van spraak volgen kan "]*.

Uit al het aangevoerde meenen wij met genoegzamen grond te mogen be-

sluiten, dat de corpora olivaria als hulpgangliën te beschouwen zijn, die door

hun onderling verband eene bilaterale werking te weeg brengen en door hunne

innige vereeniging met de hypoglossuskerncn, onverminderd hunne inwerking

op andere zenuwen, die menigvuldige combinatiën lot stand brengen, die voor

de articulatie der spraak vereischt worden ; hetgeen vooral door eigene als

ook van andere schrijvers ontleende pathologische waarnemingen van ziekelijke

aandoening der corpora olivaria met verlies van spraak grootelijks wordt be-

vestigd.

Wel ligt hierin tevens eene verklaring van de meeidere grootte van de

corpora olivaria bij den mensch boven de dieren; maar te gelijk het bewijs,

dat de corpora olivaria ook nog andere gewigtige functiën en zamengestelde

spierbewegingen in werking brengen, hetgeen wij in de beide volgende §§

nader zullen trachten aan te toonen.

§ 6.

ÜVKR DE CORPORA OLIVARIA BIJ DE DIEREX.

Wij hebben reeds boven de opmerking gemaakt, dut de corpora olivaria

bij de dieren veel kleiner zijn dan bij den mensch, en bovendien alleen bij

de zoogdieren voorkomen. Deze opmerking komt bij meerdere schrijvers voor,

* Andual, Cliniqve Medicale, Cliapitre IV. Observ. XVII.

f Zie hiervan vele voorbeelden in Lai.leji.\>!D, Recherches sur l'Emeph in Let Register op bet

noord Aphonie.
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zonder dat een naauwkeurig onderzoek hieromtrent, zoo verre mij bekend is,

in hel werk is j^cslekl.

Serres beschrijft ohjvensirengen niet alleen bij de zoogdieren, maar ook

bij de vogels, reptihën en visschen *. Hij erkent echter, dat de grijze stof

van de corpora oHvaria alleen bij de zoogdieren voorkomt, dat deze veel ge-

ringer is bij de aj)en dan bij den mensch; maar volgens de orde, waarin hij

de dieren opnoemt, zoude het schijnen, alsof zij bij de Cetacéen en IMiocae

grooler waren dan bij de Ruminanlia en Rodenlia, bij welke laatste, volgens

hem, zij niet meer geplooid zijn j. Het is echter genoeg bekend, hoc weinig

vertrouwen dikwijls deze onderzoekingen van Serres verdienen. Magendie
en Desmoülins verzekeren, dal de corpora olivaria geen spoor meer van

eenig getand kapsel bij de ruminanlia en het varken vertoonen §.

RoLANDO zegt, dat hij na een zorgvuldig onderzoek van de plaats, waar

de corpora olivaria moeten gelegen zijn, meent te kunnen verzekeren, dat het

onmogelijk is, bij de koe, het varken, het schaap en de geit iets te vinden,

hetwelk eenige gelijkheid heeft met de gele geplooide of gelande lamel van

het corpus olivare, welke zich bij den mensch vertoont. Somwijlen is het

zelfs moeijelijk om uitwendig de olijvenaanzwellingen te zien **.

Volgens Tiedemaniv zijn de corpora olivaria bij den Orang-oetan vrij

groot, 5 lijnen lang en 1§ lijn breed ff. Rij den Chimpansé vond ik de cor-

pora olivaria veel kleiner, ruim 2 lijnen Fransche maat en zeer weinig pro-

minerende.

Van den Semnopithecus nasicus zegt Tiedemanix : olivae vix prominenles §§.

* Anatomie compane du cerveau. Par. 1S26. Tom. II, pag. 197 sqq.

t 1. c. pag. 19G.

§ Magendie et Desmoulins, Anatomie des syslcm. nervcux des unimaux ü vcrlèbres. Paris 1825,

Tomé I, pag. 226 sq.

** Magendie, Journal de Physiol. Tomé IV. pag. 337.

•tt Untersuchungen ueber die Natur des Menseben, Zeilschnft für Physiol. 2 B , pag. 22. Daar

deze maat echter alleen naar de uitwendige aanzwelling genomen en dus zeer onbepaald is, kan men
zich hierop niet met zekerheid verlaten. In de afbeelding, die Tieuemann geeft van de hersenen

van den Orarg-oetan, waarvan hij zijne maat genomen heeft, bedragen zij nanuweüjks i Fransche

lijnen, van welke maat zich Tiedesiann heeft bediend.

Volgens Valentin zijn de olijven bij den mensch 5 Par. lijnen lang en 3 breed. Zie lliin- unj
Servenlehre, pag. 234.

jj Tiedemann, l.oncs cerebn siyniarum etc. Tab. IV, fig. 6, pag. 27.
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Ook bij den Lemur mongos scliijnon zij zeer klein *. Hij den Leeuw getiiigi

TiEDEMANN, dal de corpora olivaria zoo klein zijn, dal zij uihvendig niet ziglliaar

waren; maar dat Iiij ze in het centrum toch gezien had
-f.

Bij de Cavia aguli

zegt liij, dat zij uitAvendig niet promineren; maar dat er inwendig toch ecne massa

cinerea is, die eene schijn geeft van een corpus dcntatum §. Bij de Piioca

vond hij de corpora oHvaria zoo klein, dat hij ze naauwelljks kon ontdekken **,

hetgeen door W. Vkolik hevesligd is
-f-f.

Bij den Dolphijn verloonen vol-

gens TiEDEMANiv de ohjven geene uitwendige verhevenheid; maar van binnen

vond hij toch in het merg ingesloten eene ophooping van grijze stof (cor-

pus dentatum olivae) §§. Volgens Carus zijn zij bij den Dolphijn van

eene aanzienlijke grootte, waarin hij eene nadering tot de menschelijke her-

senen vindt ***.

CuviER spreekt slechts zeer kort over de corpora olivaria, en zegt, dal zij

in den Beer naauwelijks eenige verhevenheid verloonen, en dat zij in den

lynx, de melas en phoca geheel met de corpora pyramidalia te zamenvloeijen

en men hen alleen onderscheiden kan door de lijn van oorsprong van de

twaalfde hersenzenuw "fff.

In het algemeen hebben de corpora olivaria zeer weinig de aandacht lot

zich getrokken, en eenig naauwkeuriger microscopisch onderzoek is hierom-

trent, zoo verre mij bekend is, bij dieren nog niet ingesteld.

Nadat wij echter boven hebben getracht aan te loonen, vooral op groiul

van meerdere pathologische waarnemingen, als ook door het zoo naauwe ver-

band tusschen de corpora olivaria en de hypoglossuskernen, dat deze ligchamen

als hnipgangliën voor de menigvuldige bewegingen der long bij de arliculalie

der spraak te beschouwen zijn^ — achtte ik het van het meeste gewigt, hel

verschil van deze ligchamen tusschen den mensch en de dieren naauwkeuri-

* 1. c. Tab. IV, fi?. 2. W. Vrolik en ik vonden ze bij den Stenops zeer weinig gewelfd.

Recherches d'aiuil. comparce sur Ie genre Slennps d'Illiger in Bijdragen tol de Dierkunde, uitge-

geven door het Genootschap Nat, Art. Mag. 2^ Afl. pag. 31. Amst. 1851.

t 1. c. Tab. IlI, fig. 4 d d, pag. 21.

^ I. c. Tab. IV, fig. 12, pag. 30.

** 1. c. Tab. II, fig. 8 c, c, pag. 16.

ft W. Vrolik, Specimen anal. zoölogicum de Phoris, 1822, p. 5 7.

S§ Zeilschrift fur Physiol. Tom. 2, png. 254.

*** C. G. Cakus, Versuch einer Darstellung des Nervcnsi/stems. Leips. 1814, pag. 244. Dit is

zoo vreemd, dat mij van deze waarneming eene bevestiging zeer nooddakelijk voorkomt,

tit Lefons d'analomie compardc de Cuvier, 2" édition. Paris 1845, Tom. III, pag. 105.



^f> OVER IIET FIJNERE ZAMENSTEL EN DE

'^o\' na Ie gaan. Immers Iniii aaiiwozoii liij do zoogdioron toont diiiflt'lijk.

dat zij niet uitsluitend voor do articulatie dor woorden kunnen dienen^ welke

don monsch alleen eigen is, maar ook nog mot andere verriglingen in een

naauw verband moeien staan. Dit blijkt roods uit bunne ligging bij den

iiionscb; immers reiken do corpora olivaria veel hooger dan do wortels van

(Ion nervus bypoglossus, tot zelfs aan do onderste grens van den pons

Varolii * en der wortels van den .facialis, wolk bovenste gedeelte dus geens-

zins met den Iiypoglossus in verband kan staan, maar tot andere vorrigtin-

gon moet dienstbaar zijn.

Bij mijne eerste onderzoekingen naar de corpora olivaria bij eene koe,

was ik zeer verwonderd, op de plaats, waar deze bij den menscb voorkomen,

in dwarse sneedjes onder het microscoop geheel geen spoor van corpora

olivaria te vinden; tot ik bomorkfo, dat, terwijl hior de nervns liypoglossus

vool lager ontspringt, ook oveneons de corpora olivaria op de plaats van don

oorsprong dezer zenuw geplaatst zijn, die oclilor slechts eenige weinige wen-

flingon bezitten. Hot trok evenwel zoor mijne aandacht, dat ik bij deze die-

ren de corpora olivaria tusschen don bypoglossus en bot soptum of raphe van

Stilli^ïg geplaatst vond achter de corpora pyramidalia, terwijl zij bij don

monsch voor het grootste deel hier builen geplaatst zijn.

Hierop naauwkeuriger hel geheele verlengde merg onderzoekende, ontdekte

ik tot mijne verwondering, dat bij deze dieren twee corpora olivaria aanwe-

zig zijn aan iedere zijde, en wel het eene zoor hoog, kort onder don pons

\ arolii oj) de hoogte van den nervus facialis en abducens, maar aan de bui-

tenzijde van de baan van don nervus abducens geplaatst; en een tweede,

veel lager, maar aan de binnenzijdo van don stam van den hypoglossus, zon-

der dat tusschen deze beide corpora olivaria ceiio duidcdijke gemeenschap te

bespeuren w'as.

Om deze redenen achtte ik hot van gewigt, deze organen bij meerdere die-

ren naauwkeurig te onderzoeken en onderling te vorgolijken y.

Bij twoo apen, don Cercopilhecus cynomolgus on Cynocephalus pnpio, vond

ik de corpora olivaria slechts enkel aan iedere zijde, even als bij den mensch.

* Stilling, Podx Varohi, Tub. 1.

f Gaarne breng ik hier mijn bijzonderen dank aan de welwillendheid van den Heer Westerman,
Directeur van den Zoölogischen Tuin te Amsterdam, die mij op mijn verzoek door hel toezenden

van meerdere dieren lot dit onderzoek heeft in staat gesteld.
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Zij zijn hier, lioewcl kleiner, ecliler nog vrij sterk oniwikkeld; verloonen

ook eenen liylus en nieerflere wendingen; zij beginnen hoog in de nieduUa

lussclien de nervi faciales en abducenles, aan de builonzijde van deze laatste

zenuw, of, als men wil, aan de buitenzijde van de corpora pyramidalia, ter-

wijl het bovenste gedeelte van het corpus ciliare bij den niensch voor het

grootste gedeelte meer naar biimcn, achter de corpora pyramidalia gelegen is *.

Zij strekken zich ook bij de apen uil tot aan de onderste wortels van den

hy[)Oglossus, waarvan eenige bundels, even als bij den mensch, door de cor-

pora olivaria heendringcji ; andere zijn ook hier aan de binnenzijde daarvan

geplaatst. Zoo ook komen hier op de hoogte van den hypoglossus bijkernen

voor, vooral aan de binnenzijde.

Tussclien deze corpora olivaria en den hypoglossus is het naauwe verband

ook hier zeer duidelijk, door meerdeie vezelbundels, waarvan verre de meeste

in de buitenste randvezels van de corpora olivaria overgaan; eenige weinige

ook naar binnen in den hylus, en hebben daardoor, hoezeer zij minder ont-

wikkeld zijn, zeer veel overeenkomst met die, welke wij bij den menscli

liebben aangewezen als verbindingsvezclen lusschen de corpora olivaria en

de hypoglossuskernen
-f,

de pedunculi olivae van Leiyhossek.

Hieruit blijkt, dat deze bundels, die echter bij de apen op slechts weinige

sneedjes zich verloonen, als naauwe verbindingsdraden lusschen het corpus

olivare en de hypoglossuskern ook nog tot andere verrigtingen dienstbaar

zijn dan voor de arliculalie der stem, zooals wij later zullen trachten aan

te toonen. Deze bundels komen bij andere zoogdieren niet voor, hoewel ook

daar deze corpora olivaria innig met de hypoglossuskernen verbonden zijn.

Bij alle volgende door mij onderzochte dieren, zooals de kat en hond, als

typen van roofdieren, zoo ook bij den Paradoxurus musonga; verder bij de

knaagdieren, als hel konijn en de Cavia aguli; bij de herbivora, als hel paard,

den ezel, de koe, komen overal dubbele corpora olivaria voor, namelijk oj»

iedere zijde twee, waarvan de bovenste geplaatst zijn juist op de boogie van

den oorsprong van den nervus facialis, lusschen deze zenuw^ en den abducens,

dus iets meer buitenwaarts §. Zij beginnen met de eerste sporen van den

* Stilling, Pons Vumli', Tiib. 1, s.

f Fig. I, i, q, p.

§ Fig. 11, i bij de kat. Fip;. 4, p, ij bij het kalf. De hoogte hebheii wij aangegeven in tig. 8 bij

den hond, hg. 9 bij de i<at, lig. 10 bij den ezel >i. a.
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nervus facialis, en verdwijnen, waor in lagere sneedjes ook deze worlels op-

Iioiulen zich te verloonen. Zij verschillen echter, gelijk wij nader znllen zien,

in uitgebreidheid hij verschilhïnde dieren.

Zonder met deze corpora olivaria, die wij om hunne plaatsing corpora oli-

varia siiperiora of exlcrna willen noemen, in eenig direct verband te staan,

zijn lage andere geplaatst, maar die veel meer naar binnen in de nabijheid

der raphe gelegen zijn, meest achter de corpora pyramidalia *. Deze laatste

heginnen en eindigen met de wortels van den hypoglossus, aan wiens bin-

nenzijde zij gelegen zijn, zoodanig echter, dat meerdere wortels van deze

zennw midden door de corpora olivaria heendringen. Met de onderste worlels

van den hypoglossus eindigen ook deze corpora olivaria, die, wat de zijde-

lingsche plaatsing betreft, dus vooral overeenkomen met de binnenste bijker-

nen of corpora olivaria van den mensch; ofschoon deze laatste kleiner zijn en

eigenlijk slechts uitloopende vertakkingen van het corpus ciliare.

In hun inwendig maaksel komen zoowel de bovenste als benedenste cor-

pora olivaria geheel overeen met die van den mensch: zij bevallen beide een

onnoemelijk getal van zeer kleine multipolaire cellen; zij zijn evenzoo door

randvezels omgeven, die zich met deze cellen verbinden en uitwendig in ver-

schillende rigtingen uitstralen ]•; zij maken echter een veel minder getal

wendingen dan hij den mensch en hebben slechts een flaauw spoor van hylus.

Ofschoon er geene zulke zware verbindingsvezels zijn (pedunculus olivae) als

bij den mensch, zijn er echter in het zich doorkruisend nel van vezels zeer

vele stralen of radiaire vezels van Stilling, die deze corpora olivaria met

de op den bodem van den ventriculus quarlus gelegene kernen verbinden,

namelijk de bovenste met de kern van den nervus facialis §, de onderste met

de hypoglossuskern- **.

De bovenste zijn achter het zoogenoemde coi[ius trapezoides, onder den

jions ^arolii gelegen ^t' ^^'i^ns dwarse vezels door het voorste gedeelte van

deze corpora olivaria dringen, zich meer ofmin met hunne randvezels vereeni^

* Fig. 12, achter k. b, bij de kat. Z'e weder de hoogte in fig. 8, 9 en 10 b.h.

.t Fig. 10 A-, fig. Il k.

§ Fig. 10 i, k. d, met den kern van den faciaüs in de kat; en fig. 4 p, q, f, hij het kalf.

»» Fig. 12 A-, d.

it Fig. 8, P, 10 a. a.
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gen, cn zicli zoo door de raphe met die dor overzijde veiijinden *. Ook uit

de randvezels, meer naar achteren, stralen vele vezels in eene dwarse rigling

naar de raphe toe f. Zij zijn zelve door zeer lljiie vezels meest in eene

dwarse rigting doorweven §.

De onderste bestaan uit drie scheef naast elkander ge[)laalste ligchamen, die

in eene schuinse rigting achter de corpora olivaria gelegen zijn. Zij worden

veel sterker door dwarse vezels doorweven, die tot de lihrae arciformes be-

hooren, en vertoonen hierdoor eene in het oog vallende gelijkheid met de bin-

nenste corpora olivaria of bijkernen bij den mensch **.

De bovenste corpora olivaria verschillen echter nog al vrij aanmerkelijk bij

verschillende dieren; het sterkst ontwikkeld heb ik ze aangetroffen bij de roof-

dieren^ als den hond, de kat; zoo ook, hoewel iets minder, bij den Paradoxu-

rus musonga. Kleiner zijn zij bij de knaagdieren, het konijn en de Cavia

aguti; nog kleiner bij de hcrbivora, het kalf, paard, en vooral den ezel,

waar zij zeer weinig ontwikkeld zijn, meer naar voren in het corpus trapc-

zoidcs liggen, en meest uit twee of drie langwerpig ronde kernen bestaan, die

bij eene oppervlakkige beschouwing bgt kunnen worden voorbijgezien.

Wij hebben om deze redenen van hen bij de kat en het kalf eene naauw-

keurige afbeelding vervaardigd.

Men ziet deze bij de kat in Fig. 11, i. k.
-f-f.

Aan de binnenzijde zijn

hier twee wortels van den nervus abducens zigtbaar, h. il. De corpora olivaria

vormen hier een dubbelen slinger, als eene S (zie i.) met een aan de binnen-

zijde gelegen hiermede zamenhangendcn kronkel, /;, en worden door zeer vele

randvezels omgeven, hoezeer zij zich scherp van het omgevende weefsel on-

* Fij. 4 g, p- a. Fig. 1 1 /;, ö. Deze vezels van het corpus trapezoides stralen dnars door de

raphe heen; bij de kal bedekken zij bijna geheel de longitudinale vezels der raphe. Fig. 10 a, ook

fig. 4 fl.

t Fig. 4 en 11.

§ Fig. 4 p, q. Fig. 11 I, k

•* Fig. 1 k.

ff In deze afbeelding komt van den nervus facialis slechls een spoor voor in de kern bij d.

Het sneedje was juist genomen tusschen twee bundels van den facialis, waar in zijne baan een bloed-

vat ƒ zigtbaar is ; in hoogere, en vooral in lagere sneedjes, waren weder meerdere wortels van den

facialis zigtbaar. Bij deze gelegenheid moet ik nog opmerken, dat boven en beneden de baan van

eene zenuw in de medulla oblongata, bijzonder van den abducens, facialis, glossopharyngeus, vagus

en hypoglossus, doorgaans een bloedvat gelegen is, hetgeen de baan der zenuw tot in de kern

volgt. Later zullen wij het belang hiervan aangeven.

23
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(lorscliciden. Vele radiaire vezels, die op andere sneedjes nog menigvuldigcr

waren, verbinden deze corpora olivaria met de falialiskcrn d, terwijl, zoo-

als wij boven gezien hebben, andere dwarse vfzels hen door de raphe met die

der tegenovergestelde zijde verbinden.

Bij het kalf zijn zij minder ontwikkeld en kleiner; zij hangen hier minder

t<! zanien, maar zijn in drie afzonderlijke ligchamen verdeeld *, die, hoezeer

niet Ie zamen hangende, echter volkomen dezelfde structuur vertoonen. Alleen

in enkele sneedjes hingen de beide kleinere q. te zamen en vormden ecnen

kronkel. Van uit den top dezer beiden stralen ook vezels in het corpus trape-

zoides naar voren uit q, zij zijn met zeer vele stralen met de facialiskern

verbonden p. q. f. Aan de buitenzijde, iets meer naar achteren, ziet men nog

twee groepen kernen, of gangliëncellen, die echter niet tot de corpora oliva-

ria behooren, waarvan zij zich door zeer grootc multipolaire gangliëncellen

underscheiden, maar die ook behooren lot den nervus lacialis -j-. Ook deze

komen overal voor^ schoon niet altijd op de juiste hoogte van de corpora oli-

varia, meest iets boven den nervus facialis. Wij komen later hierop terug.

Gelijk wij hebben opgemerkt, worden deze bovenste corpora olivaria door

de dwarse vezels van het zoogenoemde corpus trapezoides bedekt §, die zeer

zware vezelbundels vormen, en door de raphe met die der andere zijde zich

vereenigen. In zijn dwarsen loop omgeeft het corpus trapezoides den nervus

facialis en auditorius, en schijnt wei met de laatste zenuw in een naauw verband

te slaan. Serres echter toont uit meerdere vergelijkingen aan, dat dit corpus

trapezoides geenszins in zijne grootte een gelijken tred houdt met de ontwik-

keling der gehoorzenuw, die bij eenige dieren dik is bij een klein corpus tra-

|iezoides, en omgekeerd **. Integendeel schijnt dit ligchaam zooveel te

breeder, naarmate de pons Varolii bij de dieren smaller is -ff. Somwijlen

komt ook hiervan een spoor voor bij den mensch §§.

* Fig. 4, p, q.

t Fig. 4. o, ƒ.

§ Fig. 4, p, q, o. Fig. 11, C. en Fig. 8, 9, 10. Zie ook Tiedem.^nn, Icones cerebri simiarum

Tab. I, fig. 5, «, in de Simia nemestiiiia, Tab. III, fig. 4, e, in den Leeuw. Zcx) ook Serres, Ana-

tomie comparée du cerveau, Tab. XI, fig. 231 T, Tab. XIII, fig. 249, T, en op meerder afbeel-

dingen. Waar de pons bij de dieren smaller is, vertoont zich dit ligchaam meer onbedekt.

** Serres, /. c. Tom I. pag. 331.

tt Serres, /, c. Tom. II, pag, 209.

§§ Arnold, Icon. cerebr. Tab. IF, fig. 5, J, en Bemerhungen ueber den Ban des Gcliirm, Zii-

rich 1838, pag. 21.
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Hol aiulere of onderste corpus olivarc is veel minder in <,n-oolle en vorm

verschillende bij verscliillende dieren, zoodat ik hierin geen bepaald onder-

scheid heb kunnen bemerken. Zooals wij boven gezien hebben, ligt het aan

de biimenzijde van den bypoglossus achter de corpora pyramidalia *, en is

zoowel met diens kern door radiaire vezels, als met de raphc donr dvvarsvc-

zels verbonden. Deze radiaire vezels zijn vooral bij bet konijn zeer talrijk.

Bij de vogels is men algemeen van meening, dat de corpora olivaria ge-

heel ontbreken. Ook ik meende uit meerdere secties van de medulla

oblongata dit bevestigd te zien, totdat ik, door eene serie van op elkander

volgende secties van het geheele verlengde ruggemerg met zorg na te gaan,

vond, dat men ook bij de vogels analoge vormen aantreft, hoezeer minder za-

mengcsteld. Op de hoogte namelijk van den bypoglossus zijn zeer digle gangli-

engrocpen aan de voorzijde der medulla, gedeeltelijk aan de binnenzijde, ge-

deeltelijk aan de buitenzijde van den bypoglossus, die, uit twee of ook drie

ovale hier en daar zamenvloeijende groepen gangliëncellen bestaande, daardoor

eene volkomene analogie met de onderste corpora olivaria vertoonen en ook

in de plaats geheel overeenkomen. Alleen verschillen zij in weefsel; daar zij

uit groole multipolaire gangliëncellen bestaan, die bij do corpora olivaria

klein zijn.

Gelijke doch kleinere groepen komen voor op de hoogte van den facialis,

waarvan eene groep binnen den nervus abducens en raphe, een ander buiten

die zenuw geplaatst is, ook uit groote gangliëncellen bestaande, zoodat wij

deze ligchamen analoog aan corpora olivaria moeten verklaren.

De vraag is vooral van gewigt, met welke zenuwen deze corpora olivaria

in eene nadere betrekking staan. Bij den mensch is dit moeijolijker te be-

slissen, doordien hier de corpora olivaria als een zamenhangend ligchaani

zich door het grootste gedeelte of bijna door de geheele medulla oblongata

uitstrekken en dus met alle zenuwen der medulla in verbinding kunnen staan.

Bij de lagere zoogdieren is echter de medulla oblongata veel langer naar

evenredigheid uitgerekt; de zenuwen slaan hier verder vaneen, en de corpora

olivaria, die bij den mensch en de apen nog tot een zamengesteld ligchaam

zijn verbonden, scheiden zich bij deze dieren vaneen in bijzondere groepen,

die lot bepaalde zenuwen behoren.

Zoo is het onderste corpus olivare bij alle dieren juist binnen de grenzen

* Fig. 12, C. /.-

23 *
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van do wortels van den liypoglossns bevat % en daar, vooral bij den bond en

ook den ezel, do nervus f^lossopbaryngens ]• on ook (\o vagus on accessorius §
veel booger reikon dan de lo|t van bel onderste corpus olivaro, nionon wij

vermoeden, dat dit ligcbaani met deze laatste zenuwen in geen naanw ver-

band staat.

Eenigzins nioeijelijker kan de bepaling scbijnen van de bovenste cor|)ora

olivaria; innners komen op de boogie van deze ligcbamen drie zenuwen voor,

do abducens, facialis en de geboorzenuw. Daar zij ecbter alleen nicl den l'a-

cialis zeer naauw door radiaire vezels verbonden zijn, moet men wel aanne-

men^ dal zij bulpgangliën van deze zenuw zijn.

Gaan wij dus na deze meer anatomiscbe bescbouwingen tol eene nadere

verklaring van de werking der bulpgangliën over.

OVER DE WERKING DER CORPORA OLIVARIA EN DE VERSCHILLENDE
HULPGANGLIëN IN HUN VERBAND TOT DE VERSCHILLENDE

ZENUWKERNEN.

Daar, zooals wij gezien bobben, bij de dieren de corpora olivaria in twee

groepen gescbeiden zijn, waarvan de bovenste tot het gebied van den facia-

lis, de onderste tot dat van den bypoglossus bebooren, willen wij elk afzon-

derlijk, als ook de bijzondere bulpgangliën, die nog buitendien voorkomen,

tracblen nader te verklaren.

Wat in de eerste plaats de bovenste corpora olivaria betreft, zoo staan

deze, zooals wij gezien hebben, ten naauwste met den nervus facialis in ver-

binding; daar zij ecbter ook onderling door dwarsdraden, die door de raphe

gaan, en door het corpus trapezoides, onderling als vereenigd zijn, mag men
besluiten, dat hunne werking op de facialiskernen en hierdoor op de zenu-

wen zelve eene bilaterale zijn zal. Wel hebben wij gezien, dat de beide fa-

cialiskernen onderling op den bodem der vierde hersenholte verbonden zijn

* Fig. 8, 9, 10 b, il, 12. Ik kan de naauwkeurigheid dezer afbeeldingen waarborgen, daar de

onderlinge afstand der zenuwen en andere deelen door een liiiieerpasser, die zelfs 5V van een

millimeter gemakkelijk aangeeft, door mij bepaald is.

+ Pig. 8, 9, 10, zie 9.

§ Fig. 8, 9, 10, zie 10, 11.
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door dwarsvozols, terwijl het nog onzeker is, of ook tusschen de bovenste

vezels van den facialis, die direct over de kern licenloopen, een weerkeerig

verband bestaat *, zoodat voor eene bilaterale werking aan corpora olivaria

of bijgangliën geene behoefte zoude kunnen sciiijnen te bestaan; maar de

werking dezer laatste kan niet anders dan eene indirecte reflexwerking zijn op

de facialiskerncn, hetzij dan door onzen wil, hetzij door andere prikkels

te weeg gebragt, terwijl de wil, dadelijk op do facialiskcrnen werkende, afzon-

derlijke bewegingen kan voortbrengen. Het onderling naauw verband tusschen

do kernen van den facialis schijnt mij toe in betrekking te staan, zooals

wij boven reeds hebben opgemerkt, met de bilaterale werking op de meeste

gelaatspieren: zoo bewegen wij doorgaans de oogleden, neusvleugels on de

ringspier van den mond gelijktijdig aan beide zijden, en daar deze bilaterale

werking bij de dieren sterker schijnt dan bij den mensch, zoude ook de

grootere hoeveelheid van dwarse vezels, die van achteren de kernen van den

facialis zelve schijnen te vereenigen, hieraan beantwoorden.

Voor de corpora oli varia zelve blijven dus over de meer zamengestelde

werkingen bij de uitdrukking van hartstogten, die tot eene soort van reflex-

werkingen kunnen worden teruggcbragt, daar wij hierbij ons gelaat, zonder

dut wij er bijna zelve van bewust zijn, in beweging brengen, en vooral ook,

daar deze uitdrukking bij alle menschen dezelfde is f. Wel kunnen wij de-

zelfde bewegingen door onzen wil volbrengen en zoo de hartstogten kunst-

matig nabootsen, zoodat ook in dit geval deze bovenste gedeelten van de

corpora olivaria aan onzen wil niet geheel onttrokken zijn en in ieder ge-

val de prikkel wel van uit de hersenen aan deze corpora olivaria zal worden

medegedeeld; maar wij doen dit meer, door ons in den geest in deze ge-

* Zie boven pag. 32, sqq.

t Dat deze bewegingen van het gelaat bij hartstogten, higchen e:iz. inderdaad reflexbewegiugen

zijn en geenszins door den directen invloed van onzen wil worden opgewekt, blijkt onder anderen

uit het merkwaardige door Eomberg medegedeelde geval van volkomen verlies van alle willekeu-

rige beweging van hel gelaat, terwijl de zieke lachte met alle zamengestelde bewegingen in het

gelaat, even als ieder gezond mensch. Lehrbuch der Nerucnkrankheilen. 1846. 1 B. 3 Abth pag.

661. Niei minder merkwaardig is het omgekeerde geval, waar de willekeurige beweging van het

gelaat ongestoord was, maar de mimische beweging op de regterzijde was verloren gegaan. RoM-

BERG 1. 0. pag. 662.



94 OVER HET FIJNERE ZAMENSTEL EN DE

luoedsaandoeningen te verplaatsen, dim wel door afzonderlijke inwerking o|>

Ie spieren van de oogen, den mond enz *.

Bij de dieren komt mij vooral zeer opmerkelijk voor, liet boven beschre-

ven verschil tusschen de corpora olivaria siiperiora in verschillende lamiliën.

Immers zagen wij, dat zij bij de rool'dieren sterker ontwikkeld zijn dan

bij de planfenetcnde. Wel is bij deze laatste de stam van den facialis zeil'

zeer dik en zwaar, maar dit hangt af van den omvang en grootte der bijzondere

spieren, die hij moet in beweging brengen. Maar de uitdrukking van harls-

togten, bijzonder van toorn, is in hot gelaat bij de Carnivora veel sterker

dan bij de Herbivora, die, zooals Bell te regt opmerkt, hunne hartstogten

naauwelijks op het gelaat uitdrukken
-f.

In drift is bij eenen slier het oog

blinkend en zijn de neusgaten verwijd; maar bij Carnivora worden de lippen

opgetrokken, de hondstand ontbloot, en de uitdrukking in het oog is ver-

schrikkelijk, er ontstaat de eigenaardig grijnzende uitdrukking §. De spieren

die hiertoe werkzaam zijn, die Bell de niusculi ringentes noemt, ontbreken

geheel bij de plantenetende, en zoo staat de geringe ontwikkeling van hunne

corpora olivaria superiora geheel in overeenstemming met den graad van uit-

drukking op het gelaat. Zoo zijn dan deze ligchamen ook bij don ezel, die

wel bijna geheel goene uitdrukking in het gelaat heeft, weder zooveel klei-

ner dan bij den slier of de koe.

Bij de vogels zijn do bovenste corpora olivaria op de hoogte van den ner-

vus facialis nog minder ontwikkeld dan de lagere, en bestaan slechls, zooals

ik bij het hoen aantrof, uit een paar kleine groepen groote gangliëncellen,

binnen en aan de buitenzijde van den nervus abducens; zij zijn mei radiaire

vezelen ook verbonden met de kern van den facialis. Dit stemt geheel

overeen met de geringe ontwikkeling van deze zenuw, waarvan Lo>get Ie

regt zegt: Les oiseaux, chez qui les muscles de la face sont si peu nom-

* Wel kon bet schijnen, dat bij den mensch de corpora olivaria met den nervus facialis niet in

verbinding stonden, daar, volgens Stilling, zijne bovenste vezels iets hooger schijnen te ontsprin-

gen; doch dit is niet het geval. De top van de corpora olivaria bij den mensch komt in dezelfde

sneedjes voor met de onderste bundels ¥nn den facialis, en de top van het corpus olivare verliest

zich verder naar boven in eene verticale rigting in meer afzonderlijke gangliëncellen, die met den

facialis in verbinding schijnen te staan. Het bovenste gedeelte van de corpora olivaria bij den

mensch moet dus aan de corpora olivaria superiora bij de dieren in sverking beantnoorden.

t Ch. Bell, Essay on the Anatomy aiul phisiol. of expression. Ed. II. Lond. 1S24.

§ U c.
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breux, olTicnt uu nerf lacial rudimentaire; les filets pcuvent servir dans 1' ex-

pression des passions^ en faisant contracter les muscles qui chez certains oi-

seaux, redressent les plumes mobiles de leurs oreilles et celles de leur cou.

C'est évidemment Ie ncrl' facial qui influence rérection des plumes du cou

chez Ie coq de combat, se préparant a la lutte *.

Behalve deze corpora olivaria superiora komen echter nog andere gangliën-

groepen voor, die met den nervus facialis in een naauw verband staan, en

waarover wij reeds vroeger gesproken hebben
-f.

Deze gangliëngroepen ko-

men bij alle door mij onderzochte dieren voor; zij staan in eene zeernaauwe

betrekking tot den stam van den nervus trigeminus, zoodat zelfs Stilling

in deze gangliëngroepen bij den mensch de onderste kern van den trigeminus

meent te zien §; waarin ik hem geenszins kan toestemmen, daar de trige-

minus, zooals wij boven gezien hebben, tusschen den auditorius en facialis

gelegen is, en door den facialis van deze groep is afgezonderd, terwijl de

wortel van den trigeminus bovendien veel verder naar beneden daalt **.

Wij hebben echter reeds boven van den invloed van den trigeminus op

den facialis gesproken, en van de draden, die van die zenuw naar de faci-

aliskern gaan, de menigvuldige reflexwerkingen afgeleid, die prikkels op het

gelaat, of ook b.v. tandpijn dikwijls te voorschijn roepen. Het nut dezer

gangliëngroepen zoude dus twijfelachlig kunnen schijnen;— daar echter ook

deze gangliëngroepen aan de achterzijde met de facialiskern
-f-f, aan de

buitenzijde door meerdere vezels met den wortel van den trigeminus, en wel

bijzonder met eene gangliëuse massa, in dezen wortel aanwezig §§, in ver-

binding slaan, mogen wij vermoeden, dat ook deze groepen op den nervn?

facialis eene reflexwerking zullen te weeg brengen.

Onder deze werkingen op den facialis door den trigeminus blijft ons al-

leen over het oogknippen, hetgeen stellig eene reflexwerking is, die door den

trigeminus wordt veroorzaakt. Het is immers bekend, dat na het doorsnijden

* LoXGET, Anat. et phys. du syst. nerv. Tom. II, p. 170.

f Zie boven pag. 90, Fig. 4 o. f'. Op andere sneedjes, iets hooger of lager, is deze gangliëu-

groep gewoonlijk grooter, en tot eene ronde massa te zamen gevloeid, zooals die door Stilling

bij den mensch ook wordt afgebeeld.

§ Pons Variolii, Tab. III, r. pag. 33.

** Zie boven pag. 49 sqq.

tt Fig- 4 o. f.

§§ Fig. 4 r. o.
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ol' na verlamming van den eersten lak van den Irigcminus, dit oogkni|)peri

na aangebragle prikkels oj) het oog ophoudt *.

Docli ook hier komt ons weder de vergelijkende ontleedkunde Ie hid{). Wij
hebben immers boven gezien, dat bij de vogels, bij zeer geringe uitdrukking

van liartsloglen door den lacialis, ook de corpora olivaria superidra hoogst ge-

ring ontwikkeld zijn; maar het oogknippen hebben de vogels met de zoog-

dieren gemeen, en nu is bet mij zeer verrassend voorgekomen, deze zelfde

groep gangliëncellen, waaraan wij deze werking van het oogknippen hebben

toegeschreven, even zoo sterk ontwikkeld en in denzelfdeii naauwcn zamcn-
hang met de facialiskern door menigvuldige verbindingsvezelcn bij de vogels

aan te treffen als bij de zoogdieren, zoodat hierdoor dit denkbeeld van bet nut

van dit bijganglion mij toeschijnt zeer bevestigd te worden f.

* Zoo ook kon de bovengenoemde zieke in lut govnl Homberg de oogleden niet sluiten; maar
indien men de hand snel naar de oogen bewoog, of haar plotseling in helder licht liet zien, en

zoo ook bij het niezen, werden de oogleden gesloten. Roiibekg Nerv. Krankh. /. c. pag. 659.

Sterker is nog het geval door Homberg medegedeeld van een zieke met anaesihesie van den

cpiintus aan de linkerzijde; en waar ruwe aanraking, zelfs steken in den bulbus geene nictitatio

ten gevolge had. terwijl op zijn verlangen de zieke de oogleden krachtig sluiten kon /. c. pag. 200

sq. Hier was dus de weg voor reflex afgesneden, die voor de directe werking van den wil uit de

hersenen overgebleven.

t Het oogknippen heeft echter eene dubbele oorznak : het ontstaat ten gevolge van een sterken

indruk van het licht op de gezigtszenuw, en ook door aanraking van het oog of het ooglid. Het is

zeer gewigtig, dat zooals de Heer S.veluen' in zijne zci r belangrijke dissertatie aantoont, dat een

zwakke lichtprikkel slechts eene reflexbeweging van het ooglid aan dezelfde zijde ten gevolge heeft,

terwijl door inwerking van zeer sterk licht op één oog be'do oogleden knippen. Bij een gezond konijn

brengt daarentegen bet hevigste knijpen van een ooglid slechts beweging aan dezelfde zijde voort. De

nervus opticus, zoo besluit de schrijver, reflecteert dus bij het konijn bilateraal, de nervus trigeminus

slechts unilateraal. Zie H. Snellen De invloed der zenuivcn op de ontsteking proefondervindelijl:

gcloelsl.Vivtcht 1857, pag. 24. Hieruit schijnt te blijden, dat deze beschrevene gangliëngroepen

voor het oogknippen bij het konijn niet door dwarse draden met elkander in verbinding staan. Overi-

gens gaat deze schrijver te ver, van hetgeen geldt van eenen tak van den trigeminus bij het konijn

algemeen op deze geheele zenuw te willen toepassen ; daar de reflex van den trigeminus bij slikking

wel eene bilaterale werking is. Insgelijks is het onwillekeurige oogknippen bij den niensch meer

bilateraal, ook daar, waar het niet door een prikkel van het licht wordt opgewekt.

Intusschen is het gewigtig, dat de Heer Snellen door eene proef heeft aangeloond (1. c. pag.

24), dat het oogknippen door inwerking van het licht op den opticus blijft bestaan, als de ner-

vus trigeminus is doorgesneden; er moet dus ook een verband bestaan tusschen de wortels der oog-

zenuwen en de kernen van den facialis.
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Ecne soortgelijke vorming van eene bijkern of liulpganglion komt voor bij

den nervus glossopliaryngeiiS;, dus lager in de medulla, waar zij dan ook met

de hulpkern van den focialis in geenerlci regtstrceksche verbinding schijnt te

slaan. Overigens is het hnlpgangHon in dezelfde rigting geplaatst, aan de bin-

nenzijde van den Irigeminus, waarmede het zeer naauw door vele vezels ver-

bonden is; zoodat men dit hulpganglion mot meer rogt dan het voorgaande

bijna voor een deel van den trigeminns zoude kunnen aanzien, hetgeen mij

echter minder waarschijnlijk voorkomt. liet is meer naar voren gelegen dan

dat van den facialis, en met de kern van den glossopharyngeus door nog

veel meer centrale vezels, die zich in eene menigte fraalje bundels verdeelen,

zeer naauw verbonden. Daar echter de glossopharyngeus, volgens onze waar-

nemingen, den wortel van den trigeminus zelven doorboort, ligt deze hulpkern,

die zich ook wel in twee afdeelingen splitst en grootere multipolaire gang-

liëncellen bevat, van den trigeminuswortel niet door den stam van den glos-

sopharyngeus gescheiden, zooals dit het geval is mot den facialis.

Daar de nervus glossopharyngeus voor het grootste gedeelte smaakzenuw

is, en zijne overige beweegzenuwen naar den pharynx en het palatum molle

zich begeven, zoo schijnt de spierwerking van deze zenuw mis.schien tot de

slikking, of, naar mijne meening, meer tot gewaarwording van walging en

misselijkheid in een naauw verband te staan.

Het is dus niet onwaarschijnlijk, dat deze bijkern voor den glossopharyn-

geus ook tot deze bilalerale spierwerking, bij walging en andere bewegingen

van den pharynx, in dezelfde naauwe betrekking staat, als wij van de bijkern

met den facialis gezien hebben, namelijk als reflexganglion.

Hoogst gewigtig is echter het verloop van den nervus vagus, en zijn za-

menhang met verschillende deelen in het verlengde ruggemerg. Immers we-

ten wij, dat de nervus vagus bijzonder op de ademhaling een buitengewonen

invloed uitoefent, en het vinden van dit centrum voor de bewegingen van

de respiratiespieren is inderdaad een der belangrijkste vraagstukken.

Wij hebben boven over deze zenuw slechts zeer kort gesproken, en ge-

zien dat hij uit eene kern ontspringt^ aan de buitenzijde van de kern van

den hypoglossus *. Hoe lager men in de medulla oblongata daalt, waar de

accessorius als beweegzenuw te voorschijn treedt, des te meer nadert dit

ganglion naar achteren en naar de raplie, zoodat het achter de kern van

* Fig. 1, g, g, e, ƒ. pag. 6.

24
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den hypoglossus golcgen is *; zooals wij boven liebbcn opgemerkt, dal de

kernen voor de beweegzenuwen nader bij de raphe, die voor het gevoel of

centripetale werking meer aan de zijden gelegen zijn.

Zeer trok echter een bundel longitudinale vezels onze aandacht, die aan

de buitenzijde van den nervus vagus nabij zijne intrede in de kern gelegen

is, en die in liooger gelegene deelen verdwijnt, waar de nervus vagus in

dwarse sneedjes naar boven zich niet meer vertoont
"f.

Deze bundel longi-

tudinale vezels wordt grooter en met meerdere dwarsvezels doorweven, hoe

lager men de sneedjes neemt, tot hij eindelijk in de zijdelingsche strengen

van het ruggemerg overgaat §.

Het is mij uit naauwkeurige onderzoekingen gebleken, dat van uit dezen

bundel van longitudinale vezels verschillende zenuwdradon in den nervus va-

gus zelvon overgaan **, die zich met den stam dezer zenuw naar builen be-

geven. Tusschen deze longitudinale bundels komen ook nog meerdere gang-

liëncellen voor. De bundel is doorgaans scherp omschreven door randvezels,

die in boogvormige vezels afwijken om in de raphe zich te kruisen jj; an-

dere vezels stralen meer naar voren uit, waar zij verdwijnen in den wortel

van den nervus trigeminus §§, die hierdoor op de ademhaling werkt.

In lager gelegen gedeelten vertoonde zich zeer duidelijk eene menigte ve-

zels, die dwars achter het centraalkanaal doorloopende, als commissuur zich

met denzelfden bundel van de overzijde vereenigden ***, om de altijd bilate-

rale werking der ademhaling te bewerken. Ook aan de voorzijde eindigden

hierin vezels, die uit de boven beschrevene randvezels om de hypoglossus-

kern voor den nervus accessorius schenen te ontspringen
'f"]*"J'.

Hieruit blijkt genoegzaam, dat deze bundel longitudinale vezels ten naauwste

met den nervus vagus en accessorius verbonden is, zoodat vezels van uit

• Fig. 2, a. l:

f Fig. 1, bij m, fig. 2, l, w, fig. 12 bij e. Zie ook Stilling, Meclulla oblongala. Taf. V, VI. m.

§ Stilling, Medulla oblongala. Taf. VI. V, n. Taf. IV, fig. 2 bij n, Taf. III en II. e, e, pag.

23 sqg.

** Fig. 1, s.

tt Fig. 1, m, n, b.

§§ Fig. 1 aan de buitenzijde van m, n.

*** Fig. 2, a. k, d.

ttt Fig. 2, a, A.
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deze zenuwen in dien bundel overgaan. Nu hebben wij reeds vroeger in

onze verhandeling over het ruggemerg, op grond van de proeven van Sciiiff

trachten te betoogen^ dat de zijstrengen van het ruggemerg dienen voor de

bewegingen van den tronk en dus voor de ademhaling, die der voorstrengen

voor de beweging der extremiteiten *.

Hoogst opmerkelijk is het dus, te zien, dat niet alleen deze zijstrengen

eindigen op de hoogte van den nervus vagus, die met de respiratie in zulk

een naauw verband slaat, maar ook dat er vezels van uit den vagus en acces-

sorius hierin schijnen over te gaan.

Hierdoor wordt het gemakkelijk te verklaren, waarom, indien de nervus

vagus centripetaal geprikkeld wordt, b.v. door een rotalietocstel, de respiratie

stilstaat, doordien nu de prikkel langs den nervus vagus naar de zijstrengen

van de meduUa wordt ovcrgebragt, die zich door dwarsstralen weder in de

voorste grijze horens van het ruggemerg ombuigen, om in de kernen over te

gaan, waaruit de zenuwen voor de ademhaling onispringen
"f.

Op deze wijze zal dan ook wel de gewone wijze van ademhaling te ver-

klaren zijn. De nervi vagi schijnen prikkels uit de longen, misschien van

het te overvloedig acidum carbonicum, naar de zijstrengen over te brengen,

waardoor inwerking in de eerste plaats op den nervus phrenicus en dus

* Over het fijnere zanienslel van het Ruggemerg, pag. SS.

f Men Iiet-ft veel getwist, of bij deze proef de adenihnling stilstaat in den toestand van inade-

ming, dan wel uitademing. Zie Snellen, Onderzoehingen over den invloed van den N, vagus op do

ademhalingshewegingen, in het Ned. Lancet, 1S54—55 pag. 421.

Het scheen uit proeven met naalden, zooals mijn hooggeachte vriend Donders mij toonde, die

in het diaphragma waren gestoken en zich nu naar voren bogen, te blijken, dat gedurende deze

proef er een slaanblijven van de ademhaling in den toestand van inademing plaats had. Ik ver-

moed echter, dat dit hierdoor niet volkomen wordt bewezen: de prikkel namelijk werkt zoowel

op dat gedeelte dezer longitudinaal strengen, waaruit de nervus phrenicus, als waaruit de overige

intercostales en lumbares ontspringen ; het diaphragma moet dus naar beneden dalen, maar tevens

de borst- en buikspieren gespannen worden; zoodat het mij toeschijnt, dat hierbij alle spieren voor

de in- en uitademing te gelijk gespannen worden, misschien in verschillenden graad, naar dat de

eene of andere partij het overwigt heeft. Dit werd mij later bevestigd door den Heer Snellen

zelven, die mij mededeelde, dat hij bij honden, gedurende de centrale prikkeling van den vagus en

stilstand van de ademhaling, meermalen braking had zien volgen, hetgeen dus eene gelijktijdige za-

mentrekking van den buik aantoont. Hetzelfde blijkt ook geheel uit de onderzoekingen van

A. voN Hklmolt, Uebcr die re/lectorischen Beziehungen des Nervus vagus, Giessen 1S56, die bij

sterke prikkeling krachtige tezamentrekkingen, ook der buikspieren, waarnam, 1. c. pag. 27 en

32, Aanmerhung.

24*
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inademing volgt. Bij den gewonen gang der ademhaling volgt dan na het op-

houden dezer reflexwerking van den vagus op den phrenicus, de uitademing

door de elasticiteit dor longen, zooals dit mij vooral gebleken is in het

vroeger door mij beschrevene merkwaardige geval van volkomenc zamendruk-

king van het ruggemerg juist onder den wortel van den phrenicus met be-

houd van alle adembewegingen en zelfs spraak. Zie Ncd. Lancet 1851—52

pag. 52.

Bij een sterkeren prikkel s[)ringt eene voorafgaande kortere werking op

den phrenicus dan spoedig op de uitademingsspieren over, zooals bij het nie-

zen, hoesten enz.

Eindelijk bij de vogels, waar het mechanisme der ademhaling hetzelfde

is als bij de zoogdieren, komt ook weder dezelfde bundel longitudinale vezels

aan de buitenzijde van den vagus voor, ofschoon andere deelen als corpora

nli varia naauwelijks zich daar vertoonen; zoodat ook daar dezelfde betrekking

tusschen deze bundels en den nervus vagus, wegens gelijke behoefte voor hel

mechanisme van ademhaling, zich vertoont *.

Duidelijk blijkt hieruit, hetgeen wij boven hebben opgemerkt, dat de zij-

strengen van het ruggemerg in de medulla oblongata eindigen; doch er moe-

ten nog andere nieuwe longitudinale bundels aanwezig zijn, die den indruk

van onzen wil op hot beschreven vereenigingspuni voor ademhaling overbren-

gen, waardoor wij dus in staat zijn, naar willekeur onze ademhaling te ver-

snellen of te wijzigen naar behoefte. Deze zenuwdraden, waardoor onze wil

werkt op deze longitudinale strengen en daardoor op de ademhaling, kan men

inderdaad duidelijk onderscheiden. Wij hebben namelijk boven de vezels

beschreven, die zich overkruisen en als dragers van den indruk van onzen

wil in de kernen zich verliezen, waaruit de zenuwen haren oorsprong ne-

men. Wij hebben hierbij gezien, hoe deze vezels als randvezels loopen om
de kern van den hypoglossus, en zoo ook dat eenige dier vezels in den meer

* Dr. SricH verhaalt een geval, waar volkomene anaeslliesic, niet alleeu van alle zenunen van den
tronk, maar ook van den accessorius, vagus, glossopharyngeus en quintus zoude bestaan; zoodat

het inadernen van scherpe dampen of mechanische prikkels in het gebied van vagus, glossopharyn-

geus en trigeminus geene reactie gaven. Hoe hier het ademen kon blijven bestaan en hoe hier

slikking kon plaats hebben, is mij onverklaarbaar. Zie Schjiits, Jahrbücher, 1S57, N°. 3, pag. 355

sqq. Ongelukkig vindt zich hierover geene enkele opmerking. Het schijnt mij toe, dat de anaesthesie

alleen de meeste takken van den quintus en van den laryngeus superior zal getroftln hebben ; doch

het geval is te oppervlakkig medegedeeld, om er iets uit te kunnen besluiten.
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achterwaarts gelegen accessorius heendringen *. Het trok echter zeer

mijne aandacht, dat ik hij eene genoegzame vergrooting eenigc dier rand-

vezels, en wel de buitenste, langs de buitenzijde van den hypoglossus, a, a, door

den stam van den accessorius, A, in de longitudinale strengen ot' bundels, «, /;,

/, die achter en ter zijde van den accessorius geplaatst zijn, zag indringen en

zich hier tusschen verliezen, Avaarhij meerdere multipolaire gangliëncellen zich

vertoonden
"f.

Langen tijd was ik onzeker, welke functie ik aan deze rand-

vczels zoude moeten toeschrijven, en vermoedde eerst, dat ik hier eenig naauwer

verband tusschen den accessorius als stemzenuw en de ademhaling moest

zoeken. Daar echter al deze randvezels, die in de zenuwkernen eindigen

en, naar de overzijde decusserende, zich in longitudinale vezels naar boven

schijnen om te buigen, als dragei's van onzen wil moeten beschouwd worden,

schijnt het mij naauwelijks twijfelachtig toe, dat ook deze vezels— die in de

longitudinale strengen a, k, l, eindigen en hiermede door middel van multi-

polaire gangliëncellen zich schijnen te verbinden en geheel denzelfden weg

met de bovengenoemde volgen — eveneens de wegen zijn, waardoor onze

wil in staat is haren indruk op de werktuigen van de ademhaling over Ie

brengen en die naar verkiezen te wijzigen. Wij ontmoeten hier echter ter

plaatse dier vereeniging geene opeengehoopte groep gangliëncellen; maar

deze zijn meer verstrooid en afgezonderd in den top van dezen longiludinalen

bundel aanwezig.

Overigens is het eene niet ongewiglige daadzaak, dat ook deze dragers van

onzen wil, waardoor wij op onze ademhaling inwerken, zich dccusseren,

even als wij van de andere randvezels, die zich in de kernen der zenuwen

begeven, hebben aangetoond. Tevens leveren deze vezels een nieuw bewijs

op, dat inderdaad de zijstrengen van het ruggemerg hier eindigen. Van het

ruggemerg gaan dus alleen aan de voorzijde de corpora pyramidalia, als ver-

volg van de voorste strengen, die voor de beweging der extremiteiten die-

nen, naar boven in de hersenen, maar niet de zijstrengen. Van hier, dat bij

hemiplegie na apoplexie in de hersenen, arm en been van de eene zijde

verlamd worden. Men noemt dit echter zeer verkeerdelijk, halfzijdige ver-

lamming, alsof de geheelo helft van het ligchaam verlamd werd; dit is niet

het geval: slechts de spieren van de eene helft van het gelaat, van den arm

* l'ig. 2, A, a, a, a.

t Fig. 2, A, a, l.
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on liet hoen worden aangedaan; maar de tusschenribbige spieren, de Ijuik-

spieren en de ecne helft van het diaphragnia worden bij hemiplegie niet in

liunne functiën gestoord. Soms heb ik waargenomen, dat de ecne zijde van

de borst door verhimming van den pectoraiis minder kraciitig werd opge-

trokken; maar de adeudialiiig wordt toch niet hall'zijdig gestoord *. Deze

bijzonderlieid, waarop men naar mijn oordeel niet genoeg gelet heeft, is mijns

inziens een krachtig bewijs, dat de zijstrengen van het ruggcmerg niet tot

in de hersenen doorloopen, wijl zij dan hij apoplexie eveneens in de hierop

volgende verlamming moesten deelen, hetgeen nimmer het geval is. Daar

zij door den ontvangen prikkel van den nervus vagus vooral lot werkzaam-

heid worden gebragt, hangt hare functie niet direct van onzen wil af, hoe-

zeer die er ook invloed op uitoefent f.
Hoogst opmerkelijk is echter het naauwe verband tusschen de kern van

den vagus en den nervus Irigeminus, waarvan wij vroeger reeds met een

enkel woord hebben gesproken. Met geene enkele zenuwkern schijnt de

nervus trigeminus in zulk een innig verband te staan als met die van den

nervus vagus, zoodat in eenige sneedjes de vaguskern met den wortel van

den trigeminus schijnt ineen te smelten.

Het behoeft naauwelijks eenig betoog, hoezeer de verschijnselen bij het

leven hieraan beantwoorden : immers werken prikkels van den trigeminus

allerkrachtigst op de ademhaling, b.v. bij het niezen; zoo ook wordt door

besprongen van koud water op het gelaat eene snelle inademing te weeg

gebragt.

* Slechts eene waarneming vind ik in het Archiv. fi'ir palh. Anatomie von Vikchow, II B. 5

Heft 1857, pag. 413, waar na apoplexie ten gevolge van een thrombus in de linker art. carot.

cerebralis bij aneurisma, hemiplegie ontstaan was, en waar de spieren van den buik zich van tijd

tot tijd alleen aan de linkerzijde contraheerden. De sectie toonde niet alleen volkoraene emollitie van

van de linker middelste hemispheer, maar ook twee versche bloedextravasateu van de grootte als eene

boon; de andere iets kleiner onder de aquaeductus sylvii, in den pons Varolii, en in den omtrek

vele kleine capillaire extravasaten, p. 417. Waarschijnlijk waren door de laatste de longitudinale

strengen bij den vagus beleedigd. Ook uit een diagnostisch oogpunt kan dit belangrijk zijn.

f Geheel hiermede in overeenstemming is weder de waarneming van Helmolt, Ueber reftect. Be-

zieh. d. Aerv. vagus etc. l. c. pag. 30, dat bij centrale prikkeling op de beide einden van den nervus

vagus nimmer reflexbewegingen op de spieren der extremiteiten ontstaan. Daar de corpora pyramidalia

zeer verre van den oorsprong van den vagus en de hem vergezellende longitudinale bundels verwij-

derd zijn, kan hier ook op anatomische gronden geene reflexwerking tusschen beiden plaats hebben.
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Eindelijk moet ik nog hier bijvoegen, ckit, gelijk wij boven hebben aan-

getoond, van de kern van den vagus, doch vooral lager van den accesso-

rius, dwarsdraden, eene comniissuur vormende, achter het contraalkanaal naar de

kern van de overzijde lopen. Deze comniissuur verbindt niet alleen, vooral in

de lagere sneedjes waar zij sterker wordt, de beide kernen van den acces-

soi'ius, maar ook de longitudinale strengen, waar deze meer en meer ter

zijde wijken en in de zijstrengen van het ruggemerg overgaan *. Deze com-

niissuur is hier, even als bij den nervus facialis, zeer sterk, zelfs overtreft

zij nog die van den facialis. Letten wij nu op de werking, dan blijkt het,

dat, zooals wij boven gezien hebben, de meeste takken van den facialis bila-

teraal werken, hetgeen misschien nog in hoogeren graad geldt van den acces-

sorius, die de spieren van den larynx en pharynx beweegt, en die misschien,

met uitzondering van zijnen tak naar den cucullaris, in al zijne overige

takken bilateraal werkt; hetgeen met de meerdere breedte van zijne ach-

terste comniissuur, die de beide kernen verbindt, volkomen overeenstemt,

en voor de bilaterale werking van de spieren van den larynx bij het geven van

eenen toon of van de stem noodzakelijk was.

Evenzoo schijnt de comniissuur tusschen de vaguskernen Fig. e. d. B. en

de longitudinale strengen voor de ademhaling Gg. 2, A, m. d. te veroorza-

ken, dat de prikkeling van de eene kern en van eene zijstreng der nie-

dulla steeds op die der overzijde wordt overgebragt; waardoor dus eene bi-

laterale werking ontstaat, die bij de ademhaling en persing van den buikwand

zoo noodwendig is. Daar deze zich in de middellijn kruisen, is dit misschien

de oorzaak, waarom een steek of wond in het midden, waardoor dit verband

verbroken wordt, onmiddellijk doodelijk is en de ademhaling doet stilstaan

(Point vital van Flourens), doordien dan het verband tusschen deze beide

punten verbroken wordt,

§8.

OVER DE DEELEN IN DE MEDULLA OBLONGATA, DIE TOT DE SLIKKING
TE ZAMEN WERKEN.

Hebben wij in de vorige § gezien, hoe door hulpgangliën meer of min

(lengeslelde beweg

Fig. 2, d, m, l, a, k.

zamengeslelde bewegingen in verschillende zenuwen van het verlengde rug-
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gemcig worden opgewekt^ zoo blijft ons nog cenc werking over, die om
hare zaniengcsteldheid en de verschillende zenuwen, die liierhij Ie gelijk

in werking treden, namelijk in do slikking, wel eene afzonderlijke hescliou-

wing verdiende. Daar hij de slikking vooral do hypoglossus werkzaam is,

kende men wel als centraalorgaan de corpora olivaria inferiora beschouwen,

die, zooals wij gezien hebben, met den hypoglossus in een innig verband staan,

en allhans bij de dieren niet voor articulatie van de stem kunnen die-

nen. Maar zoo eenvoudig is naar onze meening dit vraagstuk niet, en wij

moeten, om hierin een helder inzigt te verkrijgen, eerst bepalen, Avelke com-

binatiën hier moeten worden tot stand gebragt, voor wij kunnen onderzoe-

ken, of wij in do structuur van het verlengd riiggemerg inrigtingon kunnen

vinden, waardoor deze verschillende combinatiën tot een geheel zich kunnen

vereenigen.

Immers is het slikken een zeer zamengestold proces, waartoe niet alleen

een groot aantal zeer verschillende spieren moeten in werking treden, maar

waarbij zelfs moordere geheel verschillende zenuwen moeten zamenwerkon,

en wel gelijktijdig, op hetzelfde oogenblik.

Wij zullen hier niet treden in eene uitvoerige beschouwing van het me-

chanisme voor de slikking, noch van de spieren die hiertoe zamenworken,

daar wij dit proces als bekend veronderstellen; het is genoeg, indien wij

eerst onderzoeken, welke zenuwen, hierbij werkzaam gedurende de slikking,

door één gemeenzamen en gelijktijdigen indruk worden opgewekt.

Dat in de eerste plaats bij de slikking de werking van de tong gevorderd

wordt, om de spijzen tegen het gehemelte naar achteren in de keel voort te

stuwen, en dat bij het moment van slikking de tongwortel vooral zeer werkt,

is genoegzaam bekend. Niet alle dealen der tong zijn echter hierbij even

werkzaam, en zoo kan b. v. eene gedeeltelijke verlamming der tong aan-

wezig zijn, waardoor het spreken wordt belemmerd, zonder dat nog de slik-

king verhinderd is *.

* Wij hebbeti hiervan een voorbeelJ medegedeeld in liet geval van het meisje, waar tle articu-

latie der woorden verhinderd, maar de slikking ongestoord was (pag. 64). Belemmerde spraak na

apoplexie zonder hinder van slikking komt meermalen voor. Zoo wordt ook in het boven aange-

haalde geval van Lallemand, Lettr. 1, obs. 4, pag. 19 sqq. waar de spraak in de hoogste mate

belemmerd was en de tong bij het uitsteken naar de eene zijde boog, hoezeer alle overige bewe-

gingen der tong zeer gemakkelijk waren, van eenige verhindering in de slikking niet gesproken,

hetgeen in de overigens naauwkeurige vermelding der verschijnselen niet zoude verzwegen zijn.
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Even zoo komen gevallen voor, waar uit eene centrale oorzaak de slikking

verhinderd was, zonder dat de spraak belemmerd was geworden *.

Hieruit blijkt, dat tot de articulatie van woorden een verschillend ver-

eenigingspunt voor combinatie van spierbewegingen in werking treedt, het-

geen kan verstoord worden, en echter blijven nog andere bewegingen van de

tong, zooals die voor de slikking, ongedeerd; zoodat dus de centrale plaats

voor deze beide werkingen verschillend moet zijn.

Dit wordt genoegzaam bevestigd, indien wij letten op de verschillende

zenuwen, die bij de slikking moeten zamenwerken en waarvan de meeste bij

de articulatie van woorden onwerkzaam blijven.

In de eerste plaats treffen wij hier weder den ncrvus hypoglossus aan,

zoowel in zijne werking op het achterste gedeelte der tong, als vooral ook

op de spieren, die, tijdens het slikken, bet os hyoides en daarmede de laryn.v

opligten, waarbij dus geheel andere zenuwvezels moeten in werking treden

dan bij de spraak het geval is.

Deze zenuw bekleedt echter ook bij de slikking, door hare gelijktijdige

werking op de tong en op de spieren van het strottenhoofd, onder de andere

zenuwen die tot de slikking moeten medewerken, eene eerste plaats.

Vervolgens moeten wij biertoe den accessorlus Willisii brengen, die be-

halve de spieren van den larynx, die de strottenspicet skiilen, ook de con-

strictores pharyngis "j* benevens het palatum molle bewegen, die beide bij

het slikken in werking treden §.

Eindelijk zouden zelfs eenige draden van den glossopharyngens hieraan

kunnen deelnemen; daar deze beweegdraden schijnt te bevatten, die mede-

werken tot de bewegingen van het palatum **.

* Zie onder anderen Oliyier, Traite des MaUulics, ïom II, Obs. 112, pag. 319. en Obs. 127,

pag. 400.

f LoXGET zag op galvanische prikkels op den accessorius de duidelijkste bewegingen in de

spieren van den larynx, pliarynx en hot bovenste gedeelte van den oesophagus. ' .J/int. cl physiol.

du Syst. nerv. Tom. Il, pag. 365.

5 J. A. Heine zag bewegingen van bet palatum op prikkels zoowel van den vagus als van den

accessorius. Zie Muller, Jrch. f. Physiol. 1844. pag. 336, sqq.

•* VoLKMAN en MuLLFR, ArrMv. 1840 pag, 489. Hetzelfde bevestigt Heine. Mlllee, Archiv.

1844, pag. 333, en eindelijk schijnt dit tot zekerheid gebragt te zijn door BiFFi en Morgantt.

SIl'llee, Archiv. 1847, pag. 357.

Zij nemen een afzonderlijken wortel van beweegzenuwen aan in den glossopharyngens, die voor

25
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Gedurende het slikken moeten dus eenigc draden van don liy|)Oglo.ssus ou

accessorius, misschien ook van den glossopharyngeus, indien zijn heweeg-

worlel bij de slikking werkzaam is, hetgeen echter niet waarschijnlijk is, van

weerszijden lot eene gelijktijdige en gelijkmatige werking nagenoeg in een

oogenhlik worden opgewekt; hetgeen dus eene gedeeltelijke verl)inding van

al deze draden in een of meer zamenhangende middelpunten doet veron-

derstellen.

Nu is het bekend, dat het slikken eene reflexwerking is, die door een

prikkel achter op de tong en tegen het gehemelte wordt te weeg gehragl.

Zelfs schijnt de wil slechts indirect de slikking te volbrengen. Wij kunnen

namelijk wel slikken, wanneer wij dit verkiezen; maar de actie van het

slikken zelve kunnen wij niet langzamer of sneller maken. De slikking zelve,

zooals dit wegens de dan verhinderde ademhaling volstrekt noodig is, geschiedt

altijd zeer snel binnen een bepaalden tijd, en hierin verschilt deze werking

van alle andere willekeurige bewegingen van het ligchaam, die wij sneller

of langzamer kunnen uitvoeren. Het slikken is dus eene reflexbeweging bij

uitnemendheid; zoodat ook zelfs onze wil hierbij niet op verschillende ze-

nuwcentra direct schijnt te werken, maar even als bij onwillekeurige slik-

king door zijnen indruk of prikkel op dat gedeelte werkt, van waar de ge-

zamentlijke reflexwerking voor de slikking nilgaat.

Werkt echter een prikkel in de keel of op het palatum en op het achterste

gedeelte van de tong, dan worden wij gedwongen te slikken en kunnen dit

niet terughouden. De slikking is dan geheel onwillekeurig en wordt door

reflex op een aangebragten prikkel te weeg gebragt; zoodat eene gecombineerde

bilaterale werking volgt van al die spieren, die tot de slikking medewerken.

Trekken wij nu tot een geleidelijk overzigt deze zoo zamengestelde wer-

kingen in weinige woorden te zamen, dan moeten in de medulla oblongata

draden of zenuwvezels aanwezig zijn, waardoor:

1) de aangebragte prikkel hetzij direct, hetzij hij wijze van reflex en in-

deze bewegingen van het palatum zoude dienen, zoodat dus de glossopharyngeus tot de gemengde

zenuwen zoude behooren even als de spinaalzenuwen.

Het is echter wel niet ligt mogelijk, een dergelijken bijzonderen wortel, die zner dun moet

zijn, in zijne baan door het verlengde ruggeraerg te volgen; hoezeer hij dan zekerlijk een ver-

schillenden oorsprong moet hebben, daar gangliëngroepen voor gevoel wel niet tevens voor

beweging zullen dienen, zooals ook blijkt uit hare verschillende plaats in het verJengde riig-

semerfc.
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direct naar eenig algemeen centrum of punt van werking wordt overgebragl,

van waar de gelijktijdige combinatiën en spierwerking als uit één punt kun-

nen worden opgewekt.

2) Vezels of wegen moeten er bestaan, door welke deze prikkels op het

centraalorgaan van slikking naar die verschillende zenuwkernen worden ovcr-

gebragt, die bij de slikking in de verschillende zenuwen in werking treden.

5) Vezels, die als dragers van den indruk van onzen wil op deze zelfde

ccntraalorganen kunnen werken, en zoo langs dezen willekeurigen weg een

onwillekcurigen reflex tot slikking kunnen opwekken *.

4) Vezels, die deze centraalorganen bilateraal verbinden, waardoor deze

refloxwerking gedurende de acte van slikking altijd bilateraal en wel ge-

lijktijdig en gelijkmatig wordt bewerkt.

Gaan wij nu na, of het mogelijk is, in het labyrinth van vezels, die op

* Dat deze wegen voor den indruk van onzen wil en voor den prikkel op de tong aangebragt,

verschillend zullen zijn, liet zich als noodwendig denken. Het wordt echter door pathologische waar-

nemingen bevestigd.

Zoo verhaalt Eomberg een zeer merkwaardig geval, waar bij volkomene verlamming van de tong

de slikking echter volgde, indien de spijs achter in de keel of pharynx werd gebragt, en wel zoo,

dat op dat oogenblik der slikking alle hiertoe noodwendige bewegingen der tong werden volbragt.

Bij de sectie vond men eene cyste aan de regterzijde der voorste hersenkwab met ontsteking van het

septum lucidura. Ongelukkig schijnt men op de medulla oblongata geen acht gegeven te hebben

;

daar hier van storingen in het weefsel geene melding wordt gemaakt. Zie Eomberg, Lehrbuch der

Nervenl:rankh, 18-16. 1 B. 3 Abth. pag. 658 sqq. De indruk van den wil uit de hersenen was

dus verstoord ; die voor reflex was gebleven.

Niet minder merkwaardig is het geval door Dr. A. Sneu medegedeeld, waar het omgekeerde

scheen plaats te hebben. Hier was eene volkomene anaesthesie van den nervus trigeminus en glosso-

pharyngeus aanwezig, waarbij de lijder van alle smaak en gevoel op de tong geheel beroofd

was; en echter werd de slikking volkomen normaal volbragt, ofschoon het niet mogelijk was, door

prikkels reflexbewegingen van uit den trigeminus of glossopharyngeus te verwekken. De schrijver

liet een stukje spons, aan eenen draad bevestigd, doorslikken, waarbij het mij echter nog wel eenig-

zins twijfelachtig voorkomt, of door hem wel genoegzaam ondersclieid tusschen gevoel en reflex-

draden gemaakt is. Daar echter ook eene spons, op eene balein gehecht en in de keel gestoken,

geene braking verwekte, maar wel zamensnoering der constrictores, schijnt men toch te moeten

veronderstellen, dat de reflexdraden van den glossopharyngeus of vagus in den pharynx vernietigd

of althans onwerkzaam waren, en dus hier alleen de weg, waardoor de wilswerking naar de centra

van slikking werd overgebragt, was overgebleven. Het is te bejammeren, dat deze zoo gewigtige

waarneming en de verschijnselen niet nog duidelijker en meer bepaald zijn aangegeven. Zie An-

nafcn des Charilc Kranlieiihauses, 7 Jahrg. 1 Heft, 1856, pag. 168 sqq. Hier scheen dus de reflex-

werking vernietigd ; de indruk van den wil behouden.

25*
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duizenden wijzen door de nicdull.i oblongala dooroen zijn gcwovon, dozo hc-

paalde wogen te vinden. Wij zullen hierbij den gang volgen, dien wij uil do

pliysiologisclie verscliijnsclen aan de natuur hebben trachten te oulfoeuen.

I) Een prikkel achter op de tong of tegen het [);datuin wordt op de

cciilrale niiddel|)UMten van slikking overgebragt.

Er zijn hier twee wegen, langs welke dit zoude kunnen geschieden; te

weten: door draden van den nervus glossopharyngeus, die, zooals bekend is,

in het achterste gedeelte van de tong zich vers[)reidt en die ook eenige lak-

ken geeft aan het palatum molle en den pharynx.

Of door draden van den trigeminus, die door den nervus plerygo-pala-

linus aan het zacht verhemelte, en door den nervus lingualis aan de tong

gevoel geeft. Zelfs het bovenste gedeelte van den pharynx schijnt takken

van den nervus pterygo-palatinus te ontvangen *.

^^ at de eerste van deze wegen betreft, door den nervus glossopharyngeus,

zoo heeft het allen schijn, dat, daar deze zenuw vooral op het achterste ge-

deelte der tong hare takken verspreidt voor de smaak, zij ook de reflex-

zenuwen voor de slikking zoude bevatten; te meer, daar volgens Lo>get, na

het doorsnijden van den lingualis van het vijfde paar, op de basis der tong

nog eenig gevoel zoude overblijven; hetgeen hij echter, wat mij zeer on-

waarschijnlijk voorkomt, aan eenige begeleidende cervicaaldraden van den

hypoglossus wil toeschrijven
-f.

BowMA^f nam waar, bij ongevoeligheid van den trigeminus, dat de smaak vol-

komen verloren was op het voorste en middelste gedeelte der long; maar zij

was ongestoord op het achterste gedeelte. Of hier ongevoeligheid overigens op

mechanische prikkels op het achterste der long was, vermeldt hij niet §.

* A. C. Bock, Nachlrag zu den Beschreibung des 5 lürnnerven. Taf. V, fig. 4, N. 54.

t Anal cl Plujs. du S;/st. nerv. Tom. II. pag. 174, ol fa Ph>/siol, pag. 297. In een geval, waar-

genomen door Heubert Majo van verlamming van den trigeminus, was de basis der tong nog
gevoelig, en eene sonde, in de keel gebragt, bragt braking te weeg, ook als de sonde alleen raakte

aan de ongevoelige zijde. Magenüie, Journal de physiol. Tom. III, p. 358.

§ Pli'/siol. Anatom. Part. 2, pag. 44+, sqq. Daar, zooals wij boven gezien hebben, de stam van den

nervus glossopharyngeus midden door den «oitel loopt van den trigeminus in de medulla oblon-

gaia, kunnen welligt vezels van beiden zich hier vermengen en in eene zenuw overgaan ; zoodat

het gevoel van smaak aan eenige takken van den quintus en het eigenlijk gevoel aan andere van

den glossopharyngeus eigen kan zijn, hetgeen misschien de eenvoudigste wijze is, om dit nog niet

geheel geëind igd geschil bij te leggen, of te verklaren.
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BowMAiv vermeldt, volgens Reid, dat sectie van den nervus glossopha-

ryngeus niet alleen pijnlijk is, maar ook, dat indien de stam van den

glossopharyngeus kort voor zijn uitgang uit hel craniuni was doorgesneden

en het centraal einde werd geprikkeld, uitgebreide bewegingen ontstonden

in de keel en bet lager gedeelte van hel gelaat; waaruit bij besluit, dal bij

wijze van reflex de prikkel was overgebragt op den nervus vagus en faci-

alis. Integendeel, indien de draden genoegzaam geïsoleerd waren van de

rami piiaryngei van den vagus, en dan de glossopharyngeus centrifugaal in

een pas gedood dier werd geprikkeld, dan ontstonden er geene bewegingen;

zoodat dus de glossopharyngeus eene zenuw zoude zijn, die door reflex be-

wegingen kan opwekken *.

LoNGET zag integendeel wel bewegingen in de pharynx ontstaan, indien

hij de rami pharyngei van den glossopharyngeus centrifugaal of peripberiscb

irriteerde -f;
terwijl hij de rami pharyngei van den vagus voor reflexdradeii

houdt §. Wij willen ons in dit geschil niet dieper begeven; maar alleen

opmerken, dat, hoezeer het uit het bovenstaande ook mogt schijnen te

blijken, dat de lakken van den nervus glossopharyngeus op de tong de we-

gen zijn, waardoor de reflexprikkel zich begeeft naar het centrum van slik-

ken,— dit toch niet kan worden aangenomen, doordien het door Panizza be-

wezen is, hetgeen door anderen, als door Staivnius, is bevestigd **, dat als

de beide glossopharyngei zijn doorgesneden, de slikking in eenen hond in ieder

opzigt even volkomen verrigl wordt als in den gezonden staat
-f"f.

Bowma^
merkt dit eveneens op, en zegt dat er nog andere vezels moeten aanwezig

zijn, die geschikt zijn om de prikkels op de pharynx door reflex over te

brengen, daar na de doorsnijding der beide nervi glossopharyngei de slik-

king niet verhinderd wordt §§.

De glossopharyngeus kan dien ten gevolge niet de baan zijn, langs welke

de prikkel bij wijze van reflex op het centraalpunt voor slikking wordt

overgebragt.

• /, c. Part. III, pag. 117.

f LoNGET, Physiol. pag. 392.

§ /, c, Plnjsinl. pag. 308.

** Mulleb, Archiv. 1S48, pag. 137.

•ft C. ScHNEEMAN, Versuclic ueber die Verrichtungen der A'erye?!. Erlangen 1836, pag. 43, «aaiin

de proeven van Panizza. over den smaak worden medegedeeld.

§§ Physiol. Anal. Part. 8. pag. 117, sqq.
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Dil eens vastgesteld zijnde, blijft ons alleen de nervus ti ii:;eniinus over,

dien wij reeds als eene reflexzenuw bij uitnemendheid hebben leeren kennen,

als de weg, langs welken ook de reflexprikkel voor de slikking zal worden

overgebragt. De vraag is alleen, door welke lakken van den trigeniinus dit

verrigt wordt. De onwillekeurige slikking volgt, als de spijs achter in den

mond gebragt wordt en nu in aanraking komt met den wortel der tong,

de verhemeltebogen en het verhemelte zelve.

Men zoude dus kunnen vermoeden, dat in de nervi linguales, als gevoel-

zenuwen van de tong, ook de reflexzenuwen voor de slikking bevat waren;

maar terwijl Lo:\get reeds meent, dat de ramus lingualis van den trigemi-

nus volstrekt geene takken aan de basis der tong geeft *, wordt deze meening

bovendien geheel wederlegd, doordien na het doorsnijden van de beide tong-

lakken van den trigeminus, zooals uit de proeven van Panizza
-f

blijkt,

het slikken niet wordt verhinderd.

Er blijven echter nog andere takken van den trigeminus over, namelijk

de rarai palatini van den tweeden tak van het vijfde paar, die ook de nervi

nasales afgeeft, waardoor het gevoel in de neus en dus ook het niezen wordt

opgewekt; waardoor het blijkt, dat deze tak ook met den vagus en accesso-

rius in verband slaat. In dezen zenuwtak schijnen dan ook de reflexdraden

te moeten gezocht worden, die de slikking veroorzaken, en deze schijnen dan

ook wel minder in den wortel der tong zelven, dan wel in het verhemelte en

zijne crura gelegen te zijn, waartegen door de tong de spijzen worden aan-

gedrukt, waardoor de prikkel tot slikken wordt opgewekt.

Vooral wordt dit bevestigd door eene proef van 3Iagistel, door Sch:\ee-

mjlts medegedeeld, op eenen hond, bij wien de beide nervi linguales van den

trigeminus waren doorgesneden, en die de bewegingen tot slikken maakte,

indien men hem eenigen alcohol met een penseel tegen het gehemelte aan-

bragt §. Na de doorsnijding van de hypoglossi echter, is de slikking door

de verlamming der tong, zooals van zelf spreekt, verhinderd **.

* Long ET, Fhysiologie, pag. 298.

f ScHSEEMAX, Versuche, enz. pag. 44. — Ook Staxxjds zegt uitdrukkelijk, dat in zijne proe-

ven na het doorsnijden van beide linguales geene beweging had opgehouden, en dat de dieren

melk gebruikten; dus ook nog slikten. Mulleb, Jrch. 1838, pag. 136.

§ ScHXEEMAX, Versuche, 1, c, pag. 96.

** SchneemaK, /, c, pag. 33.
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Wij hebben reeds vroeger de opmerking gemaakt, dat de nervus trigeminus

zoowel gevoel- als reflexzenuw bij uitnemendheid mag genoemd worden, en dat

hiermede overeenkomstig de wortel dezer zenuw door de medulla oblongata

zulk eene scheel' naar beneden gaande rigting heeft, dat hij in dezen loop

alle andere zenuwwortels uit de medulla oblongata passeert, waarmede hij

reflexverschijnselen te weeg brengt, en dan ook eerst eindigt op de hoogte

van het onderste gedeelte van de corpora olivaria of van de wortels van den

hypoglossus. Naarmate nu de prikkel op den eenen of anderen tak wordt

aangebragt, wordt dan ook deze of gene reflexwerking opgewekt, en zoo

schijnt door de neustakken van den tweeden tak van den quintus het nie-

zen, en door de rami palatini van denzelfden tak het slikken te worden ver-

oorzaakt.

Zoo kunnen wij dan ook verklaren, hoe in het hoven medegedeelde ge-

val van Stich * bij volkomene anaesthesie van het vijfde paar de onwillekeu-

rige slikking, dat is door reflex van den quintus, was verhinderd; ofschoon de

willekeurige slikking door directe inwerking van den wil op dit gedeelte

van de corpora olivaria was overgebleven.

•2) Kan men vezels aanwijzen, die van uit het vijfde paar naar eenig cen-

traalorgaan voor reflex zich begeven, van waar de acte van slikking bilate-

raal zich zoude kunnen verspreiden?

Wanneer men dwarse sneedjes maakt van de medulla oblongata van bo-

ven de insertie van den glossopharyngeus tot aan de onderste wortels van

den hypoglossus, ziet men overal de wortels van den quintus, en van hier-

uit, even als uit het corpus restiforme eene overgroote menigte boogvormige

vezels, fibrae arciformes, die door de corpora olivaria heenstralen, en verder

door de raphe zich naar de overzijde begeven
"J*.

Deze dwarse vezels zijn vooral op de hoogte van den hypoglossus en ac-

cessorius bijzonder zwaar en talrijk; het grootste getal schijnt de corpora

olivaria te doordringen, andere schijnen zich hierin te verliezen. Bijzonder

sterk komt dit ook voor in de corpora olivaria inferiora bij de dieren, die

wel bijzonder de centra voor de reflexbeweging tot slikken schijnen te be-

* Zie bovren, pag. 107 in nota.

f Fig. 1, D, 71, /, q, q, r. Zie ook Stilling, Medulla oblongata. Tab. V en VI, het corpus

restiforme n, en hiervoor den tronk van den quintus, van waar boogvormige vezels e, i, u, q, naar

hel corpus ciliare gaan,
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vatten *. Immers schijnen deze corpora olivaria inferiora alleen mol den

liypoglossus en voor een gedeelte met den accessorius in verband Ie staan;

ilaar, zooals wij boven hebben gezien, zij op de hoogte van de wortels van

den hypoglossus gelegen zijn, en zich juist binnen de grenzen dezer zenuw

beperken
-f.

Zelfs is dit bij de vogels eveneens het geval, hoezeer bier de ganglien-

groepen eenvoudiger zijn, die op de plaats van de corpora olivaria inferiora

voorkomen, maar die ook door vele dwarse draden van den trigcminuswortel

worden doorkrnisd ; terwijl de mindere zamengesteldbeid van deze gangliën-

groepen bij de vogels dan ook in evenredigheid is tot de veel eenvoudiger

wijze, waarop bij hen de slikking wordt volbragt, waarbij veel minder

spieren te gelijk in werking treden, en waar het slikken slechts door hel

vooruitslrekken en sluilen van de strottespleet wordt bewerkstelligd.

Daar nu deze corpora olivaria inferiora, door hunne plaatsing aan de bin-

nenzijde van den hypoglossus achter de corpora pyramidalia, geheel overeen-

komen met de bijkern of bij-olijven, die bij den mensch op dezelfde plaats

voorkomen §, maar toch niet, zooals men verkeerdelijk meent, van het

olijfvoruiig ligchaam overal gescheiden zijn, en, daar deze bijkernen, ook door

de vele dwarse vezels die haar doordringen, geheel in structuur met deze

corpora olivaria inferiora bij de dieren overeenkomen, zoude men kunnen

vermoeden, dat bij den mensch deze binnenste bijkomen eveneens als re-

flexconfra voor slikkiug moesten beschouwd worden : waartegen alleen de

zwarigheid bestaat, dat de corpora olivaria inferiora bij de dieren uit drie

naast elkander gelegen en onderling meer of min verbondene groepen be-

staan **, terwijl zij bij den mensch meer enkelvoudig zijn, hoezeer zij op

* Fig. 12, /, c, K.

f Daar de nervus glossopliaryngeiis bij de dieren veel liooger geplaatst is dan de corpora oliva-

ria inferiora (zie fig. S en 10, /;, 6, g). zoo blijkt ook hieruit, dat deze zenuw tot de slikking

niets bijdraagt,

§ Fig. 1, Stilling, Medulla nblongalu, Tab. V, VI, r. Lenho.s-ek beeldt meerdere zooge-

noemde Nebenoliven of bijkernen af. Tab. II, fïg. 1, li, i, /;, k; doch hij verwisselt hiermede

meerdere gangliëngroepen, die naar mijne meening hiertoe niet behooren, doordien deze uit groo-

tere gang'iëncellen bestaan ; hetgeen hij door zijne wijze van de praeparaten doorschijnend te ma-

ken, niet genoeg heeft kunnen ond'Tscheiden. Slechts de binnenste zoude ik tot de olijfvormige Fg-

charaen brengen.

** Fig. 12, /,-, b.
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cenige plaatsen eene vrij aanzienlijke uitgebreidheid bezitten. De overeen-

komst van plaats echter en gelijke zenuwverbindingen maken deze gissing

niet onwaarschijnlijk.

Wij hebben verder gezien, dat uit deze centraalorganen voor slikking nu

ook vezels moeten ontspringen, die deze met de kernen van die zenuwen

verbinden, die bij de slikking werkzaam zijn.

Dit is ook inderdaad het geval; daar uit deze binnenste olijven, zoowel

als uit de groote olijfvormige ligchamen bij den mensch, als ook uit de cor-

pora olivaria inferiora bij de dieren eene menigte centrale of radiaire vezels

zich vooral naar de kernen van den hypoglossus en accessorius begeven *,

die met de eerste zoo naauw verbonden zijn.

Deze radiaire vezels tusschen de hypoglossuskern en deze olijven zijn

echter niet in alle sneedjes even duidelijk, en komen op eenige plaatsen in

een grooter aantal, op andere minder duidelijk voor, zooals door Stilliivg,

zonder het nut dezer vezels te kennen, zoo juist is afgebeeld f; zoodat zij

slechts met eenige gedeelten van de hypoglossuskern schijnen in verband

te staan; hetgeen schijnt te beantw'oorden aan de werking van deze zenuw

bij de slikking, wanneer van haar wel een groot gedeelte, maar niet de ge-

heele zenuw in werking treedt, waarvan b.v. de sternohyoidei en thyrioidei, en

zoo ook de genioglossus, zoo verre hierdoor de tong wordt uitgestoken, bui-

ten werkzaamheid blijven.

Wel wordt ook gedurende het slikken de mond, of liever de kaak, door de

kaauwspieren gesloten om een vast steunpunt te geven; zoodat men ook zoude

vermoeden, dal de beweegworlel van den trigeniinus te gelijk hierbij door

reflexie uit de olijven zoude worden aangedaan. Daar echter deze wortel bij

de dieren veel hooger ligt dan de corpora olivaria inferiora, schijnt deze

gemeenschap twijfelachtig. Men kan zich echter denken, dat misschien bij

dezen reflexprikkel op den quintus terstond de prikkel van den gevoelwortel

op den bewegingswortel wordt overgebragt, terwijl de kernen van den bew'eeg-

wortel van den Irigeminus zoo nabij elkander bij de raphe gelegen zijn en zoovele

communicatiedraden onderling schijnen te bezitten §, dat zij hierdoor van

* Fig. 1, i, p. Stilling, Medulla obhmgata, Taf. V, r, d, g, van de binnenste olijven. Onze

fig. 12, I,; d, uit de corpora olivaria inferiora bij eene kat.

f Stilling, Medulla oblongnla, PI. V, r, d, g, vergeleken met PI. VI, r, waar zij, even als in

onze fig. 1, bijna schijnen te ontbreken.

§ SfiLiiNG, Pons Yarolii, Tab. XV, t, l', a^, a'.

26
WIJ- EN KATCCRK. VERn. DER KONINKL. AKADEMIE DEEL VI.
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zelve altijd hilalcroal werken en hiertoe de medewerkinfj van de olijven

niet behoeven.

o) Dat nu als dorde veroischte de eentraalorganen voor slikkinp^ ook toe-

gankelijk moesten zijn voor den indruk van onzen wil, behoeft geene uit-

voerige aanwijzing; daar wij reeds boven hebben gezien, dat de medulla

oblongata voornaniolijk bestaat uit longitudinale vezels, die, uit de herse-

nen afkomstig, zi(;h naar de verschillende kernen van de medulla oblon-

gata en zoo ook naar de olijven begeven : waardoor men deze laatste als

overbrengers van den indruk van onzen wil bij het willekeurige slikken be-

schouwen kan, waardoor ook bij vernietiging van den trigeminus en hier-

door verhinderde reflexwerking de weg voor willekeuiige slikking openblijft.

Op deze wijze verklaart zich tevens, waarom de willekeurige slikking toch

altijd eene reflexwerking is; doordien het schijnt, dat hierbij onze wil niet

direct op de kernen der zenuwen zelve, maar op de corpora olivaiia werkt

;

van waar dan de werking op de kernen reflecteert, waardoor juist die spier-

groepen gelijktijdig en gelijkmatig worden in werking gebragt, die gezamen-

lijk de acte van slikking daarstellen.

4) Eveneens wordt hierbij van zelf verklaard, waarom de acte van slik-

king altijd bilateraal werkt, daar, zooals wij reeds vroeger hebben aange-

wezen, deze corpora olivaria door dwarse vezels ter wederzijde van de raphe

in bet naauwste verband staan ; zoodat wij meenen door het aangevoerde

het geheele mechanisme van de bilaterale reflexwerking der zenuwen bij de

slikking genoegzaam te hebben verklaard, om hierover naauwelijks eenigen

twijfel over te laten.

Als slotsom uit al het tot hiertoe verhandelde, meenen wij de hoofdzaken

in de volgende stellingen te kunnen zamentrekken.

a) VAN DE MEDULLA. OBLOIVGATA.

I) In het verlengde ruggemerg begint eene geheel eigene organisatie. De

keiiien of gangliëngroepen, waaruit de zenuwen ontspringen, zijn hier meer

van elkander afgezonderd; die voor beweging, als van den hypoglossus, ac-

cessorius, facialis en de kleine tak van den trigeminus, liggen nabij de raphe

of liet septum; de kern van den abducens is nog onzeker; de kernen voor de ge-

voelzenuwen, die hier voor het eerst afgezonderd te voorschijn treden, als de

portio major trigemini, de vagus, glossopharyngeus en auditorius, liggen meer
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naar de buitenzijde on van de raphe verder verwijderd. Buitendien komen in

de medulla ohlongata nog hulpgangliën of bijkernen voor, die ieder hare

eigene functie bebbon.

2) Van bet ruggcmerg gaan alleen de voorslrengcn in de corpora pyra-

midalia^ als dragers van den indruk van onzen wil voor (b: beweging der extre-

miteiten, naar boven naar de hersenen. De zijstreiigen van liet ruggemerg

eindigen op de hoogte van den vagus, die daannede in oen innig verband

staat en hierop reflexwerking uitoefent. Van daar ninuiier verlamming van

den halven tronk bij heiniplegic, maar alleen van het gelaat, de tong en de

extremiteiten.

o) Bij het onderste begin van de medulla oblongata en boven het einde

van de zoo even genoemde zijstrengen, begint in het verlengde ruggemerg

een nieuw systeem van vezels, die uit de hersenen (thalarai, vooral cor-

pora striata) afdalen, en hier in een oneinSig getal fijne longitudinale bun-

dels door dwarsvezels gescheiden, zich verdeden; die zich althans voor het

grootste deel ombuigen, om in de raphe door te dringen, zich hier te de-

cusseien en zoo in de kernen der zenuwen van do tegenovergestelde zijde

over te gaan, als dragers van den indruk van onzen wil of ter mededee-

ling van de indrukken van het gevoel aan de hersenen. Ook de bijgangliën

ontvangen hiervan hunne geleid- of communicatiedraden van de hersenen.

4J De zenuwen van het verlengde ruggemerg doelen niet in de decussa-

tie van de corpora pyraraidalia, daar zij hooger geplaatst zijn. Zij decus-

seren zelve niet; maar op de in het vorige nommer beschrevene wijze

decussoren ook hier de dragers van den indruk van onzen wil, als in de

corpora pyramidalia voor de beweging der extremiteiten. Iii de medulla

oblongata is de decussatie op de plaats der kern ; voor de zenuwen der ex-

tremiteiten is zij boven de kernen in de bekende decussatie der corpora py-

ramidalia geplaatst; in beide doelen is dus volkomene overeenkomst. Even

zoo ontspringen uit de kernen van de gevoelzenuwon draden, die zich decus-

soren en den ontvangen indruk naar hooger gelegen doelen brengen. Daar

nu ook het gevoel zich schijnt te overkruisen en de kernen der gevoelzenu-

won aan dezelfde zijde van haren uilgang liggen, kunnen deze kernen nog

niet de zitplaats van de gewaarwording van hot gevoel zelf zijn.

5) Behalve dit bestaat in de medulla oblongata nog een systeem van

dwarse vezels, fibrae arcuatae, die gedeeltelijk van buiten de medulla om-

ringen en in de raphe overgaan, gedeeltelijk van binnen uit de corpora

2C*
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resliforinia en den wortel van den trigeniinus, ten deele uil de koriKMi dei-

zenuwen ontspringen, zooals ook uit de corpora olivaria, en die dienen on»

de beide liell'len ten naauwste te vereenigen en eene bilaterale werking

daar te stellen, die aan de meeste zenuwen van bet verlengdt; ruggemorg

in booge mate eigen is, zooals in geen ander deel van bet ligcbaain voor-

komt, en die wij zien in de bilaterale werking van bet gelaat, de tong, de

stem en de adembaling.

b) VAN DE ZENUWEI\ DER lUEDUF.LA OBLOXGATA.

G) Bebalve de bovengenoemde bdaterale verbinding zijn ook nog de ker-

nen, bijzonder van den facialis, accessorius en bypoglossus, van aciiloren naar

den venlriculus quartus toe, ten deele door eene dwarse comniissiinr verbon-

den, die de bilaterale werking van deze zenuwen scbijnt te verlioogen.

7) De nervus auditorius beeft van alle zenuwen in zijne cenlraalkern de

grootste gangliëncellen, waarin de zamenbang met de zenuwdraden en on-

derlinge verbinding zeer gemakkelijk te zien is. Uit deze centraalkern stra-

len vezels uit naar de kern van den facialis, waarscbijnlljk voor reflexwerking

van den musculus stapedius en tensor tympani, en de ten deele onwille-

keurige reflexbewegingen in den stand der ooren bij de dieren.

Deze kern van den auditorius slaat ook in een naauw verband met den

gevoelwortel van den Irigeminus, en door vele van bieruit stralende übrae

arciformes zijn de beide kernen van den auditorius naauw vereenigd.

De zoogenaamde wortels van de geboorzenuw in de vierde bcrsenbolte

dienen niet voor bet geboor; maar scbijnen reflexdraden te zijn, die door

middel van gangliëncellen met de geboorzenuw te zamen bangen, en bij

scbrik na onverwacbt geluid op bet gebeele spiergestel reflecteren en bet

ligcbaam in staat van verdediging plaatsen.

8) De nervus glossopbaryngeus beeft bet bijzondere, dat bij midden door

den groeten wortel van den Irigeminus been dringt, waardoor misscbien een

naauwer verband lusschen smaak- en gevoelzenuwen wordt veroorzaakt.

9) De nervus abducens wijkt van alle zenuwen van bet verlengde rugge-

merg daarin af, dat zijn wortel, in plaats van naar binnen naar de raphe,

naar buiten zicb ombuigt. Op dezen weg doorboort bij in eene buitenwaart-

sche rigting de vezels van den nervus facialis en een gedeelte yan de fa-

cialiskern, waaruit bij niet ontspringt, zooals Stilling meent, maar deze
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doorboort, om aan de aclilcr- en bovenzijde van den facialis zoo bol sciiijnt

in eene kern over te gaan.

Deze kern schijnt niet met de raphe in eene naauwe verbinding te staan;

dat is: uit de kern schijnen geene draden te loopen ter overkruising. Mis-

schien is deze kern mot de booger gelegen iiersenvezols, die naar de te-

genovergestelde kern van don oculomotorius gaan, inoer of min innig vor-

eenigd; waardoor hol antagonisme tusseben den oculomotorius van de oone

zijde en don intornus van de tegenovergestelde zijde eenvoudig zoude kiiti-

nen verklaard worden.

10) De norvus trigominus behoort onder de morkwaardigsle zenuwen van

het verlengde ruggemerg.

Terwijl zijne porlio minor hare kern vindt zoor nabij de raphe als spier-

zenuw, zoo doorboort, in eene scheef nedordalende rigting, de portio major

de gebeele moduila oblongata, tot aan den onderrand van de corpora olivaria.

In dezen loop passeert zij alle overige zenuwen en bare kernen van bet ver-

lengde merg, en goeft nu bij iedere zenuw, uitgezonderd den abducens, vozols

af, waardoor doze zenuw met alle overige zenuwen en hare kernen, als

den facialis, glossopbaryngeus, vooral zeer innig met den vagus en accesso-

rius, en ook met den bypoglossus in verbinding staat en hierop werken kan.

Op dezelfde wijze staat zij in een iiaauw verband met de corpora olivaria.

Daardoor is de norvus Irigeminus eene reflexzenuw bij uitnemendheid, wior

lefloxdraden den ontvangen indruk of direct naar deze verschillende zenuw-

kernen overbrengen, of indirect op de bulpgangliën weer verlaten.

11) Overal, waar uit den wortel van den trigominus reflexdraden naar de

zenuwkernen afgaan, ontstaan in dezen w^ortel nieuwe groepen gangliëncollen.

Het is zelfs waarschijnlijk, dat algemeen, waar eene zenuwdraad eene bijzon-

dere werking uitoefent, deze hem door gangliëncellen wordt medegedeeld.

c) OVER DE UULPGi.>GLlëlV.

12) Moordere zenuwen van bet verlengde ruggemerg hebben hare hulp-

of bijgangliën, waardoor aan deze zenuwen eigenaardige moest zamengcslelde

werkingen worden medegedeeld.

De voornaamste van deze buipgangliën zijn de corpora olivaria.

15) Deze buipgangliën werken moest alle bilateraal en zijn door eigene

radiaire vezels met de kernen dor zenuwen tevens verbonden, waarop zij

werken.
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1 1) I)c corpora olivaria, als de grootste en voornaamste dor bijganglién,

onderscheiden zich van andere gangliëngroopon door hun bijzonder maaksel en

zeer kleine nuiltipolaire gangiiëncollen, waaruit vezels naar builen en bin-

nen gaan, om zich als rand vezels tot meerder of minder sterke bundels te

vorcenigen, waarvan een gedeelte naar de centraalkernen der zenuwen loopt,

een ander gedeelte naar de raphe, om zich hierover heen met het corpus

olivarc der overzijde te vereenigen. Behalve deze, zijn er nog aanhangsels

ol' bijkomende corpora olivaria, die in structuur en lunclie mot deze schij-

nen overeen te si ommen.

15) Met geene kern van eonige zenuw zijn de corpora olivaria zoo innig

en naauw verbonden, als met do kernen van den hypoglossiis door ecnc bij-

zondere streng, die van uit den hylus van het corpus olivare gaat, en in

de kern van den hypoglossus eindigt. Door andere vezels zijn de corpora

olivaria ook met de kernen van den accessorius vereenigd. Behalve deze ver-

bindingen vereenigt zich het bovenste gedeelte van het corpus olivare ook

met de kern van den facialis.

IG) Door deze verbindingen schijnt het corpus olivare voor den hypoglos-

sus en accessorius als een hulpganglion te dienen, ten einde de ontelbare

combinatiën van boAveging der tong te regelen, die bij de articulatie der

stem gedurende de spraak, zooals uit pathologische waarnemingen blijkt, en

bij do slikking plaats hebben. Al deze bewegingen vereischen eene bilate-

rale werking, die door do corpora olivaria schijnt te worden bewerkstelligd.

17) Bij de dieren zijn de corpora olivaria kleiner; bij de apen komen zij

nog, hoezeer kleiner, met die bij don mensch overeen.

Bij de lagere orden, waar de medulla obiongata langer is uitgegroeid, zijn

de corpora olivaria in twee afdeelingen aan iedere zijde gescheiden, waarvan

de bovenste iets meer naar buiten geplaatst op de hoogte staan en innig

vereenigd zijn met de kern van den facialis ; de onderste, op de hoogte staande

en vereenigd met de kern van den hypoglossus, meer do raphe naderen.

\^) De bovenste corpora olivaria zijn hot sterkst ontwikkeld bij de Carni-

vora, iets kleiner bij de Rodentia, nog geringer bij de horbivora, en bijzon-

der klein bij den ezel,

Zij staan dus in eene directe verhouding tot do mimische werking van den

facialis, die als uitdruk van hartstogton voel sterker werkt bij de Carnivoren

dan bij de Herbivoren, bijzonder weinig bij den ezel.
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Zij schijnen dus organen te zijn voor de onwillekeurige of mimische uil-

drukkingen van hartsloglen of mimiek.

19) De onderste corpora olivaria zijn hij alle door mij onderzochte die-

ren van. dezelfde grootte en uitgebreidheid, en vertoonen het verschil in wen-

dingen en omvang niet van de bovenste; zij zijn naauwkeurig beperkt bin-

nen de wortels van den hypoglossus, en dienen hier dus als hulpgangliën voor

de slikking, die hij al deze dieren eveneens wordt verrigt,

20) Hij den mcnsch zijn deze afdeelingen vercenigd, waardoor verschillende

gedeelten van de corpora olivaria verschillende functiën schijnen uit te oefe-

nen, naar mate van de zenuwen, met wier kernen zij door radiaire vezels

verbonden zijn, daar deze verschillende functiën, als mimiek, articulatie der

stem en slikkiiig, in pathologische gevallen afzonderlijk kunnen verloren gaan.

21] Ook hij de vogels komen zeer kleine corpora olivaria voor, zoowel

bovenste, die met den nervus facialis, — als onderste, die met den hypo-

glossus in veiinnding staan.

Zij hebhen evenwel eene eenvoudige structuur en bestaan uit gangliöncellen

van grooter soort, die echter op dezelfde plaatsen gelegen zijn als bij de

lagere zoogdieren.

Den overgang van corpora olivaria met (ijno gangliëncellen en gedeelten

met grootere, ziet men reeds zeer goed bij het paard.

Ook bij de vogels schijnen de bovenste te dienen voor de beweging der

vederen aan kop en hals bij hartstogten, de onderste voor slikking.

22) Behalve deze corpora olivaria, komt ook nog bij mensch en dieren

oenc andere groep van grootere gangliëncellen als hulpgangliën voor, op de

hoogte van den nervus facialis, die aan de eene zijde zeer naauw met de

kern van den facialis, met de andere zeer innig met den wortel van den

trigeminus verbonden is. Deze groep schijnt te dienen voor reflex van den

Irigeminus, bij het nippen der oogleden, dat, zooals bekend is, van eene prik-

keling van het vijfde paar vooral afhangt.

liet is opmerkelijk, dat deze groep gangliëncellen ook bij de vogels geene

mindere uitgebreidheid heeft, hetgeen met de sterke beweging van de mem-
brana nictitans schijnt zamen te hangen.

Deze groep schijnt niet altijd bilateraal te werken.

25) Van veel gewigt is de verbinding van den nervus vagus en zijne

kern met een bundel longitudinaalvezels, die aan zijne buitenzijde geplaatst

is en die het bovenste gedeelte of top schijnt uit te maken van de zijstren-
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gen viin liet niggemerg. Lil den nervus vagus gaan vezels in dezen lon-

gitiidinalen bundel over, waar weder gangliëncellcn geplaatst zijn op de plaats

van overgang.

Deze verbinding scliijnt voor de adenilialing te dienen.

Van bier, dat een zeer sterke centri[ietaal werkende prikkel op den va-

gus alle spieren van borst en buik in spanning brengt. Eone minder sterke

scliijnt in de eerste plaats door middel van deze longitudinale bundels te

werken op den pbrenicus en spieren tot inademing, waardoor bet diapbragma

daalt en de borst verruimd wordt.

Doordien deze zijstrengcn op de spieren van don tronk werken, volgen op

deze prikkels van den vagus geene convulsiëii in de extremiteiten, nocli bij

bemiplegie verlamming van den halven tronk.

Rij de vogels schijnt deze combinatie evenzoo aanwezig te zijn.

21) Beide longitudinaalstrengen zijn zoowel aan de achterzijde over de

vierde hersenholte, als aan de voorzijde door dwarse vezels of commissuren

en fibrae arciformes door de raphe met elkander verbonden, waardoor het

bilaterale van de ademhaling.

Door eene steek of wond, in de middeilijn of raplie aangebragt, wordt dit

verband in werking verstoord, de ademhaling houdt op, en de dood is oogen-

blikkelijk.

25) Behalve deze zijn er nog eigene randvezels, die parallel met de dragers

van den indruk van onzon wil om de hypoglossus- en accessoriuskern verloo-

pen en zich eveneens decusseren, en nu naar boven ombuigen; zij eindigen in

de zijdelingsche longitudinale strengen, waarmede zij door multipolaire gangliën-

cellcn zich schijnen te verbinden. Door deze vezels werkt onze wil op deze

zijstrengcn van het ruggcmerg en daardoor op de ademiialingswerktuigen.

20) Met deze longitudinaalstrengen en vooral met de kern van den vagus

gaat de groote wortel yan den trigeminus eene zeer innige verbinding aan,

zoodat zij op eenige plaatsen schijnen als zamen te hangen; hetgeen met de

bekende reflexwerking yan den trigeminus op de ademhaling, als in het nie-

zen en anderszins, in een innig yerband schijnt te staan.

27) Hot slikken is ook, wanneer het willekeurig wordt opgewekt, eene

reflexwerking, die altijd met snelheid wordt yolbragt, maar die zeer zamen-

gesteld is.

De opwekkende prikkel schijnt vooral uit den tweeden tak van den tri-

geminus, namelijk den neryus palalinus uit Ie gaan; daar doorsnijdingen van
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den lingualis of glossoplinryngeus de slikking niel l)cleUcn. Dan hier schijnt

de prikkel overgebragt Ie worden naar de corpora o! i varia inferiora bij de

dieren en het hieraan beantwoordend gedeelte bij doti mensch, van waar

de prikkel op den hypoglossus en accessoriiis relleclcerl, waarmede deze

corpora oiivaria in innige verbinding staan, en waanJDor de acte van slikking

door het verwekken van zekere vaste combinaticn van vele spieren in eene

bilaterale werking wordt veroorzaakt.

Misschien deelt hierin ook de kleine wortel van den Irigeniiiujs tot slui-

ting van den mond.

28) Ook de kernen van den glossopharyngeus schijnen met een gelijksoor-

tig hulpganglion als den facialis vereenigd te zijn, welk hulpganglion ook

met den trigeininns in naauwe verbinding staat. De werking hiervan is mij

onbekend.

27
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TWEEDE GEDEELTE.

PATHOLOGISCHE BESC'TIOrWIXG VAN HET VERLENGDE RUGGEMERG
TS HET ALGEMEEN, EN BLJZONDER OVER DE NAASTE OORZAAK VAN EPI-

LEPSIE, EN DE RATIONEELE BEHANDELING DEZER ZIEKTE.

Reed.s voor vele j.iren hadden mijne onderaoekingen mij IdI hel denkheeld

gebragt, dat de naaste oorzaak en als het ware het punt van uilgang van

Epilepsie en van Convulsiën in de medulla oblongata te zoeken was, en mijne

Verhandeling over het Rugyemcrg in 1854 sloot ik met de volgende woorden:

))De Medulla oblongata is het voorname cenlrun), waaruit de meer algemeeiie

oretlexbewegingen en convulsiën haren oorsprong nemen. Heeds sedert jaren

))was ik gewoon, hier het punt van uitgang te zoeken, van waar epileplische

«toevallen ontstaan en waarop de geneesheer bijzonder zijne aainlacht moet

wvestigcn. Moge ook de primaire prikkel verwijderd zijn, b.v. in de ingcwan-

))den, dan liggen altijd cene ziekelijk verhoogde gevoeligheid en irritatie in

«de medulla oblongata ten grondslag, die haar vatbaarder maken om zich in

» onwillekeurige reflexbewegingen als het ware te ontladen.

))Een naauwkcuriger onderzoek van het fijne zamenstel van de medulla oblon-

))gala en vooral van de pathologische veranderingen door langdurige epilepsie

«hierin te weeg gebragt, welke ik meermalen als verharding van de medulla

Moblongata heb waargenomen, doch waaromtrent nog geene mikroskopische

«onderzoekingen zijn verrigt, kan hierin nog veel licht verspreiden. De ge-

«legenheid heeft mij tot hier ontbroken om deze onderzoekingen in heiwerk

»te stellen, waarop ik de aandacht der geneesheeren wenschte te vestigen.

«Langs dezen weg zal hel eerst mogelijk zijn, eens uit do ongelukkig zoo

«ruw empirische behandeling te geraken, die omtrent epilepsie nog zoo al-

«gemeen in zwang is, en waarvan ik zoo menige treurige gevallen heb waar-

«genomen. Eene rationeele behandeling dezer zoo hardnekkige ziekte kan al-

))leen op eene helere kennis van de werkingen der medulla spinalis en vooral

«der medulla oblongata gegrond worden, waaruil wij moeten trachten den

«aard en het wezen van deze ziekte nader op te sporen *."

• Jnat. jjhijtioi. onderzoek — van hel Euggcmerg. pag. 73 sq.
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Door (Jen wenscli gedreven, om in liet belang van zoovele ongelukkigen

liet uiijne tot oplossing van dit zoo moeijelljk vraagstuk bij te dragen, beb

gemeend zelf de banden aan bet werk te moeten slaan. In niet minder dan

14 epileplici beb ik bet verlengde ruggenierg mlkroskopiscb onderzocht; bet

zamenstel en de physiologiscbe werking van lioL verlengde ruggenierg bebben

wij in deze verbandeling zooveel mogelijk Iraelilon to verklaren; waarom ik

bel niet onbelangrijk achle, zoowel door de bierdoor verkregenc meerdere

kennis van de medulla oblongata den aard der epilepsie nader toe te licbten,

als ook de resultaten van mijn mlkroskopiscb onderzoek hierover mode te doe-

len, om, zoo mogelijk, te trachten onze kennis omtrent deze ongelukkige ziekte

op een meer vasten en rationeelen bodem over te brengen en te vestigen.

Indien wij in een algemeen kort oversigt eenen blik op bet dusverre ver-

handelde over de medulja oblongata terugslaan, dan meenen wij, dat uit onze

beschouwingen en onderzoekingen genoegzaam gebleken is, dat aan de me-

dulla oblongata eene geheel bijzondere zamenstelling en werking eigen zijn,

waardoor dit gewigtig gedeelte zich zoowel van de hersenen als van hel rug-

genierg aanmerkelijk onderscheidt.

In de eerste plaats verschilt het verlengde merg van beisonen en rugge-

nierg vooral daarin, dat zijne beide helften door een overgroot aantal dwarse

vezelen (iibrae arciformes) en commissuren zoozeer zamen verbonden zijn, dat

cene bilaterale werking als meer bijzonder eigen aan de medulla oblongata

moet worden toegekend; die zich dan ook in de werking van hare meeste

zenuwen vertoont, zooals wij dit van den facialis, accessorius en bypoglossus

boven uitvoeriger hebben aangegeven.

Ten andere is de medulla oblongata ongemeen rijk aan vele verschillende

gangliëngroepen of kernen, zoowel voor gevoel- als voor beweegzenuwen, waar-

aan buitendien nog meerdere bulpgangliën zijn toegevoegd, die de bijzondere

eigenschap bezitten, om in den gezonden toestand op eenigen ontvangen prikkel

terstond meerdere reflexverscbijnselen in verschillende bepaalde spiergroepen

op te wekken, boedanige nergens anders in het ligchaam in die mate voor-

komen, en die zich vooial in de spierbewegingen van bet gelaat, de tong en

de adembalingswerkttjigen vertoonen; zoodat de medulla oblongata zich door

eene bijzondere vatbaarheid lot het opwekken van bilaterale reflexverschijn-

selen als bij uitnemendheid onderscheidt.

Vergelijken wij nu hiermede de groote hersenen, zoo is bet bekend, dat

eenige uitstorting van bloed bij apoplexie der groote hersenen slechts een een-

^7*
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zijilig elloct Ie weeg brengt, waardoor dan zoogenoemde halfzijdige verlam-

ming of liemiplegie ontstaat. IlcIzeUdo geldt van liet ruggemerg. Ook daar

blijven eenzijdige beleedigingen of piikkelingen, indien zij niet al te hevig

zijn, zoodat oene algenieene opwekking volgt, sleclits een eenzijdig effect op

de bewegingen uitoefenen *.

Het kan dus geenszins ons verwonderen, dat ziekelijke aandoeningen en

opwekkingen van de medulla oblongata gewoonlijk zich door bilaterale rellcx-

verschijuselen onderscheiden, die juist daardoor als [lunl van uilgang dezei'

verschijnselen de medulla oblongala aanwijzen.

Zoo is het bekend, hoe in het zoo gevoelige kind na eenigcn prikkel, b.v.

van het tandenkrijgen, waarbij de nervus trigeminus, die zenuw van rellex

bij uitnemendlieid, geïrriteerd wordt, zich zoo hgt convulsies verloonen, dat

is, onwillekeurige reflexbewegingen in de eerste plaals van het gelaat, van

de ademhalingswerktuigen, en bij verderen voortgang van de spieren van den

tronk en der extremiteiten.

De eerste werking vertoont zich echter meest altijd in het gelaat en in

* Nadat ik deze verhandeling reeds aan de Kon. Akademie der Wetenschappen voor eeui;je

maanden bad overgegeven, ontving ik op de vergadering van Natuurkundigen te Bonn, door de

welwillendheid van Prof. A. Kussmaul, diens verhandeling zamen met A. Tenzer uitgegeven,

Unlcrsuchuiigen ueber Ursprung und Jf'esen der fallsuchtigen ZucUungen bei der Vcrblutung so

wie der Fallsitchi ueherhaubt, l'rankfurt 1857, uit de Unlersuchungen zur Nalurlehre des Men-

schen von Molenschott afgedrukt.

Deze schrijvers verwekten bij konijnen epileptische toevallen door het afsluiten van den bloed-

stroom naar de hersenen, ten gevolge van het onderbinden of toedrukken der vier hersenslagaderen.

Hierbij kwamen deze schrijvers nagenoeg tot hetzelfde besluit, dat de oorzaak vooral in de medulla

oblongata gelegen was; daar deze convulsieve trekkingen ook nog opgewekt werden door het terug-

houden van het bloed, nadat de groote hersenen, de thalami, tot zelfs de corpora quadrigemina (ot

aan den pons Varolii waren weggesneden, even als na het wegnemen van een groot deel der kleine

hersenen (1. c. pag. 77, 88). De oorzaak dezer convulsive bewegingen kon dus niet in deze deeljn

gelegen zijn, maar moest natuurlijk in het verlengde ruggemerg gezocht worden (1. c. pag. 93 sq.);

terwijl, indien het ruggemerg tot .nabij de medulla oblongata door het toebinden dei; aorta van

bloed beroofd werd, nimmer convulsive trekkingen van dien aard ontstonden (1. c. pag. G3).

Het is bekend, dat Marshall Hall vroeger de convulsive trekkingen in apoplexie en epi-

lepsie toeschreef aan beletten terugkeer van veneus bloed, (on the Ihrealening of opoplen/ and para-

lysis elc, by Marshall Hall. Londen 1 551, pag. 30, § 122). Deze belette terugvloed van het aderlijk

bloed zoude het gevolg zijn van de spasmodisclie zamentrekkingen van de spieren van den larynx en

den nek, namelijk van de platysma myoides, sterno-cleidomastoideus, omo-hjoideus, trapezius, scaleni en

zelfs van de subclavii, die hierbij wel onschuldig zijn, 1. c. pag. 37, § 151 sqq. Hij vergeet echter

op te geven, wat de oorzaak is van deze voorafgaande spiercontracties, die eerst in het beloop, niet

in het eerste begin van een acces plaats hebben.
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«ie adeinlialingswcrkluigoii. Herinneren wij ons hierbij, lielgeen wij boven over

den schuinschcn loop van den trigeminuswortel en de niedulla oblongata heb-

ben opgemerkt, en over zijne reflecterende eigenschappen op den nervns l'a-

cialis, op de ademhaling, slikking enz., dan kan het ontstaan van deze on-

willekeuriüre rcflexbeweifingen en convulsiën bij verhoogde prikkeling dezer

deelen ons geenszins bevreemden.

Vergelijken wij nu hiermede de verschijnselen, die zich bij epilepsie voor-

doen, dan voert ons ons dit tot dezelfde uitkomsten.

Het is bekend, dat deze accessen van epilepsie zich door zwaardere en lig-

tere toevallen onderscheiden; dat is, dat niet alle verschijnselen en stuiptrek-

kingen even bestendig in elk acces voorkomen, maar eenige dikwijls ont-

breken, toiwijl andere meer bestendig zich ook in ligte aanvallen vertoonen.

Ofschoon naar mijne meening het bekende werk van Herpi^t over Epilep-

sie * iü verre de meeste opzigten niet die hooge onderscheiding verdient, die

daaraan is te beurt gevallen, zoo is mij toch, als een der best bearbeide

gedeelt'Mi van dit werk, de zoo naauwkeurige beschrijving der verschijnselen

bij epilepsie, en vooral het onderscheid, hetgeen hij maakt in de meer be-

stendige en onbestendige dezer verschijnselen, voorgekomen; waarvan eene

V elvuldige ervaring mij de juistheid heeft leeren kennen.

Onder de meer bestendige behoort, behalve het verlies van bewustzijn,

vooral eene krampachtige aandoening van de pharynx en larynx, benevens

meer of mindere trekkingen van eenige gelaatspieren, zoodat ook in ligtere

aanvallen deze bijna nimmer ontbreken "j*. 3Ieerdere of mindere storingen der

ademhaling gaan hiermede gemeenlijk gepaard, die, indien de aanval sterker

wordt, in hevigheid toenemen; waarop dan spoedig sterke stuiptrekkingen in het

gelaat, den tronk en de extremiteiten volgen, maar die in ligtere aanvallen

zich meermalen geheel niet vertoonen §.

* Herpin, Du pronosUc cl du Irailemcnl curalif de rEpHepsie. Par. 1S52.

f Herpin, 1. c. pag. 433 sqq.

§ Gaarne wil ik met Map.shall Hall aannemen, dat liierbij de spieren van den nek en larynx

door hare spasmodische contracties de aders zamendrukken en zoo de veneuse congestie en de

ïwaarte van het acces bevorderen. Het zijn namelijk vooral de spieren die door den accessorius be-

wogen worden, als de sterno-cleidomastoideus en trapezins, en door den hypoglossus (nederdalende

tak) als de platysma myoides en omo-hyoideus, die hierbij werken. Het is echter zeer onjuist, om
met Marshall Hall te stellen, dat bij epilepsie de venae vertebrales, bij cerebrale apoplexie

de jugulares sterker zouden worden te zamen gedrukt. Men vergete niet, dat in het begin van het
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In oenigo gevallen, hoedanige ik meerdere heb waargenomen, lieeft geen

verlies van bewustzijn plaats; maar ontslaan plotseling eenigc (rekkingen

in het gelaat en schokken langs den rug, met meer of minder veranderde

ademhaling, die zelfs lot scliokken in de extremiteiten kunnen overgaan, en

waarbij zich slechts nu en dan volkomen aanvallen van epilepsie met verlies

van bewuslzijn vertooneii.

In andere gevallen heeft in ligte accessen alleen verlies van bewuslzijn

plaats, zonder eenige kramptrekkende beweging. In een mij voorkomend ge-

val bleef telkens eene dame wandelen of hare bezigheid verrigten, zelfs

eten en drinken; zoodat men niets aan haar konde bemerken. Maar zij ant-

woordde dan niet op de haar gedane vragen, en onlwaakle na eenige oogen-

blikken als uit eenen droom, zonder dat zij wist wat in dien tusschentijd

met haar was voorgevallen. Slechts nu en dan vertoonden zich meer volle-

dige epileptische toevallen. Hetzelfde verlies van bewustzijn zonder convul-

sicve bewegingen, hoezeer met behoud van stand, heb ik meermalen, ook met

epilepsie afwisselend, waargenomen.

Het verlies van bewuslzijn is dus geene oorzaak van epilepsie; maar waar-

schijnlijk, zooals wij later zullen aanloonen, een gevolg van de veranderde

circulatie in de hersenen, die bij het begin van den aanval door spasmodi-

sche werking op de vaatzenuwen der hersenen ontstaat.

Somwijlen begint het epileptische acces met eenen schreeuw, waarbij de

lijder plolselings ter neder stort, en zoo komen meerdere variëteiten voor,

waarvan de bijzondere beschrijving ons Ic verre zoude voeren.

Genoeg, dat wij als slotsom van deze korte optelling der verschijnselen

mogen opmaken, dat de convulsive trekkingen bij epilepsie bij voorkeur en

in de eerste plaats die spieren aandoen, waarvan de zenuwen in de medulla

oblongata wortelen, als de facialis, accessorius, liypoglossus, en de porlio

minor trigemini, waarvan de aandoening zich in de kaauwbewegingen, of

ook wel in den stijf gesloten mond zoo dui^delijk vertoont. Binnen de spheer

acces deze drukking en werking nog niet plaats hebben, en de veneuse congestie tegen het einde

van het acces juist het sterkste is, wanneer de hevigste verschijnselen weder beginnen te verdwijn

nen. De veneuse congestie bevordert echter stellig de hevigheid van het acces, en tegen het einde

herstelt zich door het uitpultcn der spasmodieke werkzaamheid van de medulla oblongata en van

de nervi facialis, hypoglossus en accessorius weder de aderlijke bloedsomloop; deze is echter niet

oorzaak van het acces. Wij zien intusschen ook hieruit, hoezeer deze werkingen dier spieren wijzen

op een geprikkelden toestand der medulla oblongata.
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van (loze zeninvon beperken zich de convulsive aandoeningen, die in liglere

aanvallen voorkomen^ zoodal men dcz(! als bestendig mag beschouwen, waarbij,

gelijk wij reeds hebben opgemeikl, meeider ol' minder sterke storingen van

de ademhaling volgen. Is echter het acces heviger, dan blijven de kramp-

trekkingen niet meer bij deze zenuwen bepaald; vooral worden dan de spie-

ren van bor.sl en buik lievig zamengetrokken, soms lot stikkcns toe vastge-

zet, waaruit weder blijkt, dal de zijslrengen van het ruggemerg, die in de

inedulla oblongata ontspringen en de bewegingen van borst en buik beheer-

schen, in epilepsie met bijzondere hevigheid in de abnormale of opgewekte

werking doelen. Merinneren wij ons hierbij, dat op centrale prikkelingen van

do nervi vagi, zooals wij boven hebben gezien, eene soortgelijke tetanische

kramptrekking van de spieren voor in- en uitademing wordt opgewekt, dan

wijst ons dit zoo algemeen verschijnsel bij epileptische toevallen van zeil'

weder oji de mcdulhi oblongala, als punt, van waar de naaste prikkeling,

die de eonvidsive bewegingen veroorzaakt, uitgaat. In deze soort van aan-

vallen breidt zicii dan ook de werking uit op de voorstrengen, die als coi-

pora pyramidaliu zich door de medulla oblongata begeven in de zoo bekende

kram|)lrekkingen van de extremiteiten *.

Bijzondere opmerking verdienen nog hierbij het aanzwellen en uitstoken

der tong, waarop dan gemeenlijk gedurende den aanval meer of minder sterk

door den lijder gebeten wordt, zonder dal dit in den aanval door hem wordt

gevoeld, daar hij dan volkomen ongevoelig is. Bij eenlge epileptici, zooals

wij later broeder zullen aangeven, komt dit ver.scbijnsel van zich op de tong

te bijlen nimmer voor.

Als secondair, ten gevolge van de verhinderde ademhaling, mogen wij dan

de meer of min hevige congesties van bloed naar het hoofd beschouwen, die

zich in gewone epileptische toevallen bestendig vcrloonen. Door de kramp-

achtige zamensnoering van de ademhalingswerktuigon, wordt do circulatie door

de longen veihinderd; door de krampachtige zamentrokking der halsspie-

* Het schijnt luij nog onzeker, of wij deze aandoeningen van de corpora ])yraniidalia, in de con-

vulsive benegingen der extremiteiten blijkbaar, moeten beschouwen als uit de medulla oblongata

zich aan deze strengen raededeelende, dan wel of zij hel gevolg zijn van secundaire of soms wel

primaire congestie en irritatie van de corpora striata in de hersenen. Genoeg, dat in een epileptisch

acces de convulsive trekkingen in de extremiteiten zich niet zoo zeer als het eerste verschijnsel

vertoonen: zij worden meest altijd door de aandoeningen van gelaat en ademhalingswerktuigen, hoe

kort dan ook in hevige aanvallen, voorafgegaan.
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1011 worden de aderen gedrukt (ijroclielisMiiis vnn Marshall Hall) on wordt

hierdoor de teruggang van bloed uit hel hoofd helenimerd. Oe terngvloed van

het aderlijke bloed naar do borst wordt inlnsschen door do afwisselende kranip-

Irekkingcn der extremiteiten in hoogere mate bevorderd, en door deze op-

liooping van bloed nog sterker de terngvloed nit de hersenen tegengegaan.

Tegen het einde van het acces begint dan de belemmerde aden)haling op

nieuw zich door eene meer of min diepe inademing te herstellen; waarop dan

eene snorkende ademhaling volgt, waaronder de congestie begint te vermin-

deren, zoodat de opgezwollen aders aan het hoofd zich beginnen te ontlasten

en zamen te trekken. De inwendige congestie in de hersenen en de gevolgen

van dien geven zich dan nog later te kennen, door den meer of min die-

peren slaap, die op ieder acces volgt.

Hoezeer in deze aanvallen van epilepsie de convulsive trekkingen gewoon-

lijk bilateraal zijn, worden echter niet altijd beide zijden even sterk te za-

mengetrokken, of liever zijn de afwisselende convulsive bewegingen dikwijls

aan de eene zijde sterker dan aan de andere. Zoo wordt de mondhoek

dikwijls scheef naar de eene zijde sterker getrokken dan naar de andere,

zelfs de oogen worden dikwijls scheef met kleine convulsive trekkingen naar

de eene zijde gedraaid; de tong wordt scheef in den mond gebogen, en zeer

dikwijls bijt de lijder bestendig in elk acces op de eene zijde der long. Ook

het hoofd wordt met gedurige schokken sterker na;ir de eene zijde scheef ge-

lrokken, door de overwegende werking van den eenen musciilus sterno-cleido-

niastoideus, die, zooals bekend is, ook beweegdraden ontvangt van den acces-

sorius en dus deelt in de algemeene convulsive bewegingen, waardoor de

spieren bij voorkeur worden aangedaan, die hare zenuwen uit de medulla

oblongala ontvangen. De oorzaak van deze ongelijkzijdige werking schijnt

mij toe vooral in eene primaire aandoening in de hersenen Ie liggen, waar-

over wij laler in meerdere bijzonderheden zullen treden.

Daar het evenwel geheel niet in ons plan ligt, in eene uitvoerige beschrij-

ving van epilepsie en hare verschijnselen uit te weiden, moge het aange-

voerde genoegzaam zijn, om uit de algemeen bekende verschijnselen in deze

ziekte aan te toonen, dat het punt van uitgang van de verschillende convul-

sive bewegingen in epilepsie, in de medulla oblongata moet gezocht worden;

zoodat ook in zwakkere toevallen het begin van werking altijd uit dit gedeelte

begint, van waar bij heviger aanvallen de opgewekte werking zich verder

over het zenuwi,festel uitbreidt.
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Ditzelfde geldt van de meeste andere convulsivc aandoeningen, als van

eclampsie, chorea, waarbij ook gemeenlijk de spiereii van hals, hoofd en tong

worden aangedaan *.

Zoo is eene zamensnoering en beklemming in de keel, als globns hyslcri-

cus, oveibekend, hetgeen van den accessorins oC vagiis uitgaande, weder op

een geprikkelden toestand der medulla oblongata terugwijst. Zelfs telarms

en hydrophobie mogen wij hiervan niet uitzonderen •]'; waaruit voldoende

blijkt, welk eene gewigtige rol de verhoogde vatbaarheid voor reflexbewe-

gingen in geïrrileerden toestand van de niediilla oblongata s[)oeIt bij de meeste

zenuwaandoeningen.

Voor ons oogmerk zij hel voldoende om aan t»; toonen, dat juist in deze

verhoogde gevoeligheid der medulla oblongata het punt van uitgang en wer-

king in epilepsie gelegen is.

OVER DEN .\ARÜ EN WERKENDE OORZAKEN VAN CONVULSIVE BEWEGINGEN.

Wanneer wij vragen welke de naaste werkende oorzaken zijn van con-

vulsivc bewegingen, worden wij van zelve gewezen op de gangliëncellen, als

de deelen van het zenuwgestel, van waar alle werkzaamheid uitgaat, die door,

de zenuwdraden als geleiders naar de spieren wordt overgebragt. Het zijn

dus de gangliëncellen, waarop wij in de eerste plaats onze aandacht moeten

vestigen, wanneer wij de vraag naar de naaste oorzaak van deze onwillekeu-

rige bewegingen naauwkeuriger willen onderzoeken.

Deze gangliëncellen, die zich mecslal in groepen vereenigen en onderling

verbonden zijn, kan men met galvanische of clectrische batterijen vergelijken,

die tot eene zekere male moeten geladen worden vóór de electriciteit, in de

Leidsche flesch overladen, als vonk overspringt en de flesch ontladen wordt.

Er volgt hier geen aanhoudende vuurstraal, maar eene plotselingsche vonk,

waardoor de ontlading plaats heeft. Of misschien nog beter past de vergelij-

king met de verschijnselen bij eleclrische visschen, waar eveneens eene sterke

» EoMBERG, Lehrb. d. Ncrvenkr., 1. C. , 2. Abtli., piig. 4il.

f KoMBEiiG geeft de belangrijke waarneming, dat bij livdiopbobie de corpora olivaria zeer sterk

zouden geïnjiciëerd zijn, 1. c. pag. 528.
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ontlading plaals liccft, die eenigon lijd vordert, vooral hij coiiigc uiljjiiliinj^,

üin Ie kunnen herhaald worden.

Er is echter in deze gangiiëncclien nog iets hijzonders, hetgeen nog niet

volkomen verklaard is. Zij hangen namelijk, gelijk ik vroeger uitvoerig heh

trachten te heloogcni *, aan de eene zijde te zamcn niet zenuwdraden, die, als

dragers van den indruk van onzen wil, van de hersenen afkomstig zijn. Door

deze kunnen de gangliëncellen oogenhlikkelijk tot werkzaamheid worden ge-

bragt, en de spier trekt zich bijna op hetzelfde oogenblik te zameri als onzo

wil zijnen indruk geeft. Doch deze gangliëncellen zijn aan de andere zijde

ook verbonden met zenuwdraden, die de gevoelzenuwen vergezellen, die wij

als reflexzenuwen hebben beschreven
"f,

en waarvan wij boven in onze be-

schouwing van den trigeminus genoeg voorbeelden hebben aangewezen §.

Doorgaans geschiedt de werking op eene prikkeling door de reflexdraden

niet zoo snel, en er is, althans wanneer de gangliëncellen ontladen zijn, we-

der eerst eenigen lijd noodig vóór de reflexwerking op nimiw zich vertoont.

Is echter eens de werking ingetreden, dan volgen de spierconlraclien snel,

zcoals in het niezen, het slikken, het hoesten enz. Hoe meer nu de cel in

een geprikkelden toestand verkeert, des te sneller geschiedt de reflexwer-

king, des te geringer prikkel op de reflexzennwen is er noodig om eene

reflexwerking voort te brengen. Heeft de cel uitgewerkt, dan wordt er eerst

weder eenige tijd vereischt om haar als het ware op nieuw te laden, even

als eene electrische flescli, die, wanneer zij door eene overspringende vonk

ontladen wordt, eerst op nieuw moet geladen worden, zal zij dezelfde elec-

tiische verschijnselen vertoonen.

Waarom nu de indruk van onzen wil anders werkt op deze gangliëncellen,

zoodat wij eene spier zoowel in eene sterke als eene zwakke spanning een

langen tijd kunnen doen blijven volharden, terwijl bij reflexwerking de kracht

der cel als in een oogenblik wordt uitgeput en de werking voor een kop-

ieren of langeren tijd weder ophoudt, weten wij niet, en hebben naauwelijks

eene voldoende hypothese om dit op te helderen. Genoeg, de ervaring bewijst

het ons, en wij moeten het dus als eene onverklaarde daadzaak aannemen,

en besluiten, dat de werking van de reflexzennwen op de gangliëncellen ver-

* Zie laijne Verhandeling over het Ruqgcmerg, 1, c, pag. 55, GO.

f /, c, pag. 60.

§ Zie boven pag. 51, s^q.
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schilt van die van den indiuk van onzen wil. Misschien is de oorzaak hiervan

in den eigen aard en werkzaamheid der reflcxccllen i^ielcgen ; daar, ihdien onze

wil direct op deze reflexcellen werkt, ais in de slikking, de werking, ook snel

en spoedig afgehroken, bij wijze van ontlading verrigt wordt.

Dit weten wij echter met genoegzame zekerheid, dat tot herstel van deze

werkzaamheid eene voldoende hoeveelheid arlerieus bloed wordt gevorderd,

van wier inwerking op de gangliëncellen hare vatbaarheid tol werking af-

hangt. Wel is waar, wij zien ook na verlies van bloed bij hacmorrliagiën

convulsive bewegingen ontstaan; maar hierbij treden zoovele werkende oor-

zaken te zamen, om eene verandering in de cel te weeg te brengen, dat wij

nog niet in staat zijn, bier den geheelen gang van werkende oorzaken en ei-

leclen, zooals zij in eikanderen grijpen, met genoagzame naauwkeuriglieid te

volgen en overal de natuur in deze geheime werkplaatsen te bespieden. Hier-

mede is nu geheel in overeenstemming de groote hoeveelheid bloedvaten, die

in de grijze stof van ruggenierg en hersenen aanwezig zijn, in vergelijking

met de zoogenocmde witte of mergslof, die door de geleidraden wordt daar-

gesleld. Wij hebben hiervan in de di.sscrtatie van Ecker * meerdere af-

beeldingen gegeven, die alle naar eigen vervaardigde voorwerpen door ons

zelve met de meeste getrouwheid zijn afgebeeld.

Nergens echter hebben wij de hoeveelheid capillairvaten zoo groot en van

zulk een digt ineen geweven weefsel aangetroll'en, als in het corpus ciliarc

van de cor[)ora olivaria
-f.

Zoodat dit eene der fraaiste capillairnetten daar-

stelt, die men in het ligchaam kan aantreffen, en die hier in veel grootere

hoeveelheid zijn dan in de gijze hoornen van het ruggemerg zelf §. Zoo

is het mij ook gebleken, dat de overige groepen van gangliëncellen, die in

het verlengde ruggemerg voorkomen, als die voor den hypoglossus, vagus

enz. benevens de bij- of hulpgangliën ongemeen rijk zijn aan bloedvaten.

Wij moeten hieruit besluiten, dat in de gangliëngroepen van hel verlengde

ruggemerg meer arlerieus bloed stroomt, en dus ook eene meer active stof-

* EcKEit, Cercbri et Meil. Spin. System. Capilt. Traj. ad lihen. 1S53, overgenomen ook in het

Ncdcrlandsch Lancet 1852— 53, p.ig. 329, sqq. Zio b. v. fig. 1, a, mat. corticalis cerebri ; d, ma-

teries medullaris; fig. 2, a, 6, de grijze stof van het cerebellum; e/, d, e, c, de mergstof tusschen

de blaadjes van den arbor vitae; nog sterker b. v. in fig. 3, a, a, een gedeelte van het corpus olivare

uit de corpora civaria; e, e, f, de mergstof in en buiten dit ligchaam.

T Ecker, /, c, fig. 3, a, a.

§ /, c, tig. 9, h, b.

28*
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wisseling plaals hooft dan in ilo grijze hoornen van hel ruf^senT^'n- Onder

de zeer vaalrijke doelen hehoren echler, behalve de grijze slof van den arhor

vilae in het cerehelknii *, waarvan ons nog het init onhekend is, ook de

thalanii
"f

en vooral de corpora slriala §, die zeer rijk aan vaten zijn, hoe-

zeer geen dezer deolen den vaalrijkdoni van de corpora olivaria evenaart.

Dal nu de vaatrijkdoin der gangliöngrocpen en de hoeveelheid aangevoerd

artcrieus bloed in eene directe betrekking staan lot de levendigheid van wer-

king, zal wel geen uitvoerig betoog vereischen. ^Vij zien dit reeds genoegzaam

in hot kind, waar de stofwisseling sneller plaals heeft, de vaalrijkdom hel

grootste is, en niet alleen de prikkelbaarheid of gevoeligheid van het gelieele

zenuwgestel grooter is, maar waar ook een betrekkelijk geringe prikkel, als

van hot tanden krijgen, zoo ligt stuipen te weeg brengt, die bij de hevigste

graden van odontalgie of aangezigtspijn op laleren leeftijd zich niet, of althans

zeer zeldzaam vertoonen.

De vatbaarheid voor reflexbewegingen wordt dus bevorderd door een ster-

ken artorieusen toevloed van bloed, doordien dit de lovensworkingen van de

gangliëncollen verhoogt. Daar echter de gangliöngroepen in het verlengde

ruggemerg de meeste vaten verkrijgen, zullen ook hier de reflexbewegingen

eerder plaats hebben; en dit stemt weder geheel overeen met de functie b. v.

van de corpora olivaria, waardoor zoo verschillende reflexbewegingen, als wij

in geen ander deel van hol zenuwsysteem waarnemen, worden te weeg ge-

bragl. of ook met de gestadige reflexbewegingen, die uit den vagus op de

zijstrengen van de medulla aanhoudend voor de geregelde ademhaling wor-

den verrigt.

Wij mogen hieruit besluiten, dat, het overige gelijk staande, bij eene alge-

meene opgewektheid van het vaatgestel en meerdere levendigheid van hel

zenuwsysteem, het eerst daar onwillekeurige reflexverschijnselen soms na een

ligten prikkel zullen ontstaan, waar de vaalrijkdom hel grootst en waar de

natuurlijke vatbaarheid voor roflexbewegingen het sterkst is, namelijk in de

medulla oblongata. Deze reeds hoogst waarschijnlijke gissing wordt lot ze-

kerheid door de zoo gewiglige proeven van Browix Sequard **.

* EcKEK. /, c, en LatKcl, fip;. 2, a, b.

t /, c. üg. 4.

§ ', c, fig. 5.

** Comples rcndtis 1S56, N». 3, Janvier, pag 86 sqq., en 11 Ocl. ISSi!, X\ 91, pg. 041, 5qq.;en

Archivcs grnérales de Ni^dicine, 1S56. Fevrier.
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Hij vond iKunelijk, dnt, indien liij het mggemerg bij zoogdieren beleedigdc,

vooral door liet doorsnijden van de eene helft van het ruggcmcrg, ol' ook

van de achterste strengen en achlersle hoornen der grijze stof, waarin wij

vroeger hebben aangetoon<l, dat zeer lijne longitndinale vezels aanwezig zijii,

die ons schenen te dienen om de reHcxindridikea op vcrsciiillendc van elkan-

der gelegene ganglicngroepen lot eene geaccommodeerde beweging te ver-

binden *, en indien het dier deze gevaarlijke operatic overleefde, na drie weken

convnlsivc bewegingen werden opgewekt, die zich in alles overeenkomstig mei

epileptische toevallen vertoonden; waarbij echter het hoogst merkwaardige ver-

schijnsel [ilaals had, dat, indien de linkerzijde van het rnggemerg op de hoogte

van den zevenden of achtsten ruggcwervel tot aan den derden lendenwervel werd

doorgesneden, meest alleen prikkels, op de linkerzijde van het gelaat aangebragl,

convulsive bewegingen veroorzaakten, geenszins echter op de reglerzijde.

Deze vatbaarheid voor rellexbewcgingen vertoonde zich eerst na de dindc

week na de aangebragte beleediging; de convulsien breidden zich over het

geheele ligchaam uit, met uitzondering van het door de dwarse doorsnede

verlamde gedeelte, en waren dus niet eenzijdig. Na eenigen tijd hielden

deze convulsien weder op, en herhaalden zich later.

Deze convulsien ontstonden somwijlen van zelve zonder eenige uitwendige

aanleiding; maar onder alle deelen van het ligchaam is er slechts een, waar

ook ligte prikkeling voldoende was om deze convulsies op Ic wekken, en de/.e

bestond in eene prikkeling aan die zijde van het gelaat, of, zooals later door

Brown Sequard meer in bijzonderheden is nagegaan, van den wang; dal is,

van eene lijn, die men trekt van het oog naar het oor, van boven van het oog

regt naar beneden tot den onderkaak, en van hier tot aan het oor en de zijde-

dcelen vanden nek, zelfs soms tot den schouder
"f,

dus in hel gebied van don

tweeden en derden tak van den trigeminus. Zonderling genoeg, was eene [irik-

keling boven de oogen, de ooren en den neus niet in slaat deze convulsien 0[»

Ie wekken; dus van den tweeden en derden tak van den trigeminus met in-

begrip van den ranius temporo-auricularis, en volgens Hrown Sequard ook

misschien van den tweeden en derden nervus ccrvicalis, waarbij, indien prik-

kels op den schouder hiertoe ook voldoende waren, wij de vierde halszeiuiw

zouden moeten voegen. Wij geloven echter, dat hierbij deze zenuwen minder

* Ruggemcrg, pag. 61.

t Comples rendus, Ocl. IS5G, pag. 644, sqq.
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werkzaam zijn, maar dat dit oen Sf*^*^'? '^ ^^^ prikkeling op don accosso-

rius, die zich door den sterno-cleidonia.stoideus naar do cucidlaris boven den

sclioiider uitstrekt. Immers, indien men de middelliiiie, zoowel van voren als

van acliteron in den hals prikkelde, volgden gecne convulsien, waar o^k de

nervus accessorius zich niet verbreidt; maar hetgeen zoude moeten volgen, indien

de tweede en derde balszenuw hier de overbrengers waren van de rencxl)ewoging.

Geen ander gedeelte van het ligchaam, men niogt dit prikkelen zooveel

men wilde, was in staat deze convulsien te voorschijn te brengen; doch in-

dien men voor een paar minuten de respiratie belette, werden eveneens de

convulsien opgewekt.

Was nu slechts de eene zijde van het ruggeinerg doorgesneden, dun was

ook slechts de eene wang vatbaar deze convulsive ol' epileptische bewegingen

te verwekken, en men kon den anderen wang straffeloos prikkelen en knijpen

zonder gevolg. Waren echter de beide achterste strengen doorgesneden, dan

gelukte het, deze toevallen te veroorzaken zoowel na prikkeling van den eenen

als van den anderen wang. Deze proeven geven aanleiding tot hoogst gewigtige

gevolgtrekkingen.

Vooreerst ontstond deze vatbaarheid voor convulsieve bewegingen eerst in

do derde week na de aangebragte beleediging, en dan nog wel in de medulla

oblongata, dus zeer verre van de beleedigde plaats. Wij moeion dus hieruit

besluiten, dat de geprikkelde toestand, door de beleediging van het onderste

rugge- of lendengedeelte van het ruggemerg aangebragt, zich langzamerhand

naar boven aan het gelieele ruggemerg, en wel bijzonder aan het veilengde

merg heeft medegedeeld. Immers, door prikkels konden deze convulsien alleen

uit het verlengde ruggemerg door den nervus trigeminus en waarschijnlijk

door den accessorius worden opgewekt.

Dit wordt nog nader bevestigd door den gang der opgewekte convulsive be-

wegingen zelve. Immers de eerste convulsive bewegingen, die ontstonden, be-

|)aalden zich tot kramptrekkingen van het gelaat en van de oogen; eenige dagen

na dit eerste acces werden de spieren van de larynx, van den hals on borst door

convulsien aangedaan, en eindelijk deelden hierin ook de spiereu van den tronk

en extremiteiten *. Een der eerste verschijnselen van een volkomen acces

bestond in een spa.smus der gloltis of van de spieren voor de ademhaling y.

* Complcs rendus, 1S56, Janvier. Afl. 7.

t /, c.
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JNador nog woidl dit omschreven in het tweede stuk van den Schrijver *,

waar hij zegt, dat, indien men zachtjes de huid prikkelt in deze dieren op

eene dei' aangewezen plaatsen, er een ligte spasmus van slechts korten duur

volgde van de oogleden, de gelaatsspieren en den hals, doch alleen aan

de eene zijde. Het dier schreeuwt zelfs minder dan indien men andere

deelen prikkelt; liet is dus niet de pijn, maar de werking op de reüexzenu-

wcn. Zoo ook hrengt een prikkel op den stam dezer zenuwen (tweeden en derden

tak van den trigeminus) geene convulsien te weeg, maar wel zoolang deze

zenuwen nog met de huid verhouden zijn, en men deze prikkelt; en dit is

juist, wat in het algemeen geldt van de reflexzenuwen. Immers is het be-

kend, dat rellexverschijnselen door een prikkel op de huid of slijmvliezen

worden opgewekt, maar geenszins, indien men de stammen der zenuwen zelve

|)rikkelt; iets wat eigene proeven mij bevestigd hebben.

Indien echter de irritatie op den wang of hals sterk is, wordt het hoofd dour

(Ie convulsien slei k naar de eene zijde getrokken van bijna alle spieren van die

zijde (wel waarschijnlijk het sterkst door den sterno-cleidomastoidcus); de mond

opent zich door de werking der nedertrekkers van de onderkaak (n. mandibularis

en hypoglossus); dikwijls heeft er een sterke raauwe schreeuw plaats door de

spieren van uilademing en de convulsive trillingen der chordae vocales (beter

van de spieren in de larynx, die dezen spannen), en spoedig valt het dier dan

eens op de ge|)rikkelde dan eens op de andere zijde. De convulsive trekkin-

gen vertonen zich nu over het geheele ligchaam, behalve aan het gepara-

lyseerde been. Het hoofd beweegt zich alternatief van de eene naar de

andere zijde (dus blijven de contractien niet bepaald tot de eene zijde, maar

zijn in de medulla oblongata ook op de overzijde overgesprongen, zooals zich

ook uit onze anatomisch-physiologische verklaring van het verlengde merg

verwachten liet); de spieren van het gelaat en de oogen trekken zich achter-

volgens te zamen (facialis); de niet verlamde deelen geraken in hevige con-

vusive bewegingen; de ademhaling wordt onregelmatig en convulsief; de fae-

caalstoffen worden uitgeworpen, en dikwijls heeft ook afloop van urine plaats

(dus contractien worden opgewekt van de buikspieren, of tetanus van al

de ademhalingswerktuigen, als in sterkere aanvallen van epilepsie); somwijlen

zelfs erectio penis en ejaculalio spermatis. Het acces duurt niet lang, maar

herhaalt zich dikwijls
"f.

* Comples rendus, Ocl. 1856.

f Comples rendus, Ocl. 1. c.
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Wij zien iii {l(>zo bfvsclirijviiij:^, zooals ook Hrowiv Seqiiard zelf hepanLI

aangeeft, gelicol en al liel lieeld van een hevigen aanval van epilepsie mei

al zijne verschijnselen, zooals zij in eenen ej)ile|)licus in dezelfde orde

volgen.

lloogsl gewiglig is liieibij, dat na eene dergelijke beleediging aan hel rugge-

(il h'ndengedeelle van het ruggenierg *, de verhoogde leilexverschijnselen zich

niet verloonen op prikkeling van dat gedeelte van het ruggenierg, hetgeen

liet naasle hij de aangebragle Avond gelegen is, en helg(>en men vermoeden

zoude, dat het eerst en hel sterkst door den aangehraglen prikkel moest wor-

den aangedaan. .Maar de verschijnselen vertonen zich het eeist in hel ver-

lengde ruggenierg, wanneer door de ziekelijke algemeene oj)Vvekking van hel

ruggenierg ten gevolge der beleediging ook het verlengde merg begint hier-

aan deel te nemen. En ook dan nog is prikkeling van het lagere ruggenierg

niet in slaat deze convulsien op te wekken, maar volgens ijROW.\ Sequard

alleen prikkels, die direct op het verlengde merg woiden overgebragl. Zelfs

prikkelingen aan den verlamden voel aangebragl, die bij unilaterale sectie van

hel ruggenierg in een toestand van hyperaeslhexic of hoogere gevoeligheid

verkeert, brengen deze convulsies niel te weeg.

Deze gewiglige onderzoekingen komen geheel overeen niel de resultaten,

die Pflüger uit een groot aantal waarnemingen reeds vroeger had getrok-

ken, waarvan de slotsom is, dat bij prikkels op eene gevoelzenuw van de

hersenen (tiigeminus) de voortgang van reilexbewegingen naar beneden is,

of naar de medulla oblongata toe, terwijl bij prikkeling van eene ruggemerg-

zenuw de voortgang van reflex omgekeerd is, van beneden naar boven, dat is

eveneens naar do medulla oblongala y; zoodat, indien de rellex in motoren

optreedt, die zelfs zeer verwijderd van de geprikkelde gevoelzenuw liggen.

* Er is geen twijfel aan, of ook belcctligingeii van liooj;ere gci.!'?elleii van list Miggemei-g zouden

dezelfde verschijnselen te weeg lirengen; maar deze 'grijpen zou sterk in liet leven der dieren

in, dat zij sterven voor deze verandering in de medulla oblongala is voorgevallen. Zij blijven

hieronder geeue 3 weken in het leven, of althans zeer zeldzaam, indien de beleediging niet zoo

hevig was. Maar indien het ruggenierg gepiikkeld wordt, indirect b. v, door eene beleediging van

den vinger of den hals, die aanhoudende zenuwprikkeling te weeg brengt, dan kan door deze zenuw-

jirikkeling het verlengde ruggemerg op dezelfde wijze wordi-n aangedaan, en kramptrekkingen, epi-

lepsie, ja titani.s zijn hiervan dikwijls de bekende gevolgen. Zie meerdere dergi-lijke gevallen onder

aiidcren gemeld in Pflügex, Die sensorischen Fiiucliorien des liückenmnihs, Berlin 1S53, p. S7 s q.,

üenbuclil. X, XII en XIII en volgende.

I Die sensorischen Funclionen des Piücl;enmur/:s. Berlin 1853, pag. 7+.



EN DE RATIONEELE BEHANDELING DEZER ZIEKTE. 157

Jan zijn do reflecloriscli opgewekte motoren steeds dezulken, die uit de me-

duUa oblongata ontspringen *; eerst dan, wanneer de prikkeling de modulla

oblongnta heeft bereikt, kunnen de reflexbewegingen naar de andere zijde

overslaan en zich over het gehcele ligchaam verbreiden f. Is echter de

prikkeling der meduUa oblongata niet te sterk, dan kan, Avannecr deze prik-

keling do medulla oblongata bereikt heeft, zij zich verbreiden over het lig-

chaam, maar alleen op dezelfde zijde §. Tot de overspringing op de tegen-

overgestelde zijde behoort dus een hooger graad van prikkeling dan tot ver-

breiding der convulsiën op de aangedane zijde; zoo is ook tetanus een gevolg

van eene sterkere prikkeling dan die, waardoor afwisselende krampen en con-

vulsios worden verwekt. Uit alles zien wij overtuigend, dat de medulla oblon-

gata zich zoowel bij prikkeling door eene sterkere opgewektheid onderscheidt,

als ook dat hier de plaats is, waar de bilaterale convulsies het eerst te

voorschrjn treden; dat het dus de medulla oblongata is, die wij in con-

yulsies, epilepsie en andere convulsive of zenuwachtige aandoeningen als de

bron van ziekelijke werking, als het naaste punt van uitgang moeten beschouwen;

en dat in de meeste gevallen de hevigste werking aan die zijde plaatsheeft,

van waar de prikkeling op hel ruggemerg, of van uit de hersenen is uit-

gegaan.

Eindelijk hebben wij boven aangetoond, dat de medulla oblongata rijker is

aan bloedvaten, omdat tot hare meerdere werkzaamheid een overvloedige arte-

rieuse bloedstroom vereischt wordt; maar dat bij reflexbewegingen, de werkzaam-

heid doorgaans spoedig is uitgeput en de convulsive bewegingen in rust

overgaan, om later weder te beginnen of zich gedurig te herhalen. Deze

gewigtige eigenschap vordert nog eene vollediger toelichting.

Uit de proeven namelijk van Brown Sequard blijkt, dat indien de eene

zijde van het ruggemerg, of ook de beide achterste hoorns werden doorge-

sneden, en het dier de gevolgen dezer hevige operatie doorstond, de epilep-

tische toevallen eerst in de derde week na de operatie zich begonnen te

vertoonen
; dat tot opwekking van deze toevallen meestal eene geringe prik-

keling vereischt werd, soms was het aanblazen genoeg; doch nu begonnen

* Pflüger, 1. c. pag, 78, V.

tl. c.

§ Pflüger, 1. c. Bcobacht. II, III, V, VIII, XII, XIII enz. Zie ook de Tabel en een Aanhangsel,

achter het werkje medegedeeld.

29
Wli- E> NATLLRR. VEIIM. DEP. KOM>KL. AKADEMiE DEEL VI.



f38 OVER DE NAASTE OORZAAK VAN EPILEPSIE

ook dc convulsive trekkingen zich te vcrtooncn zonder oenige aanleiding

hoegenaamd^ dus van zelve, dat is, het dier was epileptisch geworden.

Wij zien hieruit, dat na het aanhrengen van ecne wond in het onderste

gedeelte van het ruggenicrg zich langzaam deze ziekelijke toestand ontwikkeld

heeft, dat is, er is ontsteking ontstaan als een noodwendig gevolg op de

plaats van belcediging; maar deze verhoogde prikkelbare toestand heeft zich

als verhoogde gevoeligheid langzamerhand aan de geheele medulla, en eindelijk

aan de mcduUa oblongala ftiedegedeeld. Nu hebben wij echter boven aan-

getoond, dat de medulla oblongata boven alle andere deelen van het zenuw-

systeem bijzondere vatbaarheid bezit om reflexverschijnselen ook in den ge-

zonden toestand op te wekken. Het is dus zeer natuurlijk, dat door de ver-

hoogde prikkelbaarheid deze vatbaarheid voor reflex sterk is toegenomen ; maar

wij zien die nu even als in epilepsie zoo stijgen, dat de reflexverschijnselen ook

spontaan zonder uitwendige prikkeling zich beginnen te vertoonen. Bovendien,

hetgeen hier het gewigtigste is, zij zijn niet aanhoudend; maar, gelijk Brown
Sequard uitdrukkelijk bemerkt, het acces duurt niet lang, maar herhaalt

zich dikwijls.
^

Wij hebben dus hier het vreemde verschijnsel, dat, ofschoon de aanlei-

dende oorzaak, de prikkelende wond aan het ruggemerg aangebragt, en de hieruit

ontstane verhoogde prikkelbare toestand van de medulla oblongata aanhoudend

zijn, de verschijnselen evenwel intermitterend zijn.

Hetzelfde heeft zeer dikwijls plaats bij den mensch. Wij willen uit eene

groote menigte voorbeelden, die wij hiertoe zouden kunnen aanvoeren, slechts

eene kiezen, door Pflüger ontleend uit de Operative Chirurgie van Dief-

FENBACH.

Een jong meisje, dat voor eenige jaren met de eene hand in een wijnglas

gevallen was, leed aan heftige neuralgische pijnen, vermagering, conlractuur

en volkomene onbruikbaarheid van dit lid. Paroxysmengewijs werd echter

het geheele zenuwsysleem aangetast door reflectorisch opgewekte epileptische

toevallen. De vingers waren deels door krampen, deels door harde groeven

of cicatrices in den hoogsten graad gecontraheerd. Bij de uitsnijding derci-

catrices vond men eene lijne glassplinter, van de gedaante van eene fijne

vischschub, die eene zenuw verwond (angeschnitten) had. De zenuw was op

deze plaats verdikt en verhard. Na de operatie verdween de neuralgie, de

vermagering, de contractuur en de epilepsie. De zieke werd Aveder volkomen

gezond, en verkreeg zelfs de geheele bruikbaarheid der hand terug. Pflüger
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voegt liierbij: het geval leert ons vooreerst de wet van gelijkzijdige leiding,

van eenzijdige reflex, daar wij hier eene tonische reflexkranip (slechts in

den eenen arm) waarnemen. In betrekking tot de plaats der aandoening zien

wij deze constant in de eene armvlecht plaats grijpen, waartoe de geïrri-

teerde sensitive zenuwvezel behoorde. Van tijd tot tijd straalde echter de

irritatie over op andere motoren [en treedt als algenieene reflexkramp op,

die nog de triviale benaming draagt van epilepsie *.

Wij zien dus weder hier een aanhoudenden prikkel: de ontstoken zenuw

en de glasscherf, die eene bestendige contractuur op de spieren van den

arm te weeg brengt, verwekken in de medulla oblongata slechts tijdelijke

reflexverschijnselen, dat is, epilepsie; alle welke verschijnselen weder vol-

komen verdwijnen na het wegnemen van de aanhoudende oorzaak, namelijk

de glasscherf uit de ontstoken zenuw. Er was dus in de cervicalvlecht of

halsruggemerg, of in de medulla oblongata nog geene sterke organische ver-

andering of degeneratie ontstaan : wanneer na het wegnemen der oorzaak de

verschijnselen niet zoo gemakkelijk of spoedig zouden geweken zijn.

Tot het voortbrengen van epilepsie wordt dus geone desorganisatie, geene

sterke verandering in het weefsel, maar slechts eene meerdere opgewektheid,

en, zooals wij later zullen zien, gemeenlijk een versterkte bloedsaandrang

en stofwisseling vereischt.

Maar het is niet noodig, om deze verhoogde vatbaarheid tot reflex in de

medulla oblongata op te wekken, dat de prikkel altijd door eene spinaalze-

nuw worde aangebragt. De sympathicus en vagus doen hetzelfde. Wij weten

hoezeer bij kinderen evenzeer convulsien ontstaan door den prikkel van het

* Pri-UGEK, Functionen des Rückenmarks, pag. 80 sq. Beobach/. XIIF.

In vele geyallen van epilepsie zijn de convalsive bewegingen doorgaans sterker aan de eene

zijde dan aan de andere, en wordt het hoofd b. v. bestendig naar de eene zijde getrokken. In

hoe verre men hieruit besluiten mag, dat de verwijderde opwekkende oorzaak in de tegenoverge-

stelde zijde der hersenen of aan dezelfde zijde door eene der spinaalzenuwen wordt aangebragt, durf

ik niet beslissen; maar het komt mij zeer waarschijnlijk voor, dat men uit sterkere trekkingen naar

de eene zijde bij epilepsie, vooral indien dit, zooals gewoonlijk, constant is, tot eenen eenzijdigen

opwekkenden prikkel, hetzij in de hersenen, hetzij in eene der spinaalzenuwen moet besluiten. Daar

het verder uit de proeven van Callenfels gebleken is {Onderzoekingen over den invloed der vaal-

zenuwen op den bloedsomloop, Utrecht 1855, pag. 67), dat prikkeling van den eenen sympathicus ook

slechts aan de eene zijde der hersenen werking op de bloedvaten uitoefent, zoo kan zelfs misschien

bij eenen intestinaalprikkel aan de eene zijde, eene sterkere werking op die zijde der hersenen, en

hierdoor op de medulla oblongata zich vcrtooneu.

29*
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landen krijgen, als door wonnen, wanneer de verwijde pupil de vorlioogde

werkzaamheid van den sympaüiicus, onder wiens bestuur de dilatator pupillae

belioori,, genoegzaam aangeeft. Evenzoo zijn stuipen als gevolgen van zuur

bij kinderen, of van verhoogde gevoeligheid der ingewanden, bijzonder van

ontsteking der ingewanden, genoegzaam bekend. Een prikkel dus, op den

synipathicus of vagus uit de maag en ingewanden aangebragt, werkt even-

zeer om de gevoeligheid en werkzaamheid van de medulla oblongata te vcr-

hoogen als eene ontsteking in eenc spinaalzenuw *.

Maar ook hiertoe beperken zich deze oorzaken niet. Wij hebben boven

reeds een en andermaal opgemerkt, dat de toevoer van gezond arlerieus bloed

in de medulla oblongata niet alleen zeer overvloedig is, maar ook een vereischte

voor de gereedelijke voltrekking van hare functiën. Door dit bloed moeien de

levendige stofwisseling en daarmede de organische werkzaamheid in de me-

dulla oblongata, gelijk in alle deelen van het ligchaam, worden onderhouden.

Maar is nu het bloed zelf ziekelijk, is het van zijne gezonde zamenstel-

ling afgeweken, dan geeft het ook niet meer den normalen prikkel, het voert

niet meer de voedingstoffen, zooals zij in hare zamenslelling tot onderhoud

van de levensfunctiën vereischt worden, aan. Zoo zien wij allerlei stuipen

en zenuwtoevallen, zelfs epilepsie, uit chlorose ontstaan, waarin het ijzer of

haematinc schijnt te ontbreken, en de lympathische witte bloedbollen te

zeer de overhand nemen. En wij ondervinden, dat door herstelling van de

bloedmenging, door het toedienen van martialia en goede voeding, alle ze-

nuwverschijnselen ophouden, en dat de epilepsie zelfs kan verdreven worden.

Hetzelfde zien wij bij het toedienen van strychnine, wanneer het bloed

vergiftigd wordt door de absorptie en opneming van dit zoo hoogst krachtig

werkend middel ; maar ofschoon nu de strychnine, die in het bloed is opgenomen,

hierin circuleert, en dus in bestendige aanraking of wisselwerking komt met

de medulla, zijn daarom toch de verschijnselen niet aanhoudend, maar zij

vertoonen zich in afwisselende kramptoevallen en schokken. Een hond, zoo-

als ik hierover reeds vroeger eene opzettelijke onderzoeking heb niedege-

* Deze invloed vnn den svmpathius, om door prikkeling op de medulla oblongata convulsies

op te wekken, is door eene directe proef van Kussmaul bevestigd, die, nadat hij eene carotis had

onderbonden, convulsien bij een konijn zag ontstaan na galvanischen prikkel op het boven doorge-

sneden gedeelte van den sympathicus, welke eindigden na het ophouden van den prikkel, en op nieuw

konden worden opgewekt. Zie Uniersuclmngen iteber Ursprung tind JFesen der Fallsuchlzuckingcn,

pag. 114.
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'Joeid *, door strycliiiiiic vergiftigd, geraakt plotselings in convulsien, eii is

de gift sterk genoeg, in zeer hevige stuiptrcküingen en tetanus,- waarbij hij

echter zijn bewustzijn behoudl, ja volstrekt geen teeken geeft van ecnige

pijn. En ook na de hevigste convulsion staat de hond na eenigen tijd weder

op, wandelt rond, en hem schijnt voor het oogenblik niets te deeren ; men

kan hem strijken over den kop, den rug, en dit geeft lot geenerlei reflex-

verschijnselen aanleiding. Dezen vrijen toestand zag ik zelfs \{ uur voortduren,

hoezeer ten laatste de hond aan tefanische vastzetting van alle borst- en

ademhalingswerktuigen bezweek. Had zich, na een aanval, na eenigen tijd de

verhoogde gevoeligheid hersteld, dan was het aanraken van het dier, ja het

blazen op het dier genoegzaam, om weder de hevigste epileptische en te-

tanische verschijnselen te verwekken.

Hieruit volgt, dat bij deze hevige kramptrekkingen en zoo verhoogde werk-

zaamheid, die bij strychnine zich niet tot de medulla oblongata beperkt, de

gangliëncellen als bronnen der werkzaamheid meer of min spoedig worden

uitgeput; dat is, dat door deze krachtige werkzaamheid in do cel eene ver-

andering plaats heefi, die door ^ieuwe voeding, door een rijkelijken stroom

en inwerking van arterieus bloed moet worden hersteld. Eerst dan, wanneer

na eenige rust de uitgeputte prikkelbaarheid is hersteld, klimt de vatbaar-

heid voor reflex of uitstraling van kracht weder tot die hoogte, dat er slechts

een geringe prikkel, of ook wel geheel ^cen uitwendige prikkel gevorderd

wordt om stuipen op te wekken.

Hetzelfde zien wij in epilepsie. Het is een overbekend feit, door mij

honderden malen waargenomen, dat indien een epilepticus door een zwaar

toeval is aangetast geworden, bij naar evenredigheid veel langer vrij blijft;

maar heeft hij slechts een ligt toeval gehad, dan herhaalt zich dit na kor-

teren tijd, dikwijls den volgenden dag, in een heviger acces, en nu blijft hij

weder langer verschoond. Zelfs de verhoogde prikkelbaarheid in het zenuwgestel

en bijzonder in de medulla oblongata en in de hersenen, die in zulk eene naauwe

onderlinge verbinding staan, vertoont zich bij den epilepticus voor den aanval

zeer dikwijls in eene grootere bewegelijkheid, ligter ontstaan van drift en

hartstogten, soms ook in een onaangenaam gevoel, waarvan zij door het meer

of min spoedig hierop gevolgd acces dan weder voor een tijd lang worden bevrijd.

Waarin nu dit verschil bestaat in de gangliëncellen, dat hunne werkzaam-

Verhand. over het liuggemerg, pag. 63 sq.
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zaamhcid bij verhoogd geprikkeldcu toestand, of ook zelfs na normale reflex-

bewegingen, als in het slikken, hoesten enz. slechts zoo kort duurt, en ook

door onzon wil niet kan worden verlengd, terwijl wij door onzon wil toch

een langdurigen indruk op do spieren kunnen te weeg brengen en die in

eene lang aanhoudende spanning doen blijven, is, zooals wij boven reeds

hebben opgemerkt, mooijelijk te verklaren. Gedeeltelijk mag dit gelogen zijn

in den eigen aard der bijgangliön, die op de zenuwkorncn in de medulla

oblongata werken en nergens anders zoo voorkomen, gedeeltelijk in het ver-

schil van wegen, langs welke aan de gangliëncollon de prikkel tot werkzaam-

heid wordt toegevoerd. Zoo zijn de draden van het witte merg en de voor-

strengen, als dragers van onzen wil, veel dikker dan "de zoo fijne longitu-

dinale draden in de achterste hoorns, die wij gezien hebben dat tot reflex-

combinatiën dienen en in dezelfde gangliën schijnen over te gaan *. Of nu

dit verschil van werking in deze verschillende draden, waarmede do gangliën-

cellen vereenigd zijn, of in de verschillende werkingswijze van bijzondere

gangliëncollon voor reflex gelegen is, weten wij niet; maar wij zien, dat, in-

dien de gangliëncellen door een aanhoudenden prikkel, b. v, door vergiftigd

bloed, worden aangedaan, ook dezelfde intermissies in do verschijnselen zich

verloonen. Genoeg, dat vooral aan het verlengde ruQfgemeri:f deze intermissie van

werkzaamheid, van ontlading als het ware eigen is; de diepere reden zal wel

verder gelegen zijn dan ons verstand reiken kan.

Deze onze verklaring van epilepsie en van hare naaste oorzaak uit eene ver-

hoogde werking der gangliëncellen is in meerdere of mindere mate in strijd

met de verklaring, door Kussmaul en Tensor in hunne belangrijke verhandeling

over dit onderwerp onlangs gegeven.

Door hunne proeven geleid, dat onthouding van den bloedstroom vooral in

de doelen, die achter de thalami gelogen zijn, dus in het verlengde ruggemerg,

epileptische convulsien opwekt, meenen zij, dat epilepsie minder het gevolg

is van plotselingon activen bloedsaandrang in deze doelen, maar veeleer door

anaemie of onthouding van bloed wordt te weeg gebragt, die dan door eene

krampachtige zamensnoering der capillairvaten zoude worden veroorzaakt f.
Hierdoor wordt plotselings de voeding belet §; liever zoude ik zeggen, de

* Zie Vcrhand. over het Ruggemerg, pag. 47, Fig. 9 6. Fig. 10.

t 1. c. pag. 112 en 117, N». 4.

§ 1. e. pag. 77.
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stofwisseling gestoord, waardoor deze declen in een opgewekten toestand zouden

gebragt worden, zoodat convulsien hiervan de gevolgen zouden zijn. Bij iederen

aanval van volledige epilepsie zoude gelijktijdig dezelfde niateriëele verande-

ring in de groote hersenen en in een groot deel der achter de thalami ge-

legene deelen plaats hebben *. De gelieele hersenen zouden das plotselings

anaeniisch worden.

Ik kan mij met deze verklaring niet juist vereenigen, en meen, dat de

schrijvers zich te zeer door deze p'roeven tot eenzijdigheid hebben laten ver-

leiden door de active arteriele congestie als oorzaak geheel uit te sluiten
"f.

Want hoezeer zij ook andere oorzaken aannemen, als chemische veranderingen

in het bloed, vreemde stolfen, die de voeding zouden hinderen §, — zoo hebben

zij, naar mijne meening, niet genoeg gelet, dat ook volblocdigheid en te sterke

congestie evenzeer convulsien verwekken als anaemie.

Wel erkennen zij, dat bij gehangenen er eveneens convulsien ontstaan uit

vermeerderden bloedsaandrang **. Zelfs in twee gevallen, waar hun zonder bloed-

storting de compressie en onderbinding der hals- en sleutelbecnsaderen ge-

lukte, stierf het eene dier onder algemeene convulsien 48 uren na de onder-

binding, hetgeen ook Cooper had waargenomen
"f-^.

Bovendien zijn gevallen waargenomen door Romberg en nog later door

Reimer, waar door compressie van de carotides het acces werd afgebroken. In

het door hem waargenomen geval gelukte dit aan Reimer bij dezen patiënt

twee-en-twintig maal, waardoor hij groote verligting en verbetering in zijn

geheugen en gemoedstemming ondervond §§.

Indien verder zoo algemeen anaemie de oorzaak was, en, gelijk deze schrij-

vers overal hebben aangetoond, dat na het terugvloeijen van het bloed de

convulsien ophielden, zoo moest in epilepsie zelve wel het middel tot spoe-

dig verdwijnen van de toevallen gelegen zijn; daar, indien wij ook al anaemie

als oorzaak wilden aannemen, toch zeer spoedig congestie hierop volgt, ge-

durende welke juist de convulsien zich het hevigste vertoonen. Een over-

* ]. c. pag. 94.

f 1. c. pag. lOé sqq.

§ I. c. pag. 100 sqq.

** 1. c. pag. 106 sq.

tt 1- c. pïg. 108 sq.

§§ Smidts Jahrbücher, 1857, N". 8, pag. 181 sq.
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gang van anaemic en congestie, nog voor liol Mood door bolcllo adcnilialing

Ie zeer vencus is geworden, moest toch wel invloed op de toevallen uitoefe-

nen; en indien men ten gevolge van veneus bloed dit zoude willen verklaren,

zoo zoude dit, gelijk Foville te rcgt opmerkt *, onjuist zijn ; daar, als liet acces

op het hoogst, de bloedaandrang het sterkste is, het toeval dikwijls plotsclings

eindigt en het bewustzijn terugkeert, hetgeen hiermede moeijelijk te rijmen is.

Evenmin stemt hier volkomen mede overeen, dat voor den aanval de

epileptici doorgaans opgewekter, levendiger en irrilabeler zijn, en in het gelaat

en de grootere hitte van het hoofd reeds eene meerdere congestie verloonen.

In een geval was ik in staat dit met juistheid te bepalen. Bij een jongen

namelijk yan 19 jaren, die onder het gebruik van digilalis een geruimen lijd

van toevallen was vrij gebleven, vond ik de warmte van den schedel in verge-

lijking met den wang excessief groot, en een zeer kleine thermometer, die ik

juist voor dit oogmerk ten onderzoek van de verschillende warmte bij mij

had, op den schedel en den wang afwisselend leggende, gaf eene meerdere

warmte op het voorhoofd en de kruin van 15" Fauk. boven die van den

wang aan. Voor ik bloedige koppen in den nek kon laten aanzetten, lag hij

reeds in een hevig epileptisch toeval, naauwelijks 15 minuten nadat ik deze

temperatuur had onderzocht; waaruit blijkt, dat hier eerder eene congestie

dan wel anaemie het toeval voorafging, en eene dergelijke anaemie, als de

schrijvers door onderbinding der 4 halsslagaderen veroorzaakten, betwijfel ik

zeer, of immer een epileptisch acces voorafgaat. Dergelijke convulsien ver-

loonen zich, zooals bekend is, bij hevige haemorrhagie; maar welke ook de

naaste oorzaak moge zijn, geen praclicus zal ze met epilepsie verwisselen,

en bij herstel keeren zij dan ook niet terug.

Wel wil ik toegeven, dat reeds in het eerste begin van een acces meer-

dere of mindere vaatkramp kan aanwezig zijn, die zelfs eene plolselingse

oogenblikkelijke vertraging of beletsel in den omloop door de capillairen kan

te weeg brengen om spoedig in verwijding over te gaan ; maar deze kramp

zoude ik niet houden voor de oorzaak van het toeval, maar veeleer voor

het gevolg van de beginnende ontlading der zenuAvgangliën, die zekerlijk

met de vasomotorische zenuwen in het naauwsle verband staan.

ScHiFF vond, dat, na doorsnijding van het verlengde ruggemerg aan de

eene helft op de hoogte van de punt van den calamus scriptorius, vermeerderde

Zie Dictionnaire do Medecine el de Chirurgie praliques. Par. 1831. Tom. 1. AH. Epilepsie. ^.i2l.
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warmte van de geopereerde zijde van den kop en oorcn ontstond *, zoodal

dus blijkbaar de niedulla oblongala op de vaatzenuwen van het hoofd een

sterken invloed moet uitoefenen. Eveneens hebben de proeven van Calleix-

FELs geleerd, dat prikkeling van den eencn synipathicns vernaauwing der

slagaderen van de pia meninx op de groote hersenen te weeg kan brengen,

die dan spoedig door aanzienlijke verwijding wordt opgevolgd
-f.

Het schijnt dus naauwelijks betwijfeld te kunnen worden, of de zoo aan-

zienlijk opgewekte werking van de gangliëncellen in de meduUa oblongata

zal haren invloed ook op de vasomotorische zenuwen van de hersenen uit-

strekken, en deze veranderde en meer of min gestoorde bloedsomloop is,

naar nsijne incening, oorzaak van het verlies van bewustzijn gedurende een

aanval van epilepsie; terwijl het onjuist is, te meenen, dat deze bewuste-

loosheid altijd vooraf gaat. In een geval, waar een epilepticus met een schreeuw

Ier neder stortte, verzekerde hij mij, op mijne vraag, dat hij deze schreeuw

nog even had gehoord, maar verder hem alles was onbewust gebleven.

Gaarne nemen wij dus met Küssmaul aan, dat in een epile[)tisch acces

de geheele hersenen meer of min deelen in de verandering; maar het begin

van het acces, of van deze ontlading, meenen wij in het verlengde rugge-

mcrg te moeten plaatsen, en als gevolgen van de hierdoor te weeg gebragle

werking op de vaalwanden der hersenen, de bewusteloosheid te moeten ver-

klaren, terwijl het bewustzijn in eenige ligte aanvallen, gelijk wij later zullen

aantoonen, zelfs kan behouden blijven of ook wel verloren gaan, zonder dal

het tol convulsicn komt. Dat op geringe storingen van liersencirculatie zoo

ligt verlies van bewustzijn volgt, zien wij overvloedig bij zoo menig meisje

of vrouw, die bleek wordt en in tlaauwle valt 5
zoodat dit in epilepsie zich

gemakkelijk laat verklaren,

§0.

PATHOLOGISCHE ANATOMIE VAN EPILEl^SIE.

Gelijk in hel algemeen de pathologische anatomie van zenuwziekten nog

.op een zeer lagen trap staat, dooidien men zoo dikwijls of onwezenlijke

* M. ScHiFF, UnlcrsuchiDigcn ziir Plii/siologie des Ncrvcnstjstcms, 1. Tli., pag. 202.

t J. VAN DER Bf.ke Callenfels, Ovcr den invloed der vnntzenitwen op den bloedsomloop. Ulreclit

1855, png. 67 sq.
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gebreken viiidl, die producl zijn en niel oorzaak der ziekte, of dal men zicli

niet overtuigen kan, dat de geringe onopgenfierkte veranderingen zulke he-

vige gevolgen hebben kunnen voortbrengen, en men uit gemis van de noo-

dige kennis van de levensverschijnselcn in hel gezonde ligcbaam, d(! belrek-

king lusscben het ziekelijk gevondene en de ziekte zelve niet weel te

verklaren, — zoo is de pathologische anatomie en zijn de resultaten op het

cadayer bij epilepsie nog wel de treurigste van allen *. Zoo zegt de in de

anatomie der bersenen zoo ervarene Foville, die door zijn uitstekend werk

over de hersenen j getoond beeft, boezeer hij meer dan een ander in den

dieperen zamenbang van de verscbillende deelen der hersenen is doorgedron-

gen, in een uitstekend, met oordeel geschreven artikel. Epilepsie, in de Dic-

lionnaire de Médicine et de Chirurgie pralique het volgende: §

»Si vous examinez Ie systeme nerveux d'un ('!pilepli(|ue, cliez lequei les

» attaques n'ont pas été suivies d"un trouble durablc dans l'exerciee des fonc-

)) tions inlellectuelles et locomotrices, vous ne trouverez aucune allération

» constante, si ce malade a succombé a une afleclion èlrangère a répilepsie.'"

))Vous ne trouverez rien, absolument rien, qui dilfèrc de Tétat nornial

wdans Ie plus grand nombre des cas de ce genre. Dans quelques-uns. vous

wrencontrerez des altérations telles qu'un tubercule, un cancer, une produc-

» tion osteo-calcaire, qui peut bien être regardée comme cause occasionelle du

))désordre qui a excité les attaques; mais ce désordre lui même a disparu,

«comme les symptomes, Ie tubercule reste pourtant, aucune phenomènc ne

«trahit sa présence."

* Zoo wordt nog vrij algemeen ontkend, dat bij krankzinnigen de verschijnselen, in het lijk ge-

vonden, eenige opheldering geven van den aard en het beloop der ziekte. Eeue meer dan Süjarige

ervaring heeft mij tot een geheel tegenovergesteld gevoelen geleid, en ik herinner mij niet, in de

laatste 25 jaren eenige sectie bij een krankzinnige te hebben in bet werk gesteld, die mij niet

eene voldoende uilkomst gaf van de waargenomen verschijnselen. Zeer dikwijls kon ik met naauw-

keurigheid vooraf bepalen wat zoude gevonden worden, waarvan dikwijls mijn vriend Lieduolm,

en zoo ook vroeger de bekende Bends uit Zweden en nog meermalen van üeu Lith, Med. Doet',

van het Gesticht in Utrecht getuigen waren. Nog onlangs in een merkwaardig geval, waar ik de-

generatie, of liever ontsteking der materies corticalis onder het os frontis had bepaald, was Dr.

Albini uit Lombardijen, die mij juist bezocht, de getuige, hoe volkomen de uitkomst tot in bij-

zonderheden aan mijne diagnose beantwoordde. De gronden hiervoor heb ik reeds hier eu daar

medegedeeld; ik hoop, dat ik nog in staal zal zijn, later dit uitvoeriger uiteen te zettenen te betoogen.

f Trai'ti complet de l' A-nat. et de la Fhi/siol. et de la Pdlhol. du Sijst. cerebrospimd avec .itUu.

Par. 1844.

§ Diclion. de Med. et Chirurg, prat. Tom. 7, pag. 419. Voce Epilepsie.
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))'2) L'inspcction dos organes enceplialiquos dos ópilopliqucs, saus compli-

wcalion de désordrc pormanent dans los fonctions intollectuellos et locomo-

» trices, vous offrira une altéralion constante toutos les fois qiie ces malades

«seront morts dans Icnrs allaquos. Cetle altéralion sera une injoclion géné-

wrale Irès forte de la substance encéplialique; de la donc méme, rarachnoide,

))le cerveau, Ie cervelet etc. seront gorgés d'un sang livide; c'est aussi ce

«qu'on observe dans les mêmes organes des pendus, des asphyxiés. Ainsi

» cetle allération, quoique constante chez les épileptiqiies morts dans Faccès,

))n"esl pas characteristique do Tópilepsio; olie Test plulót de Taspliyxic a la-

wquelle ont siiccombó les nialados.*'

»-")) Clioz los épilopti(|uos oflVant la complication d'un désordre intelloctuel

» [tcrmanonl, ot aussi d"un alïaiblissoment dans les niouvemens, vous trouverez

))des altéralions d'uno autre espèce."

Deze beschrijft hij verder als verharding, waarbij de mergstof een mat aan-

zien vertoont, soms buiten de verharding eene algemeene vaatinjectie, en in

oen crroot aantal buitonffemeene verwijdins; van do bloedvaten. Soms ver-

woeking in de algemeene consistentie van de hersenstof, eene soort van flac-

cidileit en te gelijk sterke vaatverwijding.

Deze veranderingen komen voor door de geheelc mergstof van de hersenen,

in hel inwendige dor hemisphacren, zooals in het corpus callosum, het cornu

ammonis, de kleine hersenen, de protuboranlia, de pedunculi corohri en ce-

rebelli; het is eene zoo algemeen mogelijke verandering. Te gelijker tijd

vindt men ongelijkheden in de oppervlakte der grijze stof, een gemarmerd

aanzien, eene roosachtige kleur in haar binnenste, somwijlen eene vermeerderde

of verminderde consislenlie, eindelijk meerdere of mindere adhaesien aan de

liersenvliezen, met een woord, sporen van meer of minder chronische ont-

steking in de hersenen.

Hij beroept zich bierbij niet alloen op zijne eigene ondervinding, maar

ook op die van Bouchet, Casanvielli, Morgagni on anderen.

Wij hebben, in plaats van eene reeks van verschillende getuigen aan te

halen, juist Foville breedvoeriger geciteerd, als een der meest beroemde

bersenanatomen, die te gelijk door zijne ruime gelegenheid, als Médecin en

Chef van hot gesticht Charenton in Parijs, in staat was omtrent épilepsie

eene uitgebreide ervaring op te doen.

Treurig resultaat intusschen, hetgeen ons geheel geen licht belooft en

waardoor dan ook wel de meesten schijnen afgeschrikt om het te wagen,

30*
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liior ecuig veibaiul tussclicn resultaten bij lijkopeiiingon en vcrscliijnseleri

bij het leven te zooken.

Dit vooruilzigt wordt ccbter nog moeijelijker, indien wij vorder onzen

scbcrpzinnigen scluijver volgen.

Hij besluit nauiolijk uit deze gegevens^ dat do negativo resultaten van

palbologisclic anatomie bij épileptici, die aan eenvoudige accessen lijdon zon-

der mentale complicatie^ loonen, dal er volstrekt gcene constante alteratie

in de borsenen bestaat, om van de verscbijuselen reden te geven. Kn, vraagt

bij, moot bot ook niet zoo zijn? daar, als de verscbijnselon van den aanval

weder voorbij zijn, de epilepticus niet ziek is, on in de uitoefening van zijrio

functies geen merkbaar vei'scbil vertoont mot gezonde individuen. In dozo

gevallen de oorzaak te willen vinden, die de voorafgegane convulsien beeft te

weeg gebragt, schijnt hem eone even zoo verkeerd geplaatste prolenlio te

zijn, als de sporen van de veranderingen in de hersenen to willen onidekken,

die bier hebben kunnen plaats hebben in het dirigeren van do willekeurige

bewegingen.

Dan vraagt hij, of men in congestie deze oorzaak zoeken mag. Maar, zegt

bij, hoe kan men eene congestie hier als oorzaak aannemen, die dikwijls in

minder dan eene minuut zoude moeten verdwijnen.

Iloe kan men de verschijnselen van epilepsie door congestie verklaren,

die zonder tegenspraak minder sterk is in het begin van den aanval dan op

het einde, wanneer de hevigheid van bet acces begint te verminderen, en

hetgeen geheel verdwijnt, wanneer de roodheid, de enorme opzwelling van

alle uitwendige doelen van het hoofd, de spanning van de jugulares nog aan-

wezig zijn, om aan te toonen dat de hersenen in den hoogston graad van

congestie verkeeren *.

Zulk eene uitspraak van een zoo ervaren practicus in de zenuwzieklen en

zulk een kundig bersenanatoom, heeft wel de strekking, om iedereen af te

schrikken, en bet als gewaagd to beschouwen zich de pretentie te willen

geven om hier eenig licht to ontsteken. Maar wij mogen, vooral bij den

vooruitgang der wetenschappen, bij bot gebruik van het mikroskoop, hetgeen

FoviLLE niet kende, bij onze betore inziglen aangaande bet fijner zamenstel

en de werking van het zonuwsysleem niet stil staan, en althans trachten

eene proef te wagon, al moge die ook slechts als een eerste stap worden

beschouwd.

*) J)ict. de Méd., 1. c. pag. 420 sq.
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Ook mijne vroegere ervaring omlrent de lijkopeningen bij epilepsie slenil

in de hoofdzaken geheel met Foville overeen; meermalen vond ik verhar-

ding, ook wel inkrimping der medulla oblongata, maar niet bestendig. Som-

wijlen degeneratie in de hersenen, die dan eens als oorzaak, dan eens als

effect zich scheen Ie vertoonen. Lang trok mijne aandacht het zoo gevlekt

en als gemarmerd aanzien van de mergstoi' in de heisenen, waarin ik de

gevolgen eener chronische irritatie meende te ontdekken, die tot de onwil-

lekeurige convulsien en epileptische aanvallen kon aanleiding geven; tot

meerdere lijkopeningen ook mij toonden, dat bij epiloplici, die aan andere

ziekten gestorven waren, dit niet voorkwam, en het dus effect, althans voor

het uieerendeel, van de congestie gedurende den laatsten doodelijken aan-

val was.

Kindelijk meende ik mikioskopisch vooral het verlengde ruggemerg Ic

moeien onderzoeken. Meermalen echter had ik bij mijne onderzoekingen in

het ruggemerg opgemerkt, dat, indien het ruggemerg Ie lang in spiritus

had gelegen, dit een korrelig aanzien verkreeg, hetgeen meer en meer zich

als vaste vetconglomcrulen in het weefsel bij langere inwerking van spirilus

op de medulla vertoonde.

Het was mij dus zeer in het oog vallend, dat in de medulla oblongata

van de twee eerste epileplici, die ik gelegenheid had te onderzoeken, reeds

in fijne sneedjes zich eene fijn korrelige stof vertoonde, ofschoon de medulla

slechts een paar dagen in spiritus gelegen had. Later bemerkte ik, dat deze

korrelige stof in eene oplossing van chlorcalcium en water zich weder had

opgelost, en dat het dus geen vet was, waarmede ik dit had verwisseld, maar

door spiritus gestold albumen, waardoor de medulla oblongata harder was ge-

worden. Ik begreep hieruit te moeten besluiten, dat in deze gevallen door

de aanhoudende en herhaalde congeslien een meer albumineus intercellulair

vocht uit de vaten was uitgezweet dan dit in den gezonden toestand voor-

komt, en dat dit uilgezweete albumineus intercellulair vocht, hetgeen de ze-

nuwdraden aan elkander doet kleven en het geheele luggemerg harder had

gemaakt, ook wel op de functie een nadeeligen invloed kon uitoefenen. Ook

in de hersenen vond ik somwijlen hetzelfde verschijnsel.

Later vond ik echter in andere gevallen het omgekeerde. De medulla

oblongata was verweekt, gezwollen, en nu toonde mij het mikroskopisch on-

derzoek een der fraaiste exemplaren van vetdegeneratie, zoodat ik niet dan

met veel moeite van mijne dunne mikroskopische sneedjes genoegzaam het
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vol kuil vorwijtloren, om ze de behoorlijke doorzigtigheid Ic doen verkrijgen.

Ik erkende hierin een verderen graad van degeneratie. Ik moesl het riigge-

morg langer dan gewoonlijk in vrij sterken spiritus laten liggen, om het de

behoorlijke hardheid te geven om fijne sneedjes er van te kunnen vervaar-

digen; het was soms zelfs zeer nioeijelijk om het genoegzaam te verharden.

Kr was hier oplossing; het vroeger uitgezweele albumineuse intercellulair

vocht was door een misschien meer waterig opgevolgd, of liever in vetde-

generatie overgegaan. Gelijk in alle verweekingen en oplossingen, was dan

ook hier eene vctdegcneratie begonnen, die dreigde meer of min de geheelc

structuur te zullen vernietigen. Ook hier vond ik nog de granuleuse ver-

anderingen van het gestolde alhumen, die later in chlorcalcium weder ver-

dwenen, ten bewijze dal ook hier bij verwceking en votdcgeneralie het

intercellulair vocht niet had Ojtgehouden zeer albumineus te zijn.

Ik herinnerde mij hierbij de merkwaardige onderzoekingen van .1. C. Ijack-

WEIL, die vond, dal bij dementia na krankzinnigheid, de hersenen specifiek

ligter waren geworden door eene toename van vet, maar dal bij dementes

na epilepsie dit veel minder hel geval is, en van deze dikwijls de speci-

lieke zwaarte was toegenomen met meerdere hardheid*; waarvan de schrijver

geene reden weet te geven, maar welke vermeerderde zwaarte hoogstwaarschijn-

lijk door het meer albumineus intercellulair vocht, bij epüeplici zoo dikwijls

aanwezig, wordt ie weeg gebragt. Het is ecliler duidelijk, dal wij hierbij niel

te doen hebben met eene verandering van weefsel, die oorzaak kan zijn van

epilepsie; maar die hel gevolg is van de zich steeds herhalende sterke con-

geslien van bloed, die noodwendig ook eene sterkere uilzwecting moet len

gevolge hebben, hetgeen bij do zoo liooge drukking gedurende deze epilep-

tische aanvallen, en vooral bij eene beslaande sterkere irritatie meer albu-

mineus moet zijn.

Wij geven dus wel toe aan Foville, dat van de eerste werkende oor'^

zaken van epilepsie (verhoogde gevoeligheid van het verlengde ruggemerg)

van eenen epilopticus, die builen het acces gestorven is, zich geene sporen

in het lijk zullen voordoen, waaraan men eenig^ verandering zoude kunnen

ontdekken, die aanleiding tol epilepsie had gegeven; maar wij ontkennen

dat dit altijd het geval is, ook bij die epiloptici, die nog niet [)aralytisch en

imbecil zijn geworden, zooals wij later zullen aanloonen. Verder vergelijkt

* Quarlerhj Journal nf Lotulou. Jnniinr 1S55. png. 207 sqq.
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FoviLLE (Ie (IcMiiontia na epilepsie niet die njj krankzinnigheid, en meent

dat beiden volkomen dezcH'do verschijnselen, denzelfden gang en aard der

ziekte veitooiien. Hij zegt:

«Dans répile[)sie compliqiiée d'aliénation, les attaques d'épilepsie precedent

wordinairemenl tout désordre inlellectuel; ce désordre, lorsqu'il arrive, offre

» Ie plus souvent Ie caractère de la démcnce, ou, si dans Ie principe c'est

))tinc exitation maniaque, la perte graduolle de la mémoire, de la facuité de

» coordiner, de lier des id('es, mènie absurdes, en font bientót une vraie dé-

))mence. L'afliiiblissement musculaire, caracterisée surtout par une sorte de

» bégaiement, se développe en nième temps dans la même proportion. Dans

«raliénalion, compliquéc de paralysio générale et d'altaques épileptiques, les

«premiers désordrcs sont des Iroublés iutelicctuels apparlenant Ie plus sou-

» vent par leur forme a la démence, finissant toujours par y arriver lors-

»que dans Ie principe ils ont offert un autre caractère. L'affaiblissement

»des mouvements se manifeste ensuite par degrés; il est sensible dans Ie

»[)riucipc par Fembarras des mouveniens de la langue; enfin les atta(jues

«epileptiformes caracterisées par une perte subite de connaissance, insensi-

«bilité générale, convulsions, rougeur üvide de la face, écunie de la bouche

»etc. se manifeslent."'

«Ainsi, d'un coté, pour premiers symplomes, attaques d'épilepsie; de

«l'aulre, aticjucs d'aliénation. Aux attaques d'épilepsie succède un afl'uiblisse-

))ment intellectuel, a celles d'aliénation un afl'aiblissement musculaire; arrive

» enfin, dans Ie premier cas une démence conlirmée, dans Ie second un af-

» faiblissement musculaire de plus en plus prononcé. Dans les deux cas, la

«marchc des accidcns semble s'arreter dans l'intervalle des attaques; leur

«retour est Ie signal de Taugmentation des désordrcs, jusqu'a cc qu'enlin la

«mort termine cetle déplorable existeuce, ot c'est un dernier trait qui com-

«pléte l'analogie, que l'incurabililé absoiue de ces deux cspèces de maladies

«compliquées de désordrcs analoguos de rintelligencc et du système loco-

«moteur."
*

Hij besluit liieiuit, dat deze veranderingen geheel iii denzelfden aard van

aandoeningen bestaan, en gevolgen van epilepsie zijn. Wij zullen trachten

aan te loonen, hoe Foville en met hem de meeste schrijvers zich hierin

grootelijks vergissen, tol groot nadeel van de epileplici, die in geval van

* Dkl. de Medic. 1. c. p. 423 sq.
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l»oi;innonde imbocillilcit len onroglo voor volkomen oiigonooslijlc worden ge-

lioiulen.

Mindolijk trekt liij uil alles het volgende besluit:

))Concluons que la cause niatérielie de Tt'-pilepsie siuiple esl encore afixer;

wqu'eile est vraiseniblablement aussi passagere que la durée des attaques,

))(prelle consistc vraisend)lablement dans une altération du niécaiiisnie de

w l'innervalion, (|ue nous devons avoir bien de la peinc a saisir, igfiorans

wcouune nous Ie sommes de ce mécanisme a l'état normal."
*

^Vij bebben reeds aangetoond, dat dit beginsel bestaat in ccne verboogde

gevoeligheid en werkzaandieid van de medulla oblongata, waardoor dit deel

spoediger in abnormale rellexbewegingen antwoordt op ioileren prikkel, of ook

zijne verzamelde zenuw of elecirische kracht overstort 0|) de zenuwen, en in

spiertrekkingen zich ontlaadt.

Wij moeten dus, zooals dit met zoovele zieklen het geval is, ons ver-

genoegen met het onderzoek van de naaste gevolgen van de accessen van

epilepsie, en deze schijnen mij niet onbelangrijk te zijn.

Hebalve de verharding of verweeking, die ik meermalen bij epilepsie aan-

trof, hetgeen ook Foville erkent, zijn vooral van veel gewigt de verande-

ringen, die de bloedvaten ondergaan in epilepsie, en bet is hierop vooral,

dat ik de aandacht wenscbte te vestigen.

Vooreerst moet ik opmerken, dat ik in allo secliën van het verlengde rug-

gemerg in epilepsie, belzij- in of builen bet acces gestorven, eeno sterke

roodheid en opgezetheid van vaten in den veniriculus quartns tol ecne soms

aanmerkelijke diepte in bet verlengde merg zelf indringende a;!ulrof. Bij het

vervaardigen namelijk van dwarse mikroskopische sneedjes door het gelieele

verlengde merg, van onder den pons Varolii tol het ondereinde van de cor-

pora olivaria, trok bet zeer mijne aandacht, het achterste gedeelle naar de

vierde hersenbolte toe zoo aanmerkelijk (jonkerder gekleurd te vinden, ge-

meenlijk met eenige sterker uitgezette vaten, die dan of in de baan van

de wortels van den bypoglossus tol in de corpora olivaria, of in de baan

van den vagus en accessorius, of wol in beiden, verliepen. Gemeenlijk

bepaalde in liglere graden zich de roodheid lot de achterste helft der me-
dulla; in de meeste gevallen echter strekte deze hyperaemie zich uit tot in

de corpora olivaria, die dikwijls met zware bloedvaten waren voorzien. Zou

* I. c. pag. ii-i.
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ook waren in de raphe bijna altijd verwijde bloedvaten zigtbaar. Nadat ik

reeds het naauwe verband tusschen de corpora olivaria en de hypoglossus-

kern in den later beschreven pedunculus olivae van Le^hossek had ont-

dekt, viel het mij op, juist in deze baan zulke zware verwijde bloedvaten

te vinden in den eersten epilepticus, wiens verlengde merg ik in staat was

mikroskopisch te onderzoeken, liet werd mij uit het krankzinnigengesticht

te Meerenberg door de welwillendheid van den Directeur en eersten Genees-

heer EvERTs, en den derden Geneesheer Opdorp, met begeleidenden brief

gezonden *.

Het was een verouderd geval van epilepsie; hij was tevens maniacus, en

dikwijls woedend gedurende de laatste vijf jaren, dat hij in Meerenberg was

in behandeling geweest. Op den laatsten tijd werd hij meer en meer para-

lytisch; de slikking ging moeijelijk; in de laatste twaalf dagen wilde hij niets

dan koud water gebruiken; gedurende zijne accessen, zooals ik later ver-

nam, beet hij zich steeds op de tong. Het volgende werd mij van de

sectie der hersenen berigt

:

De schedel was broos en dun ; de boezems van het harde hersenvlies waren

wijd en gedeeltelijk met donker half gecoaguleerd bloed gevuld ; de dura

mater hangt niet sterk met den schedel te zamen; de arachnoidea vertoont

hier en daar een plastisch exsudaat; dit vlies is taai en op vele plaatsen

mat wit; de pia mater is dik en vrij congestief; zij laat zich echter ge-

makkelijk van de hersenmassa verwijderen (atrophie der materies corticalis)

;

de zelfstandigheid der hersenen is vrij congestief, vast en taai; de glandula

pituitaria was zeer groot en uitgezet, bij doorsnede vloeide er een wit,

slijmerig vocht uit.

Het kwam mij gewigtig genoeg voor, de wijdte van de vaten in de me-

dulla oblongata onder het mikroskoop te bepalen, en wel de wijdste vaten,

die ik vinden kon. Deze bedroegen in de baan van den hypoglossus 0,250

mm.
-f,

in het corpus olivare 0,505, in de baan van den vagus 0,152. De

* Gaarne betuig ik hiermede openlijk mijnen dank aan de Heeren Everts, EoëLL te Dordrecht, en

Eahaer te Zutphen, voor de welwillendheid, waarmede zij mij, door het toezenden van de medulla

oblongata van meerdere epileptici, in staat hebben gesteld deze onderzoekingen te bewerkstelligen.

f) In alle volgende maten heb ik alles op duizendste deelen van een millimeter gereduceerd. Ik

erken wel, dat dil niet de juiste maat aangeeft van den diameter dier vaten bij het leven, door-
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zooveel wijdere doornielcr van tle haarvalen in de baan van den hypojflossus

en het corpus olivare, dan in de baan vdn den vagus, bragt ik in verband

met de bijzonderheid, dat deze epileplicus zich gedurende zijne accessen

telkens op de long beet.

Daar namelijk dit verschijnsel, hoezeer zeer frequent in epilepsie, echter

niet bij allen voorkomt, scheen het mij toe, dat, indien gedurende hel acces

de zooveel wijdere vaten meer bloed voerden naar de kern van den hypo-

glossus en het corpus olivare, hetgeen hiermede in zulk een naauw ver-

band staat, — het niet onwaarschijnlijk was, dat hierdoor deze deelcn nog

meer geprikkeld werden, hetgeen convulsive bewegingen van de tong en

het uitsteken tusschen de tanden kon ten gevolge hebben en dus oorzaak

worden van het telkens herhaalde bijten op de tong gedurende de aanvallen

van epilepsie.

Eenigen tijd hierna, in Mei 1855, overleed in het krankzinnigengesticht alhier

te Utrecht een epileplicus, die gedurende 15 jaren epileptisch was geweest, en

door mij gedurende 8 jaren waargenomen en met verschillende middelen, doch

te vergeefs, behandeld. Zijne toevallen waren zeer verschillende, dan eens zeer

zwaar, dan zeer ligt; zoodat hij op den stoel kon blijven zitten, en slechts

eenige oogenblikken geheel absent was, zonder stuiptrekkingen. Hij beet zich

nimmer op de tong; overigens was hij geheel in dementia vervallen.

Ik verrigtc de lijkopening in tegenwoordigheid van mijnen vriend Lied-

HOLBi uit Zweden. Vóór de sectie, om mijne hypothese op de proef te stel-

len, bepaalde ik, dat ik in dit lijk de sterkste aandoening in de medulla

oblongata niet moest vinden in de baan van den hypoglossus, maar in die

van den vagus; daar ook de ademhaling in ligte accessen verstoord werd.

Wij vonden in de buikholte het colon en flexura sigmoidea zeer verwijd

en verlengd, zoodat de flexura sigmoidea weder tot aan het colon transversum

in de hoogte opklom ; boven en beneden deze flexura sigmoidea vele ver-

naauwingen, die hooger weder door verwijdingen werden afgewisseld; zoo

ook het coecum zeer verwijd. De lijder leed zeer aan vertraagden stoelgang,

dien deze, zoowel door het verblijf in spiritus, als later nog sterker door het verblijf in chlorcal-

cium waren zamengetrokken ; maar dit gold van alle vaten, en ik kon de holte meten, waarin het

vat zich had zamengetrokken. Het was verder hier niet om de directe, maar om de relative wijdte

der vaten onderling te doen; waarbij men echter altijd moet in het oog houden, dat de wijdere

vaten naar evenredigheid meer zijn zamengetrokken dan de naaunere en kleinere.
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en deze neiging lot verstoppingen en de veranderingen in het colon waren

waarscliijnlijk de aanleidende oorzaak geweest van menigvuldige hersencon-

gestien, die epilepsie hadden ten gevolge gehad; zooals dit bij stricturen en

verlengingen van het colon zoo algemeen voorkomt, als oorzaak van sympathi-

sche manie.

De dura mater was zeer vast met de hersenen te zamen gegroeid; de sche-

del was echter niet dik, maar zacht, niet hard, zooals dit anders hij der-

gelijke vastgroeijingen menigmaal voorkomt.

De pia mater was dun, geene uitzweeting op de oppervlakte; de venae

meningis zeer uitgezet; hier en daar elTusie van bloed onder de pia meninx.

De gyri waren op de oppervlakte zeer plat gedrukt, door uitzetting der

hersenen; zij vertoonden op de voorste lobi onder het os frontis, na aftrek-

king der pia meninx, eene meer rozenroode kleur, en hingen hier sterker

met de pia meninx te zamen, zoodat deze zich moeijelijk van de gvri zon-

der verscheuren liet aftrekken (chronische ontsteking van do materies corticalis

en beginnende vergroeijing met de pia meninx). De vroeger sympathische

aandoening der hersenen was dus idiopathisch geworden, zooals dit bij

oude maniaci en dementes gemeenlijk het geval is. Vooral langs de beide

fossae sylvii was veel bloed onder de pia meninx uitgestort; de sinus durae

meningis waren zeer uitgezet en met bloed gevuld; de glandula pituitaria

groot; de arteria basilaris zeer wijd; de basis cerebri droog. Het verlengde

merg scheen een weinig harder dan de hersenen, echter niet dunner, niet

gealrophicerd ; de zenuwen in de pia meninx, door Bocodalek ontdekt, wa-

ren hier op het cerebellum zeer duidelijk. In den achterbinncnraiid van den

lobus inferior dexter, waar deze het crus cerebri van onderen bedekt, Avas

eene donkergraauwe taaije kleverige massa, hier en daar met kleine en

grootere zwarte punten voorzien, die iets meer naar voren en in de diepte,

in de zoogenoemde uncus gyri fornicati en verder naar de substan I ia reticu-

laris Arnoldi * meer bij eikanderen lagen en met bloedstrepen van heldere

roode kleur doorweven waren. Onder het mikroskoop vertoonde dit gedeelte

vele bruine cellen, met ingesloten meer of min veranderde bloedligchaampjes;

het crus fornicis, hetgeen hier in het cornu inferius overgaat, was gedegene-

reerd en nabij de intrede in deze uitgestorte massa met zwart pigment

* Aenold, Talmliic Cerebri. Tab. VII, Tig. 3 /, /(, h.
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voorzien, die tot in het cornii inl'erius aan liet einde kon vorvolj^d worden,

waar een oud extravasaat van bloed aanwezig was, hetgeen waarschijnlijk

onder den laatsten langdnrigon aanval van epilepsie, waaraan de lijder was

bezweken, tot nieuwe uitstorting van bloed had aanleiding gegeven. Er was

overigens weinig vocht in de ventriculi, waarschijnlijk door de algemeen

ocdemaleus opgezwollen hersenen hier uitgedrukt; in de plexus chorioidei,

zooals dikwijls in de achterste bogl, groote cellen. In het centrum semio-

vale Vieusscnsii buitengemeen verwijde bloedvaten; de grijze stof in de

materies corticalis dun en bleek, dus reeds in atropine overgegaan *.

De venae van het ruggemergkanaal waren geweldig met bloed opgezet en

verwijd.

Bij de doorsnede van den pons Varolii trof ik twee lijnen boven de intrede

van de medulla oblongata een klein bloederig extravasaat aan, van 4 a 5 mm.
breedte, waaruit een vrij wijd bloedvat van de dikte van ^ mm. werd uit-

getrokken, helgeen met zeer vezelig vastgestolde librine was gevuld.

De medulla oblongata vertoonde op de voorzijde, behalve opgezette capillairen,

niets bijzonders. Aan de achterzijde echter, vooral op het corpus restiforme,

nevens den ventriculus quartus, of naauwkeurigcr op de zoogenoemde ligula

of taenia plexus chorioidei ventriculi quarti van Arnold, en de hiernevens

gelegene fasciculus cuneatus f aan de regterzijde, vertoonden zich kleine

tubercula, misschien twaalf in getal, waarvan ieder door een capillair bloedvat

werd omringd, hetgeen als in eene kleine verdieping tusschen de tubercu-

leuse uilzetlingen gelegen was. Aan de linkerzijde, hoezeer in veel gerin-

ger graad, was echter van eene dergelijke aandoening een spoor zigtbaar.

Door het mikroskopisch onderzoek bleek het echter, dat ik hier geene

tubercula van eenige vreemde stof voor mij had, maar dat dit gedeelte in

eene zeer sterke vetdegeneratie verkeerde, waardoor het was uilgezet; welke

uitzetting de bloedvaten niet zoo sterk ludden gevolgd en daardoor kleine

groeven veroorzaakt, hetgeen een tuberculeus aanzien gaf. Dit vet vertoonde

Wij hebben dus hier een voorbeeld, waar waarschijnlijk eene sympatbische oorzaak uit den
onderbuik de aanleiding tot de ziekte is geweest, en echter later eenzijdige verandering in de her-

senen is gevolgd; in dit geval ten gevolge waarschijnlijk van hevige congestie bij de aanvallen van
apoplexie.

t Aknoldi, Tab. Cercbri, Tab. VIII, Fig. 3 h, h.
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scich in dunne oppervlakkige sneedjes in ccne huilcngcwone hoeveelheid,

meer echter in de regterzijde dan in de linker, die ook minder sterk was

aangedaan en nie/. zoo gezwollen. Bij eene dwarse sectie hepaalde zich de

sterkste aandoening in hel gebied der buiten den nervus vagus gelegene deelen *.

Op de hoogte van den tweeden halswervel (den oorsprong van den phrenicus)

was de grijze stof ongewoon rood en sterk gekleurd, zooals mij vroeger

nog niet was voorgekomen. ÏNadat de medulla oblongata drie dagen in spiritus

van 20° had gelegen, was zij nog week, zoodat moeijelijk behoorlijk fijne

sneedjes hiervan konden vervaardigd worden. Er was echter eene menigte

korrels in het weefsel tusschen de gangliëncellen en de zenuwvezels, die

echter blijkbaar uit de mindere refractie en kleinheid, niet uit vet beston-

den; eveneens zagen wij eenige haematinkristallen. Den volgenden dag waren

al deze korrels in de sneedjes, die in eene geconcentreerde oplossing van

chlorcalcium waren geplaatst, verdwenen. Ik besloot dus, dat deze korrels

gevormd werden door gestold albumcn uit het intercellulair vocht, ten ge-

volge van de inwerking van den spiritus, en dat dus niettegenstaande de

vet-emollitie in het intercellulaire vocht te veel albumen als gevolg van chro-

nische ontsteking was uitgezweet.

In de dwarse sneedjes vertoonden zich de capillairvaten zeer verwijd,

vooral in de banen van den hypoglossus en vagus. Aan de regter-, de sterker

aangedane, zijde waren de bloedvaten wijder in de baan van den vagus, in

de linker iets wijder in de baan van den hypoglossus, doordien hier de vaten

van den vagus iets minder sterk waren opgezet. Bij herhaalde meting bleek

het, dat de wijdste capillairen in de baan van den regter-vagus bedroegen

0,2G8 mm., in den hypoglossus linkerzijde 0,172, in het corpus olivare 0,178,

in het septuni 0,250.

Het was duidelijk, dat de bloedextravasaten in het cornu inferius en den

pons Varolii gevolgen waren van uitstortingen, in den laatslen tijd gedurende

hevige accessen voorgevallen; daar uitgestort bloed geene vijftien jaren in

de hersenen bewaard blijft, maar binnen dien tijd wordt opgeslorpt.

Er schoot dus niets anders over, dan om aan te nemen, dat de oorspron-

kelijk verhoogde irritatie van de medulla oblongata, die aanleiding tot epi-

lepsie had gegeven, eindelijk in chronische vetdegeneratie en ontsteking

* Onze eerste Fig. e, ƒ, t', D, /, n, m, s.
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was ovcrgogaan, en dat dit de epilepsie onderliouden en ongeneeslijk had

gemaakt. Vooral meende ik dit besluit nit het gevondene te mogen trekken,

doordien mijne vóór de sectie gemaakte diagnosis, dat ik de sterkste aan-

doening bniten de baan van den hypoglossus zoude vinden^ op eene hoogst

merkwaardige wijze bevestigd was: zij bepaalde zich immers aan de buiten-

zijde van den vagus. Ik besloot hieruit : dal de oorspronkelijk meer geïrri-

teerde toestand der medulla oblongata, en bijzonder harer buitenzijde, een

sterkeren toevloed van bloed, vooral bij de herhaalde accessen, had te weeg

gebragl;— dat hierdoor de bloedvaten organisch waren uitgezet: want ook de

wanden der bloedvaten waren zeer verdikt, en veel sterker dan in den

normalen toestand, en dat door dezen slerkeren toevoer van bloed de gan-

gliëncellen nu wederkeerig sterker werden geprikkeld en als overladen,

zoodat zij zich van tijd tot tijd in epileptische toevallen moesten ontladen ; —
dat dus de verwijde bloedvaten niet alleen als gevolg, maar wel degelijk als

secundaire oorzaak der toevallen moesten worden beschouwd, — en dat, daar

deze congestie en sterke bloedstroom, zoowel door de gedurige irritatie bij

de accessen onderhouden werd, als doordien de verwijde vaten en hunne

verdikte wanden niet meer tot het normale konden worden teruggebragt,

en nu reeds eene vetdegeneratie hadden te weeg gebragt, de onherstelbaar-

heid der epilepsie hadden veroorzaakt, waartegen ik te vergeefs allerlei mid-

delen, zoo in- als vooral uitwendige, als derivantia had beproefd.

Het was dus van het meeste gewigt, deze onderzoekingen voort te zetten,

en ik verzocht daarom mijne vrienden, de Heeren Dr. Everts, Persy>- en

Opdorp, van het gesticht Meerenberg, waar zoovele epileptici verpleegd wor-

den, mij de recente medulla oblongata van gestorvene epileptici te willen

toezenden. Deze Heeren voldeden aan mijnen wensch met de meeste bereid-

vaardigheid; ik was zelf in de gelegenheid, hieraan nog eenige lijkopenin-

gen van gestorvene epileptici uit het krankzinnigengesticht te Utrecht bij lo

voegen, en ontving nog het verlengde ruggemerg van een epilepticus van

mijnen vriend de Ridder, praktiserend Geneesheer te Utrecht; zoodat ik

in het geheel in staat was veertien epileptici te onderzoeken.

Ik vond eene zoo sterke vetdegeneratie, als waarvan wij even gesproken

hebben, bij geen anderen epilepticus in die mate terug. Bij eenigen was

de medulla echter meer in eene beginnende vetdegeneratie met albumineus

intercellulair vocht overgegaan; bij meerderen was de medulla hard en vast;
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bij eenigcn iels dunner; bij de meesten trof ik bet besebreven korrebg cx-

sudaat van albumineus serum aan *.

Ik zal geenszins den lezer met eene optelling der bijzonderbeden van deze

epileplici vermoeijen; bet waren allen verouderde onberstelbare gevallen.

Van allen heb ik in op elkander volgende dwarse sneedjes de wijdte der ca-

pillairvaten mikrometriscb bepaald en in eene tabel gebragt f. Ter volledige

vergelijking bepaalde ik levens de wijdte van de capillairen in de meduUa

oblongata van een maniacus met paralyliscbe aandoeningen, docb niet epi-

lepticus; en van eene aan eene andere ziekte gestorvene vrouw, dus van eene

gezonde medulla oblongata; benevens de wijdte der grootste bloedvaten in

de medulla oblongata van eene koe.

Van verre de meeste gevallen gelukte bet mij, te vernemen, of zij zicb

gedurende de accessen op de tong badden gebeten, hetgeen in de meeste

gevallen voorkomt, doch waarop niet altijd acht wordt geslagen. In een paar

gevallen echter bleef mij dit onzeker; waardoor dus van deze tabel twee ge-

vallen moesten worden afgezonderd, waaruit geene zekere besluiten konden

worden opgemaakt.

Dien ten gevolge heb ik de uitkomsten in twee tabellen gesplitst : in de

eerste zijn de gevallen opgetcekend van epileptici, die zich gedurende het

acces gewoon waren op de long te bijten; in de volgende, waar dit niet

voorkwam.

* Veranderingen in de medulla oblongata komen meermalen voor bij epileptici, maar worden niet

altijd genoegzaam opgemerkt ; vroeger had ik zelve meermalen verharding eu atropbie van de medulla

oblongata aangetroffen ; thans onder het afdrukken dezer verhandeling vond ik in de jaarlijksche

statistieke verslagen der Geneesheeren van de krankzinnigen gestichten, die spoedig het licht zullen

zien, eene waarneming van de aanwezigheid van pus in het eene corpus olivare bij eenen epilepticus

te Meerenberg, en van verharding en atrophie der medulla oblongata bij eenen anderen te Frane-

ker; ongelukkig zijn geene bijzonderheden der voorafgaande ziekte hierbij gevoegd.

f Eerst had ik voor het eindcijfer in de tabel het middengetal uit de verschillende wijdere va-

ten in de banen van den vagus, hypoglossus, corpus olivare en de raphe berekend, en hoezeer ook

hierbij een duidelijk verschil voorkwam, begreep ik echter, dat, daar ik een verschillend aantal

kleinere bloedvaten mede in deze rekening had opgenomen, die op de bepaling der grootste wijdte

dus een aanzienlijken invloed uitoefenden, dat dit geen zuiver resultaat kon opleveren. Daar het

hier alleen de vraag was naar de wijdste capillairen, besloot ik alleen in de tabel de maat der

allergrootste bloedvaten te brengen, die ik in de aangegevene banen in iedere medulla vinden kon;

waardoor dan ook de resultaten veel sprekender werden.
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Tabel A.

EPILEPÏICI, DIE ZICH GEDURENDE DEX AANVAL OP DE TONG BIJTEN.

HIJDTE DEK CAPILLAIllEN

PLAATS VAN
WAAK DE EPILEl'TICrS.

ÏN DE
BAAN VAN
DEN HYPO-

GLOSSUS

IN DE
CORP. OLIV

m.m.

Meerenberg, 6 Aug. 1854 1 0,2S0

Mecrenberg, 18 Nov. 1855 0,303

Utreclit B.. 4 Nov. 1S55
,

0,393

Meerenberg, 5 Jan. 1856
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Tabel B.

EPILEPTK'I, PIE ZICH NIET OP DE TONG BIJTEN.

WIJDTE DER CAPILLAIKEN

PLAATS VAN
WAAR DE EPIIErTICl'S.

1 IN DE

I

HAAN VAN IN DE

IDEN HYPO- cour. OLIV.

I
GLOSSUS. I

IN DE
RAPIIE.

m.m. I m.m.
j

ni.in.

Utrecht Kr., Mei IS.55. . I 0,172 , 0,178 ' 0,230

IN DE
BAAN

VAN DEN
VAGl'S,

AANMERKINGEN.

Meercuber-, 7 IVIir. 1S5Ü
;

0,1'JO
j

0,195

N". 1. \

I

Mecnnberg, 7 l'V-br. ISSiJ

N°. 2.

Utrecht B., IS Maart IS,'

6

Meerenberg, 25 Ecbr. 1S56

0.224. { 0,255

0,242 ! 0,230

Gemiddeld getal. ,

Mania paralytica. ,

Gezonde- mcd. obl.

Buitengasthuis te Amster-

daJB, 1 Febr. 18B8

0,223

0,210

0,315

3,345

0,290

0,229 0,318

0,217 0,300

ni.in.

0,268 iVetdegeneratie aan de buitenzijde van den

I

vagus; in een toeval gebleven. — Man, 50

I

jaren.

1

0,345 iDoofstom, overleden in sopor, na een toeval.

—

Vrouw, 4U jaren.

0,369 Overleden in een toeval. — Man.

0,452 Overleden in een toeval. — Man, 50 jaren.

0,305 'Overleden in een toeval; beet zich vroeger

op de tong, later niet meer. — Man, IS

jaren.

0,348

0,140
j 0,160

0,097

0,360

0,052

0,360

(X160
I

0,173

0,148

0,430

0,064

0,255

Overal in de hersenen sterke uitzetting der

vaten en vastgroeijing met de pia meninx
en de gyri op de boven-opperv lakte.

Aneurismati;che vaatuitzetting in het regter

corp. pyramid. en zeer verwijde vaten in het

regier corp. dentatum cerebelli, van kind^ch-

licid af ep'Iej-itisch.— Meisje, gestorven aan

pneumonie, beet niet op de tong. •

* Onder het afdrukken dezer Verhandeling ontving ik d !t verlengde ruggeraerg van mijne

vrienden Prof. Schneevoogt en Dr. Moll, uit het Buitengasthuis te Amsterdam, met het bcrigt,

dat dit meisje van 20 jaren, van de vroegste jeugd af aan epileptisch was geweest. — De aaiival-
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\(M'gelijkeii wij deze lioiilc tabellen, dan blijkt oen in bet oog loopend

verschil; namelijk, dat in de eerste tabel van de epileptici, die gedurende bet

acces zich op de long bijlen, de capillairen in de baan van den bypo-

glossns en bet corpus olivare veel wijder zijn dan in die van den vagtis;

terwijl (lil in de Iweedi^ tabel omgekeerd is. Tot meerdere duidelijkbeiii

plaatsen wij bier de beide gemiddelden uit iedere l.tbel ond(>r elkander.

VERSCHILLENDE
EPILEPTICI.
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hot corpus olivare, hetgeen liicr gewis eeiie groole rol speelt, 0,01(8 iiiiii.,

011 in de raphe 0,055; terwijl hij die zich niet op de tong bijten de vaten

in de baan van den vagus 0,111 mm. wijder waren dan van die in de

eerste tabel A. Dit in allen zoo zigthaar verschil spreekt te sterk om het voor

hloot toevallig te houden; en wij moeten hieruit besluiten, dat hij epileptici,

<lie gewoon zijn zich op de tong te bijten bij lederen aanval, de irritatie en

vaatverwijding meer bepaald zijn in de baan van den hypoglossus en het

corpus olivare; bij epileptici integendeel, die zich nimmer op de tong bijten,

in de baan van den vagus. De vaten in de raphe schijnen hij de eersten

ook wel iets meer verwijd; doch daar deze juist in hot midden gelegen

zijn, kan ik hierover niets opmerken.

In een vat in de raphe, N". 1 in de tweede tahel, D, vond ik den wand

van het vat verdikt tot 0,064 mm., eene dikte, die den doormeter van de

meeste capillairen in de medulla ohlongata in den gezonden toestand overtreft.

Deze uitkomst wordt nog sprekender, indien wij die vergelijken bij den

doormefer der vaten in een geval van mania paralytica zonder epilepsie,

waar overigens in de hersenen veel vaatverwijding aanwezig was; maar waar

de doormeter der vaten in de medulla oblongata desniettemin over het algemeen

kleiner was dan in eenig geval van epilepsie *. Niet minder spreekt het

verschil tusschen den doormeter der capillairen in epilepsie en dien in den

gezonden toestand, waar hij naauwelljks
l

bereikt van den doormeter der

capillairen in epilepsie.

Vooral is in het oog loopend het verschil in den doormeter van de vaten

van de corpora olivaria, waarvan do grootste in de epileptici, die zich op de

tong bijlen, tot hen die dit nimmer doen, staan als Ö15: 217, hetgeen

bijna een derde verschilt. Bovendien, indien wij de doormeters der vaten in

de banen van de nervi hypoglossi en vagi bij A en B onderling vergelijken,

dan staal de wijdte der capillairen in den hypoglossus tot die in den vagus

hij A, als 500: 2ö7, en omgekeerd hij B, als 210: ö'i8, of bij A zijn de

vaten in den hypoglossus 0,069, hij B in den vagus 0,158 wijder.

Uit alles meen ik niet genoegzamen grond te mogen besluiten, dat de

eerste oorzaak van epilepsie gelegen is in eene verhoogde gevoeligheid en

opgewektheid van de medulla oblongata, waardoor zij op verschillende prik-

kels, die haar opwekken, spoediger zich in onwillekeurige reflexbewegingen

* Zie Tabel B.
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ontlaadt, lielzij uitwcndigo ([iiikkels van den trigeniinuö), go|)rikl\cldo toestand

van de grootc hersenen, hetzij, lietgeen nog nienigvuldiger is, düor [iiikkcis

uit de ingewanden: hij kinderen wormen in de ingewanden, zuur, trage

stoelgang enz.; bij ouderen iiiitalie der ingewanden, bijzonder van de nui-

cosa, verstoppingen en daarmede in verband staande vcrienginger» van het

colon, bovenal echter onanie, hetgeen zoo zeer werkt op de niedulla obion-

gata, en als eene zeer frequente oorzaak van epilepsie moet beschouwd worden;

verder aniennorrhee, chlorosis, volbloedigbeid van den uterus en hysterie enz.

In den beginne is er nog alleen verhoogde gevoeligheid. Indien deze

kan worden afgeleid of getemperd, zoo wijkt de epilepsie van zelve, vooral

indien deze gevoeligheid door de verwijderde oorzaken niet telke;is wordt

opgewekt.

Heeft echter de epilepsie reeds langer bestaan, dan begint tevens eene

organische vaalverwijdering in de medulla plaats te grijpen, waardoor nu Ie

veel bloed wordt aangevoerd, en de gangliëngroepen te sterk geprikkeld, te

snel overladen worden. Ieder acces is nu weder eene vernieuwde oorzaak

van een volgend acces, doordien deze vaatverwijding door ieder acces op

nieuw bevorderd wordt. Eindelijk volgt vermeerderde uitzweeting van albu-

men door de nu bestendig uitgezette vaten, wier wanden tevens verdikt

worden, waardoor meerdere hardheid van de medulla, die later in vetilege-

neratie en verweekiiig overgaat, en de lijder is onherstelbaar geworden.

iiiermede gaat de vaatverwijding in de hersenen, en bijzonder in de ma-
teries corticalis hand aan hand. De zoo kleine gangliëncellen, die hier in zulk

eene groole hoeveelheid aanwezig zijn, worden door de verwijde vaten en

misschien door het meer albumineus intercellulair vocht gedrukt; er ontstaan

SU fbeid, memorieloosheid, of, indien na een acces een ongewone bloedstroom

van arterieus bloed wordt aangevoerd, in den beginne na het acces over-

prikkeling, woede en acute manie, hetgeen aan zoovele epileptici eigen is.

Deze suflieid van de geestvermogens, die schijnbare dementia kan ver-

toonen, lot zij eindelijk in ware dementia overgaat, verschilt zeer van de-

mentia na acute of chronische manie, hetgeen niet genoeg is in bel oog

gehouden. Langen tijd is dementia na epilepsie hel gevolg van vaatverwij-

ding, en, gelijk wij zullen aantoonen, gelukt het nog de epilepsie te over-

winnen, dan wijken ook de onnoozelheid, de verstomping der geestvermo-

gens, de kortheid van liet geheugen, en de lijder verkrijgt zijne vorige-

geestvermogens langzaam terug, hoezeer dan ook niet altijd in volkomene
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inalo, holgeon van den graad der aaiidofüiing afhangt. De verwijding der

vaten^ door geenc nieuwe accessen en congestiën onderhouden, begint meer

en meer te verdwijnen, de vaten trekken zich te znmen, herkrijgen hunnen

tonu."^, de albumineuse uitzweeling wordt opgelost, en de hjder herstelt.

In gevallen echter van dementia na acute manie is de zaak geheel an-

ders. Hier begint de aandoening met irritatie der materies corticalis, vooral

op de voorste lobi onder het os frontis; deze gaat onder den vorm van me-

ningilis chronica, die zich slechts door grootere opgewektheid van den lijder

vertoont, in ontsteking over. De lijders aan manie iiebben nu grooto plannen

:

zij zijn rijk geworden, spelen met millioencn, zijn generaals, koningen en

keizers, profeten of godsgezanten. Er volgt dan eene vorming van cellen en

korrelcelien, en de materies corticalis vergroeit vast met de pia meninx, en

begint eindelijk te atrophiëren. De bloedvaten worden atheromateus; er volgt

bij meningitis nitzweeting van veel serum; de vaten zweeten een meer wa-

terig vocht uit, en de materies corticalis begint te atrophiëren. Zij wordt

bleek en dunner, en ware dementia, die volstrekt onherstelbaar is, volgt na

de vroegere opwekking.

Ofschoon ook dus de verschijnselen dezelfde mogen zijn, daar in beide

gevallen drukking is van de materies corticalis, gaat deze na manie en de

daarbij aanwezige ontsteking spoedig over in degeneratie, en de ziekte wordt

ongeneeslijk; terwijl in epilepsie deze vaatverwijding, die slechts nu en dan

door een acces wordt bevorderd, langen tijd kan bestaan, zonder eigenlijke

degeneratie te weeg te brengen. Ik heb, zooals wij later uitvoeriger zullen

molden, gevallen gezien van hoogen graad van onnoozelheid en slompheid

ten gevolge van epilepsie, die weder volkomen zijn hersteld. Hoezeer dit

ook zeldzaam het geval moge zijn, bewijzen deze gevallen mijne stelling toch

genoegzaam,

Gewigtig is, wat hiermede in een naauw vei'band slaat, dat ik bij epileptici

in eenen zeer ligten graad, waar meest alleen absentie van geest plaats had

zonder convulsien, waar dus meer de hersenen direct werden aangedaan dan

de medulla oblongata, veel spoediger stompheid van geest, vermindering van

geheugen, onvatbaarheid om door te denken en iets te begrijpen, zag ont-

slaan,— dan in gevallen, waar schokken zich gedurig herhaalden zonder verlies

van bewustzijn. Een dergelijk geval van gedurige schokken met nu en dan,

bv. om de twee weken, een epileptisch toeval, hetgeen nu eindelijk schijnt te

zullen herstellen en waar deze toestand rocds meerdere jaren geduurd heeft.
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liccR ()|i cl(> go(.'.slveiiiiogciis volstrekt ^'oen schiidolijkcn invloed geluid,

zoodal de lijdei' mei veel succes zijne studiën vervolgt; terwijl in twee .'in-

derc gevallen, waar jeugdige meisjes van ongeveer denzelfden leeftijd als de

cersle lijder, omtrent twintig jaren, gedurende iiaaiiwelijks een jaar aan derge-

lijke absenties leden, door eenige zeldzame toevallen afgewisseld, zij reeds na

een half jaar zeer over verlies van geheugen en stompheid van geest begonnen

te klagen. llo«' langer dus de slaap duurt na ieder acces, en daarmede de

sterke coiigeslic der lierseiivaten, des te schadelijker werkt de epilepsie 0|)

de geeslvermogeiis, des te spoediger volgt suflieid.

Nadat ik deze laliel reeds vervaardigd had en de zoo even gemelde ge-

volgtrekkingen hieruit had opgemaakt, viel mij in, dat het vooral van gewigt

was, te welen of deze lijders al of niet in een acces waren bezweken; daar

dit op de uitzetting der vaten natuurlijk een grooten invloed moest uitoefe-

nen. Nadat ik hierop de wijze van dood in de aanmerkingen had bijgevoegd,

viel mij het verrassende resultaat in het oog, dat alle vijf epileptici, in de

tweede tabel, B, vermeld, waar de degeneratie zich meer in den streek van

den vagus bepaidde, en waar de vaten in de vagusbaan meer verwijderd

waren, en die zich niet op de long beten, in een toeval overleden zijn,

waarschijnlijk doordien hier de aandoening sterker greep in het mechanis-

mus van de ademhaling, waardoor zij geslikt waren. Van de negen epileptici,

onder tabel A, die zich in een aanval op de tong beten, en waar de aan-

doening zich meer tot de corpora olivaria en lot den hypoglossus scheen Ie

bepalen, is slechts een aan de gevolgen van een toeval bezweken, en dat wel

juist die, bij wien ook de bloedvaten in de baan van den vagns veel sterker

verwijd waren dan alle overigen van de cersle tabel; terwijl alle anderen

van deze tabel A, waar de vaten in de baan van den vagus enger waren dan

in de baan van den hypoglossus, aan tering, uitputting of diarrhoe bezweken

zijn, waaronder een met moeijelijke slikking. Door dit opmerkelijk resultaat

wordt het gewigl van de verschillende uitzetting der valen veel belangrijker.

Tevens blijkt hieruit, dat Foville zich niet juist uitdrukte; toen hij zoo

sterk en bepaald verzekerde, dat in een epileplicus, buiten het toeval aan

eeu andere ziekte gestorven, niets in hel lijk kon gevonden worden, helgeen

aan epilepsie eigen was *. De verwijde vaten in de baan van den hypo-

* Zie boven pag. 146 sq. Uit liet laatste waargenomen geval boven in de noot pag. 161 sq.

medegeiceld, blijkt dat er ook grootere vaalverwijding in de baan van den hypoglossus en in do
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glossus cn het corpus olivare bewijzen het logencleel; in N". ." v;iu (1(! eorsh;

labol was de vaalveiwijding zelfs buitengewoon sterk, orsfliooii deze lijder

aan dianlioe en uitputting gestorven was.

§4.

GEXEESKUNDIGE BEHANDELING VAN EPILEPSIE.

Even treurig als bet gesteld is niet de patbologiscbc anatomie cn de ken-

nis van de naast werkende oorzaak en bet verband van de verscliillende

invloeden, die epilepsie kunnen opwekken en onderhouden, — even treurig

en misschien nog erger is bot gesteld met de geneeskundige behandeling

van deze ongelukkige ziekte.

In geen deel van de gebeele geneeskunde heerscht eene meer ruwe em-

piria. Allerlei geheime en openbare middelen worden zonder onderscheid be-

proefd, en eene eigenlijk rationeele behandeling, waaraan zulk eene groote

behoefte is, bestaat naauwelijks; omdat men met den aard en het wezen

dezer ziekte en de oorzaken, die haar opwekten, de eigenlijk ziekelijke ver-

andering, die haar onderhoudt, volkomen onbekend was. Alles steunde op

losse gissingen, op aanprijzing nu van dit, dan van een ander middel; zoodat

het mij immer toescheen, of vele geneeslieeren, als zij epilepsie zoudon be-

handelen, hunne loevlugt namen tot eene groote doos vol met allerlei ge-

neesmiddelen, waaronder diegenen, waarvan zij zelfs de bcstanddeelen niel

kenden, geene geringe plaats beslaan. Nu sluiten zij hunne oogen, tasten

blindelings in de doos, halen er een middel uit, en nu moet do ongeluk-

kige zieke de geringe kans wagen, of onder de honderden middelen juist

dit voor zijnen toestand en den aard van zijne ziekte zal geschikt zijn;

terwijl inlusschen de eerste tijd, waarin deze ziekte even zoo goed als krank-

zinnigheid en andere ziekten van het zenuwsysteem kunnen genezen worden,

ongelukkig en ongebruikt voorbijgaat.

Heeft een geneesheer bet zeldzame geluk gehad, door eoiiig middel, bv.

flores zinci, nitras argenti, sulphas cupri ammoniacalc of indigo eenen epi-

lepticus te genezen; en vraagt men hem: wat hij nu heeft verrigt door zijn

corpora oliveria kan .nanwezig zijn, zonder bijten op de tong; echter bevestigt zich ook hier ilc

uitkomst, dat deze epiicptica niet in het acces gestorven is, bij geringere vaatuitzetling in den baan

van den vagus. Daar wij hier op een geheel nieuw veld zijn, zullen hitrre waarnemingen nog wel

meerdere bijzonderheden leeren kennen.
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poncesmidHcl, hoc dit lioot't gcworkl in liet ligcliuain en wolkc voriiiidoriiigen

(lil heofl lo woeff gcbrngl, wa.iraan moii de f^enezinpr zonde kunnen loe-

.srlirijven, — dan haalt, de geneesheer de schouders op, en n)eenl, dal liet ge-

noeg is dat de zieke hersteld is, om nu alle volgende epileptiei op nieuw

met dit middel te heJKMidclen, waarvan hij eenmaal zooveel nut meende

gezien te hehhen.

Ik behoef )iiet Ie zeggen, dat eene dergelijke handel- en zienswijze verre

afslaat van eene rationecle geneeswijze, en met den trap van onze tegen-

woordige kennis van de wijze van werken en zamenhang van het zenuwge-

siel niet langer in harmonie staal.

Hoezeer hel er verre af is, dat wij ons zouden vermeten, iederen epilep-

licus te kunnen herstellen — daar ongelukkig de meesten, nadat zij reeds

jillerlei middelen te vergeefs liehben aangewend, ten laalslen nog hulp komen

vragen als het tijdperk van herstelling reeds vervlogen is — zoo zijn wij op

grond van onze ervaring overtuigd, als slotsom van een vijfendertig-jarig on-

derzoek en behandeling van zeer vele epileplici, dat in den beginne, zooals wij

zoo even betuigden, epilepsie eene ziekte is, die, allhans in verre de meeste

gevallen, zeer wel voor eene rationeele behandeling vatbaar is.

Om deze beginselen, daar het hier niet ons oogmerk is, om een handboek

over epilepsie Ie schrijven, kort en duidelijk uileen te zetten, kunnen wij

ons bcroe[ien op de in deze verhandeling uitvoerig voorgedragene lioofdpun-

ten, waarin het eigenlijke wezen van epilepsie beslaat.

W i] hebben gezien, dat dit gelegen is in eene verhoogde gevoeligheid van

het verlengde ruggemerg, belgeen nu bij iederen ontvangen prikkel, hetzij

eerebraalprikkel, door eenige ontsteking of luberkel, die daar zich niogl

ontwikkeld hebben, hetzij door psychischen invloed tot ontladingen kan wor-

den opgewekt. Eveneens hebben wij gezien, dat prikkels uit de ingewanden,

nit de geslachlsdeelen krachtdadig op de medulla oblongata reflecteren en

door bun ojiwekkenden invloed epilepsie kunnen voortbrengen.

liet is dus van bel meeste gewigt, deze zoo verhoogde gevoeligheid, deze

meer of n)in steike congestie in de jiiedulla oblongata af te leiden of te

verminderen, en dan tevens zoo mogelijk de verwijderde oorzaak, die men

moet trachten te ontdekken, weg te nemen.

Een voorbeeld moge dit ophelderen. Ken kind bv. wordt door epiiep-

liscbe toevallen of convul.sien aangetast, en de geneesheer ontdekt, dal het

.kind door wormen gekweld wordt, hetgeen, zooals bekend is, bij kinderen
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dergelijke ziekte meermalen veroorzaakt; niet echter zoo ligt bij volwassenen,

als vele geneesheeren aannemen. Nu geeft de geneesheer een of ander worm-

verdrijvend middel, en de verwijderde oorzaak wordt weggenomen ; er worden

vele wormen ontlast, en het kind herstelt.

Nu heeft de arts wel gelukkig zijn oogmerk bereikt door de herslelling

van het kind; maar kan men daarom deze geneeswijze volkomen rationeel

noemen ? Honderden kinderen zijn met wormen gekweld, maar daarom nog niet

epileptisch; er moet dus nog eene nadere^ eene disponerende oorzaak zijn,

die het ontstaan van epilepsie ten gevolge had. De zoo verhoogde gevoelig-

heid van het verlengde ruggemerg moet getemperd worden, zonder welke

kwaal het kind door geene epilepsie zoude aangetast geworden zijn. Had

nu de arts te gelijk geschikte afleidende uitwendige middelen tot tempering

van deze verhoogde gevoeligheid in het verlengde merg aangewend, dan

eerst kon hij gezegd worden, volkomen rationeel te hebben gehandeld en

beide elementen der ziekte te hebben bestreden, waardoor de herstelling

waarschijnlijk spoediger en zekerder zoude zijn tot stand gekomen; want

niet altijd is het voldoende de verwijderde oorzaak, in dit geval de wormen,

te verdrijven, om de genezing te bereiken. En evenwel deze laatste wer-

kende oorzaak van epilepsie, deze aandoening in de medulla oblongata is het

juist, waarop de geneesheeren in het algemeen de minste acht geven.

Om het gewigt der zaak, willen wij cenigzins duidelijker trachten uiteen

te zetten op welke wijze men, naar onze ondervinding, het best dit oog-

merk bereiken kan, namelijk de tempering van de verhoogde gevoeligheid

in de medulla.

OVER DE MIDDELEN TER BESTRIJDING VAN DE NAASTE OORZAAK
VAN EPILEPSIE.

Wij hebben boven gezien dat het punt, waaruit de epileptische convul-

sien haar oorsprong nemen, in de verhoogde gevoeligheid der medulla oblon-

gata met de hierdoor te weeg gebragte vaatverwijding en verdere gevolgen

moet gezocht worden. Tot eene ralioneele kuur behoort dus in de eerste plaats

de vraag, op welke wijze men deze abnormale gevoeligheid kan temperen

en geheel overwinnen.

Wij hebben vele middelen beproefd, om zoo mogelijk deze verhoogde ge-
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voeligheid en vatbaarlieid voor onwillekourigo rcflexhcwoifingcn ilirccl legpu

Ie gaan. Gewone narcotische middelen, opium, morpliino, belladonna, liyoscyamus

enz. voldeden aan dit oogmerk niet : immers volgt op hel gehiuik van deze

narcotische middelen meer ol' min congestie naar het hoofd; de valcn hebhen

intusschen in epilepsie reeds eene neiging tot verwijding en congestie, waar-

door deze middelen hier niet voordeelig werken. Maar er is nog een andei-

en grooter bezwaar. Het is hier de vraag niet, om verhoogd gevoel, om pijn

weg te nemen, want deze komt bij epileptici niet voor; maar om de ver-

hoogde vatbaarheid voor reflex te temperen en zoo de convidsive bewegingen

tegen te gaan. En nu wordt door deze narcotische middelen wel bet gevoel

verdoofd, maar integendeel de vatbaarheid voor reflex verhoogd, zoodat af

deze narcotische middelen tot eene hoogere gift toegediend, convulsien te weeg

brengen. Men moet deze beide toestanden wel onderscheiden. Zoo neemt

b. V. chloroform de perceptie van het gevoel weg, maar de vatbaarheid voor

reflex is doorgaans hierbij verhoogd, even als bij een kikvorseh, dien men
den kop heeft afgesneden, waar geene perceptie plaats heeft, maar de reflex-

bewegingen zooveel levendiger zijn geworden. Zoo worden dan ook door

chloroform gemeenlijk zoozeer de epileptische toevallen bevorderd, dal men
dit middel zelfs heeft aanbevolen als een middel om ware epilepsie van ge-

veinsde te onderscheiden ; en in de enkele gevallen, waarin ik chloroform heb

beproefd, zag ik hierbij ook zware epileptische aanvallen volgen, die mij van

het verdere gebruik deden afzien. Ik vleide mij nu door een ander middel

mijn oogmerk te zullen bereiken.

Wij weten dat stryclinine deze vatbaarheid voor reflex buitengemeen ver-

boogt, en stuipen en eindelijk hevige convulsien en tetanus doet ontstaan.

iNu is het bekend, dat, indien men aan een dier strychine geeft, zoodat convulsien

ontstaan, en hierop coneine toedient, deze convulsien ophouden en het dier

terstond verlamd wordt. Coneine, gelijk eenige andere middelen, verwekken

geene convulsien, maar schijnen de werkzaamheid van de medulla spinalis te

vernietigen; het dier zakt paralytisch ineen en sterft. Ik vleide mij, dat

eene kleine gift van coneine de reflexvatbaarheid dus voo^ epilepsie zoude

verminderen, en ik zoo een middel zou hebben gevonden om direct de naaste

oorzaak van epilepsie op te heffen.

Ik gaf nu dit middel aan drie verouderde epileptici, waaronder eene onge-

huwde vrouw van 30 jaren, die alle om de 8 a H dagen, soms met langere

üoms met kortere tusschenpoozen, door hevige epileptische toevallen werden aan-
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gcfüsl, en bij wie ik vele middelen reeds te vergeefs had beproefd. Ik

schreef voor '/su gr. van coneine 3 malen daags te gebruiken. Echter moest

ik reeds den tweeden en derden dag met mijn middel eindigen; daar bij alle

drie cpileplici de toevallen zoo zeer in lievigheid en aantal waren toege-

nomen, dat zij nn reeds door meerdere zeer hevige toevallen op eeiien dag

werden aangetast. Ik zag, dat hierdoor de reflexwerking niet verminderd,

maar verhoogd werd, en dat ik een allerschadelijkst middel in epilepsie had

beproefd. Dit wederliield mij dan ook van verdere proeven mei soortgelijke

middelen.

Reeds voor vele jaren echter had ik nog op eene andere wijze getracht

direct op epilepsie in te werken. Daar namelijk tot alle werkzaamheid van

het zenuwgestel een genoegzame toevloed arterieus bloed gevorderd wordt,

begreep ik, door de werkingen van het vaatgestel te temperen, den aandrang

van arterieus bloed te zullen verminderen, en zoo indirect de verhoogde ge-

voeligheid van het ruggemerg te zullen kunnen tegengaan. Met dit oogmerk

schreef ik aan meerdere epileptici digilalis voor; en inderdaad nam ik waar,

dat de toevallen bij eenige epileptici aanmerkelijk werden vertraagd, wanneer

de pols trager was geworden. Ik ontwaarde dat tot dit oogmerk eene infusie

van de digitalis beter werkte, dan de poeder van dit njiddel. In een geval,

waar op het toedienen van pulvis digitalis geene vermindering van toevallen

noch van den pols volgdon, bleven deze gedurende een halfjaar weg, onder

het voorzigtig doorgezet gebruik van eene infusie van de digitalis. Later ech-

ter keerden ten gevolge van onanie, waaraan de lijder zich op nieuw had

schuldig gemaakt en die ook de oorzaak zijner epilepsie scheen te zijn, de

toevallen terug, en nu had de digitalis geene werking meer, misschien ten

gevolge van veranderingen en vaatverwijding in de medulla oblongata, door het

laatste acces ontstaan. De lijder is later geheel in dementia met onherstelbare

epilepsie vervallen. Deze vertraging van toevallen heb ik bij meerdere epi-

leptici onder het gebruik van eene infusie van de digitalis waargenomen;

maar het is mij niet gelukt, een enkel geval van epilepsie door digitalis alleen

te herstellen. Het middel kan dus de kuur bevorderen, maar is alleen hier-

voor niet krachtig genoeg.

Er bleef mij nu slechts één weg open om mijn oogmerk te bereiken, na-

melijk het gebruik van uitwendige afleidende middelen. En inderdaad zijn

het dan ook deze, waardoor het mij gelukt is, meerdere epileptici volkomen

te herstellen, waaronder zelfs verouderde en wanhopige gevallen. Reeds voor

33*



^"2 OVER DE NAASTE OORZAAK VAN EPILEPSIE

moer dan 50 jaren liad ik hiervan gebruik gemaakt, tijdens mijn verldijf uU
geneesheer in het Huitengasthuis te Amsterdam, en nu en dan liiervan nut

gezien. Later echter, nadat ik de epilepsie meer en moer liad erkend als eeiie

ziekte van de meduUa oblongata, was na doelmatiger aanwending van deze

afleidende middelen ook de uilkomst gehdikiger.

Vroeger wende ik deze afleidende middelen op de kruin van hot hool'd

aan, en inderdaad heb ik hierdoor enkele verwonderlijke uitkomsten verkre-

gen in zeer verouderde gevallen, waar het cerebrum zelf r<'eds was aange-

daan, zooals wij later zullen aantoonen.

Beter echter, vooral in meer recente gevallen, voldeden mij afleidende mid-

delen in den nek, hetzij eene fontanel, hetzij een solon zoo boog mogelijk in

den nek geplaatst. Somwijlen zag ik ecblor bij zeer gevoelige lijders, dat

de plaatsing van een seton een te sterken prikkel veroorzaakte, zoodat hierna-

in den eersten tijd eene vermeerdering der toevallen volgde, die echter na-

de plaatsing van cucurbitae cruenlae of birudines en onder het gebruik van

eene infusie van digitalis of tartarus emeticus na eenigen tijd verdween. Om
deze redenen begin ik doorgaans bij gevoelige patiënten de kuur met eene

fontanel, die ik later in een seton verwissel.

Zijn de lijders eenigzins volbloedig, dan is het herhaald gebruik van cu-

curbitae cruentae zeer noodzakelijk, en boven de aanwending van birudines

te verkiezen. Alleen hierdoor heb ik meermalen de toevallen aanmerkelijk

zien verminderen. Is de aanwending echter van cucurbitae cruentae bij kin-

deren of gevoelige vrouwen moeijelijk, dan plaats ik op twee a drie plaatsen,

hoog in don nek, twee bloedzuigers zeer nabij elkander, en zuig nu na het

afvallen der bloedzuigers het bloed uit door het plaatsen van elastieke koppen

boven de wondjes, die vooral bij kinderen om de dunheid der nek met eene

niet te wijde opening moeten voorzien zijn. Hierdoor heb ik zooveel mogelijk

de sterkere afleidende werking der cucurbitae cruentae behouden, en ontga

het broeijen en daardoor vermeerderden toevloed van bloed, die door warme

pappen wordt veroorzaakt.

Als een bewijs van hot nul dezer handelwijze, willen wij uit meerdere een

paar gevallen mededeelen.

Op den 2Gsten van de maand December van bet vorige jaar, 1850, ont-

ving ik van den Heer W. te Koevorden eenen brief, waarin hij mijne hulp

en raad inriep ter herstelling van zijnen zoon, van wien hij mij hot vol-

gende uitvoerig verslag gaf.
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»Zijn zoon was van een forschen ligchaamsbouw, 18 jaren oud. Tot op

»den ouderdom van 4 jaren was hij gezond, echter opgezet van hooW. Op

«dezen leeftijd werd hij overvallen door een hevigen stuipachtigen aanval,

»die naderhand eene betrekkelijke lusteloosheid na zicli slee|)te. Op den ouder-

»doin van O a 7 jaren was hij weer wel; altijd echter slijmerig en dikwijls

» gekweld met een krampachligen hoest, die van dien aard was, dat hij van

«school komende geheel of genoegzaam buiten adem was. Deze kortade-

«miglieid en dit hoesten waren niet wel anders tot bedaren te brengen, dan

» nadat men hom vrij krachtig op den rug gewreven of geslagen had.

«Alhoewel veelal hoestende en zeer erg met slijm ook in den neus bezet,

«werd hij echter op den ouderdom van 12 a 15 jaren beter; waarom hij

onaar school werd gezonden, waarvan hij na een opvolgend verblijf van 2

«jaren opgeruimd en frisch zijne oudeis te huis bezocht. Hierop weder naar

»de school terugkeerende, was hij zeer aangedaan en droevig, en weder

«erg met slijm bezet." (Aan den indruk van dit afscheid van zijne familie

bij het torugkoeren naar de school, schreef nu de vader de volgende verer-

geringen van zijnen toestand toe, die echter waarschijnlijk reeds een begin

had gemaakt en hierdoor zijne gevoeligheid had veranderd.)

»Na verloop namelijk van korten tijd, begon hij Ic klagen over duizelig-

«heid, die zoo zeer toenam, dat hij dikwijls zonder bewustzijn nederviel

;

«terwijl zijn slijmerig gestel niet veranderde. Hij onthield zich nu van school-

«werk; maar in weerwil van de rust nam de duizeligheid toe, het nederval-

»len werd menig vuldiger en men was genoodzaakt hem naar huis te zenden.

«Hier aangekomen, was zijn toestand de volgende: zeer dikwijls werd hij

«stil en afgetrokken, stond op eens van den stoel op, sloeg met armen

«en beenen van zich af, liep met drift cenige schreden in de kamer op en

» neer, zette zich weder op den stoel, hervatte zijn werk op nieuw vrij kahn,

«en, trof dit onder den maallijd, dan hervatte hij het eten, zoo het scheen,

«met smaak.

«Op de aan hem gerigle vraag, wat de oorzaak was van deze handeling,

«kreeg men tot antwoord: «Het is even alsof er iemand is, die mij toe-

« roept, toe Willem! kom haaslig, schielijk, schielijk F' Dit was het eenig-

«sle wat hij hiervan kon mededeelen; van pijn sprak hij niet." (Er waren

dus hallucinalien van het gehoor, waarschijnlijk uit congestie in de medulla

oblongata en de kern van den audilorius.) «Hij had evenwel hoegenaamd

«geen bewustzijn, wanneer dit toeval ontstond; daarop echter was hij
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«spoedig weder helder bij zijne konnis. Thans is dit ongeluiiiiig hel ge-

»val niet.

»De aanvallen, hier beschreven, nu ruim og jaar geleden, hadden veel van

))St. Vilusdans (Ghorea sancli Vili), nu zijn zij kwaadaardiger geworden. De

«geneeskundige behandeling heeft nog tot geen gunstig resultaat geleid. Nu
» wilde de vader het aan de natuur overlaten, naauwkeurig toeziende of het

«gebruik van de laatste pillen (Nitras argenli) ook later zoude kunnen na-

» werken; maar was overgehaald om nog eerst mij te raadplegen.

))Üeze aanvallen bleven wel eens langer weg, zooals in 1855, toen hij van

» 1 Januarij lot half Junij vrij bleef en in dien lijd naar school en kerk ging.

)>Maar toen schrikte hij, door brand in een molen, waarop de toevallen zich

))in heviger graad hernieuwden, hetgeen nu 1§ jaar voortduurt met eenige

«afwisseling. Nu, in den afgeloopen zomer, Aan 185G, was hij weder eenige

wweken vrij, loen hij op een boelen dag, nadat hij weder slijmerig en

«hoestende was geworden, met opgezet hoofd zich met drift naar oenen zij-

»ner verwanten begevende, door een allerhevigst toeval word aangetast.

«De toevallen, zooals zij nu in don laalslen tijd plaats haddon, beschrijft

)»de vader mij als volgt.

«Bij den aanval wordt hij vooraf een weinig afgetrokken, hij begint zich

))tc bewegen met arnion en beenen, grijpt zich gewoonlijk met spierkracht

«naar bot hoofd en den buik; het geheele ligchaam is in eene krampachtige

«beweging; daarbij komt stijfheid in armen on boenen, zoodat hij bij onop-

«lellendheid zoude nedervallen. Veeltijds is er dan ook slijm in den mond,

«bot voorhoofd is heel, op de hoogte van den maagkuil ontstaat een vrij he-

«vig kloppen, de geheele positie, waarin de zieke komt, beeft veel van slui-

«pen van een kwaadaardigen aard. Hierbij komt ook draaijen mol het hoofd

«en armen; de mond slaat scheef en gewoonlijk open; de oogen wel eens op

«en nedergaande, veelal strak open; het aangezigt is paarsachtig. Gewoonlijk

«na 1 a 2 minuten begint hij (e hoesten, en dan is moest de sterke aan-

«drang verdwenen. Nu volgen eene sufheid, doflieid en slaperigheid, die

«langstens | of ^ uur aanhouden; hij zucht dan of geeuwt sterk; de pols is

«onbestendig; de bewusteloosheid, uit zulk een aanval ontstaan, houdt aan,

»en de spraak wordt sedert 14 dagen bezwaarlijker, gaat langzaam en moei-

«jelijk, somtijds stamelend. Zijn besef is somwijlen nog goed; maar de

«afgematheid, die op de aanvallen volgt, verdrijft veelal gedurende eenigen

»tijd zijne helderheid. Het eten gaat langzaam, en zoo het schijnt, is hel
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«doorslikken wel eens moeijelijk." (Duidelijke congestie in de corpora

olivaria.)

))Na afloop van den aanval draait liij het hoofd gewoonlijk regis en neemt

»>als 't ware een point de vue aan; hij reeliliceert dit echter na gedane op-

» merking. De stijfheid in armen en beenen is altijd hij de aanvallen aan-

wwczig.

»nij de allerminste inspanning, ja hij de geringste vraag, bij het minste

«nadenken, hoe gering ook, volgt gewoonlijk een aanval, soms hevig, soms

«minder kwaadaardig. Veeltijds is zijn mond in beweging, oogenschijnlijk

«kaauwt of knerst hij op de tanden; dit is geen goed voorteeken. (Het eerste

begin dus weder in de mcduUa oblongata). «Geschiedt dit in den laten

«avond, dan Icveit zulks veeltijds een onrustigen nacht op, gepaard met

«aanvallen. Slaap heeft bij weinig, zoo min bij dag als bij nacht. (Irritatie

cerebri]. De aanvallen bij dag komen wel eens 10 tot '16 malen, bij nacht

»o en 4 malen. Opmerking verdient nog, dat hij bij stoelgang bijna altijd

«oen aanval heeft (door persing en congestie). Is de aanval afgeloopen, dan

»5 slikt hij, alsof hem iets voor de keel zit, en dit gaat het hoesten vooraf;

«daarna steunt hij en de borstslijm is hoorbaar."

Ik heb gemeend, deze geschiedenis in haar geheel, zooals ik die van den

vader, schoon geen geneesheer, zoo volledig en getrouw ontving als zeld-

zaam het geval is, te moeten mededeelen. Eenige dagen later ontving ik op

mijn verzoek een brief van den geneesheer, waarin ik bet bovenstaande be-

vestigd vond, en vernam, dat hij zonder vrucht verschillende middelen, waar-

onder ook, gelijk dit bij epileptici gemeenlijk het geval is, anthelmintica had

gebruikt, en in den laatsten tijd nitras argenti. Van onanie, waarvan ik be-

rigt had gevraagd_, scheen geen spoor aanwezig te zijn ; maar alle leden der

familie waren zeer zenuwachtig van gestel.

Ik raadde den geneesheer, om hem om de 4 ü 5 dagen bloedige koppen

in den nek te plaatsen; bij te sterke congeslie hirudincs in den neus, mis-

schien ook aan den anus, boyendien eene fontanel in den nek, met plan om

die later met een setaceum te verwisselen, daar ik hier voor te groote prik-

keling van dit middel in den beginne bevreesd was. Inwendig schreef ik

voor, eene infusie van de digitalis 9j. 'viii col. 4 m. d. "2 lepels, en afge-

zonderde kleine giften tart. eniet., indien hij zonder walging die verdragen

kon, om de opgewekte vaatwerking nog meer te temperen. Bovendien eenige

malen daags koud dropbad op het hoofd.
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Den 20''en Januarij hierop ontving ik bcrigt, dat de koppen 5 malen in

den nek waren geplaatst, en, gelijk ik had aanbevolen, een paar dagen later

na de eerste applicatie hiervan de loiilaiiel; met dit gevolg, dat sedert den
8-'en Jan, de toevallen, in plaals van 15 malen, een a twee malen zich op

eenen dag vertoonden.

Oen Uden Fobruari) ontving ik hierop het berigt, dat, onder het doorgezet

gebruik van de aangewende middelen (l'onlanel, benevens digit. en tart. emet.,

die hij zeer goed verdroeg) hij den 'i'i^'e'i Jan. een aanval had gehad, den

O'i-tcu twee, den 25sten weder een, den Id^ien een, den l^'-cn Februarij een,

en dat de toevallen sedert zich niet meer hadden vertoond.

Op mijn vroogeren brief had de geneesheer de Ibnlanel in een setaceum

willen verwisselen; maar hiertoe waren de ouders niet te bewegen. Intus-

sclien had op den Isten Februarij zich een carbuncuhis of anilira.v in den

nek beginnen te ontwikkelen, waarin de geneesheer eene kruissnede had ge-

maakt, en die nu goed suppureerde; zoodat de natuur zelve hier nog een

sterker devirans daarsleide dan mijn setaceum, waaraan ik voor een deel

het zoo spoedig geheel verdwijnen der aanvallen moest toeschrijven. Hij

voegde er bij, dat sedert dien tijd de lijder meer compos mentis was ge-

worden, dat alle functiën geregeld verliepen, behalve sedert een paar dagen

knun[»en in de onderste extremiteiten. Ik raadde aan, de suppuratie van den

carbuncuhis nog lang te onderhouden en later hiervoor eene fontanel weder

in de plaats te stellen; drong aan op eene matige dieet, vooral 'savonds, be-

weging in de lucht, en met de geneesmiddelen te continueren.

Den IG^en Maart werd mij berigt, dat de aanvallen niet waren terugge-

keerd, de carbunculus in den nek bijna genezen was, en op nieuw eene fon-

tanel geplaatst. Met dropbad werd nog volgehouden; maar met de inwendige

geneesmiddelen had men geëindigd: Hij was gezond, van slijm of hoesten

werd niet meer gesproken.

In het laatst van April, hierop volgende, ontving ik nog berigt van zijne

volkomene herstelling *.

* Volgens op het eind van December 1,1. ontvangen berigt, werd de patiënt na den geheelen

zomer zonder eenig verder geneesmiddel gezond te zijn gebleven, in het laatst van November,

nadat hij neder dikker en volbloediger was geworden, onverwacht door een vrij sterk toeval over-

vallen, dat later weder meermalen door kramphoest en vroegere verschijnselen was opgevolgd; men

had wel Tart. Emet. maar geene cucurbitae noch afleidende middelen op nieuw aangewend, waarop

jk zeer heb aangedrongen, maar nu 2 maanden later heb ik nog geen nader berigt ontvangen.
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Hoezeer deze tijd van hersiel nog kort mag genoemd worden, kwam mij

dit geval echter zeer belangrijk voor, als een voorbeeld van idiopathische epi-

lepsie, waarvan mij allhans geene verwijderde oorzaak gebleken is, en tevens

het ontwijfelbaar en snel gevolg van de rationeele behandeling, nadat deze

ziekte reeds op zulk eene hoogte, met vele dreigende verschijnselen was ge-

klommen; zoodat ik, bij opvolging van mijnen raad van spaarzamen leefregel,

beweging, nog lang onderhouden der fontanel en het aanwenden van een

dropbad op het hoofd, niet twijfel aan zijne volkomene hersleliing, te meer

daar ook zijne geestvermogens veel verbeterd zijn.

Gaan wij nu aandachtig den geheelen loop dezer ziekte na, dan vinden

wij eene volkomene verklaring van de verschijnselen, volgens de boven aan-

gegeven grondslagen, als ontspruitende uit eene aandoening van het verlengde

ruggemerg.

De grond tot deze ongesleldheid, behalve in de erfelijke dispositie vaneene

zeer zenuwachlige familie, moet gezocht worden in de hevige stuipen op het

vierde jaar, die, welke ook de aanleidende oorzaak moge geweest zijn, van

de medulla oblongata zijn uitgegaan, die dus hierbij het meeste geprikkeld

werd, met sterke congestie naar het hoofd. Opmerkelijk is echter deze sterke

slijmsecretie on hoest.

Dat zeer dikwijls aandoeningen van de borst, zelfs phthisis, gevolgen zijn

van aandoening van de medulla oblongata en van den vagus, die hier excentrisch

werkt, heb ik reeds elders aangegeven *). Van hier, dat in dezelfde fami-

lie onder de kinderen zoo dikwijls bij eenigen phthisis voorkomt als ande-

ren door krankzinnigheid worden aangetast; dat vele hersengebreken, vooral

emollilio, waarin ook doorgaans op het einde het verlengde merg deelt, met

borstziekten on pneumonie eindigen. In dit geval is deze zamenhang zeer

duidelijk. De ondervinding leerde al zeer vroeg den ouders, dat tegen dezen

hoest en borstkramp wrijven op den rug en zelfs slaan op den rug het ze-

kerste middel was om dit te verdrijven. Wij zien verder, dat deze vermeer-

derde slijmafscheiding en hoest de aanvallen telkens zijn voorafgegaan, en

wanneer de medulla zich weder als ontladen had, verminderden en verdwe-

nen. Later volgde eenig hoesten op lederen aanval.

De bea;innende aandoening der medulla oblongata voor iederen aanval bleek

*) Waarneming van eene Atrophie van het linker halfrond der hersenen, in de Verhandelingen

der Eerste Klasse van het Kon. Ned. Instit. 3". Keeks V D. 1852 pag. 67.

«IS- E> .NATllRK. VEnU. DEP. liOM.>KL. AKAÜEMIE. ÜKEL YI.
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ook uil licl kaauwca en knarsclandon, liclffccn licl toeval vooraf ging. De

reeds sterkere aandoening der niedulla ohlongala in den laatsten tijd, liet

gevolg waarschijnlijk van de aanzienlijkf^ vaalverwijding in de corpora oliva-

ria, bleek in de nioeijelijke s|)raak en slikking, terwijl de aandoening der

ledematen meer secundair scheen; zoodat het gewigt van de medulla ohlon-

gata in epilepsie in dit geval overtuigend genoeg bevestigd wordt, hetgeen

door de zoo krachtige werking van de hiertegen gerigte geneeswijze allezins

bevestigd wordt.

Meerdere gevallen zoude ik kunnen mededcelen, waar, onder eene soortge-

lijke behandeling, de herstelling reeds sedert zes a zeven jaren ongestoord heeft

voortgeduurd. Van nog vroegere gevallen moet ik dit vermoeden, daar ik van

geene latere recidiven iets vernam. Om het gewigt der zaak willen wij

echter nog een voorbeeld hierbij voegen.

In de laatste helft van December 1851 werd mijne hulp ingeroepen door

een jong mcnsch van ongeveer 17 jaren, wiens broeder ten gevolge van

hevige epilepsie, uit onanie ontstaande, als volkomen onherstelbaar en in den

hoogsten graad van dementia sedert cenige jaren in een Krankzinnigenge-

sticht werd verpleegd. Ook hij bekende, vroeger zich aan dit euvel te heb-

ben schuldig gemaakt, zich echter hiervan sinds een jaar te hebben onthou-

den, maar dikwijls nog door pollutiones nocturnae te worden gekweld. On-

verwacht was hij voor het eerst op den IG^en Nov. 1850 door een epilep-

tisch toeval aangetast geworden; hierop was hij vrij gebleven lot 1 Maarl

1851; de volgende toevallen waren gevolgd den ^Os'en Julij, den T'len Sep-

tember, den lO'le» September, den T^len December.

Vroeger levendig en gezond, was hij sedert het laatste halfjaar meer en

meer dof en stil geworden ; inspanning van geest ging moeijelijk, zijn ge-

heugen was verminderd, zoodat hij zijne bezigheden op een kantoor en vooral

het rekenen niet meer goed kon verrigten. Overigens waren alle functiën normaal.

Ik raadde het plaatsen van herhaalde cucurbitae cruentae in den nek,

en later het aanwenden van een seton. Inwendig gebruikte hij tot teni-

pering van de actie van zijn vaatgeslel tart. emel. in poeders, die hij zeer

goed verdroeg. Vervolgens koude wasschingen in den nek, en dropbad op

het hoofd, bij eene matige dieet.

Den olsten Januarij hierop volgende ontving ik het berigt, dat de bloe-

dige koppen alle weken eenmaal waren herhaald en in dien tusschentijd nog

meermalen drooge koppen in den nek waren geplaatst; desniettegenstaande
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was hij don 8s'cn Janiinrij weder door oen toeval overvallen, lielgecn in he-

vigheid van vroegere niel verschilde. Hoezeer hij ihans zoor rogelnialig

loefde on zich niet moer aan masturbatie schuldig maakte, had hij in don

laalslcn tijd weder voel hinder gehad van pollutiones noclurnae, zelfs eoii-

ninal vier nachten achtereen, zonder dat men hiervoor eenen van buiten ko-

menden invloed herkennen kon. Vermoedende dat eene sterke congestie in

de vesiculae sominales deze ejaculationes bevorderde, raadde ik zes hirudines

in perinaeo te plaatsen, en inwendig eene infusie van digitalis met acid.

sulph. dilut., vervolgens in den nek een seton te plaatsen.

Reeds den S^en Februarij hierop volgende ontving ik het berigt, dat, niol-

tegenstaande twee dagen vroeger cucurbitae cruonlae in den nek waren ge-

plaatst, hij ocht-er den 2^1^" Februarij op nieuw een toeval had gehad van

epilepsie, helgeon echter minder hevig en koitcr van duur was; de hirudi-

nes in perinaeo waren niet geplaatst. Tevens berigtte mij de geneesheer,

dat, hoezeer hij habituëel gezond was, echter na een voorafgegaan epileptisch

acces zich na eenige weken verschillende onaangename aandoeningen bij hem

begonnen te vertoonen, zooals hoofdpijn, gedruktheid van geest, zaadvloeijing

etc. etc, die dan eindigden met een epileptisch acces, waarop zijn toestand

weder normaal werd. Dit was ook nu weder het geval geweest.

Later ontving ik, den Uden April, een nieuw berigt. Wegens eenige ge-

voeligheid in den nek was de plaatsing van den seton nog uitgesteld, hetgeen

eindelijk op den 'iTsi^n Februarij verrigt werd. De gevolgen, hiervan waren

zeer gunstig: niet alleen waren de toevallen niet teruggekeerd, maar ook de

pollutiones nocturnae waren merkelijk verminderd; slechts oen a twee ma-

len in de week, eene enkele maal om don anderen nacht.

Voor drie weken had zich weder een toestand vertoond, die een opko-

mend acces deed vreezen. Patiënt was gedrukt, hoklenul in de ademhaling,

zwaarhoofdig, mat in de leden en zeer onaangenaam. Er waren geene ob-

jeclive verschijnselen van eenige te noemen ziekte; de geneesheer had zich

dus vergenoegd met deze te observeren, en den volgenden dag waren alle

verschijnselen verdwenen. Vervolgens had hij waargenomen, dat de pupil,

die vroeger altijd zeer wijd was geweest, thans niet moer zoo gedilateerd

was, en meer normaal werd. Hij gebruikte nog altijd mot onderbreking van

enkele dagen het infusum van de digitalis met acid. sulph. voort.

In de volgende maand ontving ik van hem een bezoek, waarin hij mij

zijnen dank betuigde over mijne hulp, daar hij nog altijd van toevallen was
34*
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bevrijd gebleven. Zijn gelaat stond voel boldenlor, zijne geestvermogens

waren levendiger, de werkzaamheden, waarbij ik hem altijd nog veel voor-

ziglighoid bleef aanbevelen, gingen gemakkelijker van de liand.

In Angustus van hetzelfde jaar kwam hij nog eens mij een bezoek geven,

hoogst gelukkig zich over zijne herstelling gevoelende. Hij was sinds gerui-

men tijd dagelijks weder op het kantoor werkzaam, zonder dat dit hem hin-

derde. De pollutiones nocturnac waren zeer zeldzaam geworden, zooals dit

op dezen leeftijd meestal plaats heeft. Den seton hield hij nog altijd open;

met de digitalis en acid. sulpli. was hij reeds voor een paar maanden geëin-

digd. Hij zoude nu bij eene tante nog eens op een buiten in de natuur

zich verademen. Tien dagen later keerde hij bij mij terug, zeer gedrukt en

zwaarmoedig: hij was geheel te leur gesteld, had alle hoop op genezing ver-

loren; want hij had weder een zwaar toeval gehad, na een zwaren onrus-

tigen slaap door drooraen gekweld, in den vroegen morgen.

Naar de aanleidende oorzaken onderzoek doende, vernam ik, dat hij 's avonds

te voren onliiaald was op rijst met gekookte melk, hetgeen hij niet gewoon
was, en ofschoon reeds genoeg gebruikt hebbende, had hij zich door de

vriendelijkheid van de gastvrouw laten overhalen, nog eene tweede portie

hiervan te gebruiken. Ik stelde hem gerust, door hem te verklaren, dat hij

dit acces eeniglijk te danken had aan het onmatig gebruik van deze. niet

zoo gemakkelijk te verteren spijs; scherpte hem in, vooral's avonds matig te

zijn en bijna niets meer te gebruiken, te meer doordien doorgaans, hetgeen

bij vele epileptici het geval is, het acces zich tegen den morgen vertoonde.

Den seton moest hij nog aanhouden. Later vernam ik, dat hij na een half-

jaar nog eens door eene toevallige oorzaak een acces had gehad, en sedert

is hij tot op dezen tijd volkomen gezond gebleven; zijnen seton heeft hij

ruim een en een halfjaar onderhouden.

Ook deze geschiedenis is in meerdere opzigten hoogst belangrijk te noe-

men. Vooral is hierin zeer opmerkelijk het naauwe verband tusschen pollu-

tiones nocturnae en epilepsie. Gemeenlijk beschuldigt men, en dikwijls te

regt, onanie als oorzaak van epilepsie; maar meer dan dit wel vermoed wordt,

zijn de onanie en de opwekking van de geslachtsdeelen gevolg van eene

irritatie en congestie in de medulla oblongata.

Het vroegere gevoelen van Gall, omtrent de zitplaats van geslachtsdrift

in het cerebellum, is genoegzaam wederlegd, en de naauwe betrekking tus-

schen de medulla oblongata en de werking van de genitaliën algemeen door
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de physiologen aangenomen *. liet zij voldoende, aan de erectien en ejacu-

latien bij gehangenen te herinneren, hoe bij mania idiopathica met irritatie

van hersenen en verlengd ruggemerg de geslachtswerking verhoogd is, hoc

na beleedigingen van dit deel menigmaal erectien en ejaculatien, of ook wel

impotentia is waargenomen. Kiliaan gelukte het vooral in zwangere Guine-

sche biggetjes (Cavia cobaya) bewegingen in den uterus of tubae op te wek-

ken, door de meduUa oblongata te prikkelen
"J*.

In dit geval van epilepsie was

deze invloed overtuigend : de ejaculatien verdwenen voor eencn tijd, wanneer

de gevoeligheid en overprikkeling der medulla oblongata zich weder door een

acces hadden ontladen. Door cucurbitae alleen werd het acces verminderd,

maar deze waren niet in staat dit te overwinnen; na het plaatsen van een

setaceum vertoonden zich slechts voorteekens, maar epilepsie en te sterke

polluties hadden opgehouden. i\og onlangs kwam mij een gelijk geval voor

van een jong mensch, die wegons epilepsie, uit onanie zoo het scheen ont-

staan, zijne studiën niet langer geregeld kon volhouden. Voor weinige dagen

ontving ik het berigt, dat sedert drie maanden, nadat op mijn aanraden eene

fontanel in den nek was gezet, zoowel do onwillekeurige polluties, die ook

hier frequent waren, als de epileptische toevallen, die doorgaans om de twee

a drie weken terugkeerden, niet meer waren verschenen; terwijl zijn hoofd

veel helderder was geworden, en hij zijne studiën zoude hervatten §.

Dezen terugkeer van de helderheid van hoofd heb ik altijd waargenomen,

wanneer het mij gelukte, de epileptische toevallen te bedwingen. INog on-

langs ontving ik berigt van een meisje, nu ongeveer op vijfentwintig-jarigen leef-

tijd, waarover ik voor ongeveer zeven jaren was geraadpleegd wegens hevige

epilepsien, die doorgaans twee a drie malen in de week zich herhaalden en eene

dofheid en schijnbare onnoozelheid hadden te weeg gebragt, zoodat zij zich niet

• Zie onder anderen Longet, Traite de Physiologie. Tom. II pag. 201.

f Henle, Zeilschrijl für rationelle Medicin. 1851. I Heft.

§ Nog onder het afdrukken ontving ik het berigt van de herstelling van een krachtigen vol-

bloedigen jongen Epilepticus, bij wien de ziekte anderhalf jaar geduurd had, na herhaalde bloed-

suigers en cucurbitae eruentae in den nek, bij het inwendig gebruik van Digitalis, Cathartica in

Meerenberg sedert 1854 en van een tweede geval van zeer menigvuldige accessen op ecnen dag, bij

een krachtig jong mensch, in het gesticht te Eotterdam door het aanwenden van cucurbitae eruentae

en later een groot vesicans in den nek, onder de leiding van den ijverigen Geneesheer G. Vrolik.

aldaar hersteld.
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jiüimI in coiiig oj)cnlijk gczelscliiij) voilüoncn kon. Ook bij lianr geluklc licl mij,

dezen ol'sclioon schijnbaar hoogst ongunstigen foesland door con selaceum in

den nek te herstellen, zoodat zij nog binnon het jaar geheel van hare epilepsie

was hersteld. Thans is zij reeds sedert een paar jaar als gouvernante ter op-

voeding van kinderen in Kngeland hij eene gegoede familie met veel succes

werkzaam.

Hoe zeldzaam ook eene genezing van verouderde epilepsie met onnoozel-

lieid moge plaats hebben, moet echter een geneesheer niet Ie ligt wanho-

pen, vooral indien de lijder zeil' nog jong is. In dergelijke gevallen heb

ik tweemalen een verwonderlijk effect waargenomen van derivantia op het

hoofd, die ik om het gewigt der zaak nog kortelijk wil vermelden.

in het jaar iSlo als geneesheer in het Buitengasthuis te Amsterdam

sedert een paar jaar werkzaam, trokken ook de menigvuldige daar aanwezige

verouderde epileptici zeer mijne aandacht, en nadat ik van geen inwendig

middel eenig ander, dan soms slechts een zeer voorbijgaand nut had gezien,

wilde ik beproeven, wat een krachtig afleidend middel op het hoofd kon

uitwerken. Ik besloot derhalve hij zes epileptici, alle verouderde gevallen, om
boven op het hoofd het cauterium actuale te plaalsen, hetgeen, indien het met

eene vaste hand en snel wordt aangewend, naauwelijks eenige pijn scheen

te verwekken. Bij alle overigen had dit eene tijdelijke verbetering, bij

eenigen van een a twee maanden ton gevolge. Onder deze was echter een jon-

gen van zeventien jaren, reeds sedert meerdere jaren epilepticus uit schrik en

nu nagenoeg onnoozol; hij had gemeenlijk lederen nacht twee toevallen, en

zeldzaam bleef hij oenen dag bevrijd. Nadat ik reeds verschillende andere

middelen had beproefd, liet ik hem don ^^e" Fcbruarij IS'i-") het gloeijend

ijzer op de kruin iels boven het achterhoofd plaatsen, zonder dal hij hier-

van eenige gewaarwording scheen Ie hebben; zoodat hij bleef geloven, wal

ik hem gezegd had, dat ik hom eene warme pleister op het hoofd had

gelegd.

Hierop bleven terstond de toevallen weg, en na tien dagen ontstond, waar-

schijnlijk ten gevolge van eenige irritatie van de beginnende suppuratie oiider

de brandwond, eenige koorts; zijn gelaat was helderder en zijn geest begon

levendiger te worden. Hij bleef hierop vrij tot den 22sten Fcbruarij, wanneer

hij door twee accessen werd aangetast, die drie dagen later door een nieuw

acces werden opgevolgd. Daar zijne alvus trager was geworden, gaf ik hem
een laxans. Hierop keerden de accessen niet terug; zijne slompheid was
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geheel geweken^ en liij was begonnen mei veel vruchl in het Bui tongast-

huis te loeren schrijven. Den o^^^ Junij echter van dat jaar volgde bij ecno

buitengewone hitte van 04" Fahr. een zeer zwaar onweder, waarbij bij na

een hevigon donderslag door een zwaar toeval op nieuw overvallen werd. De

wond op bet hoofd was intusschen, daar hij geheel hersteld scheen, sedert

een paar maanden gesloten. Don T'^^n hierop volgden drie accessen, den

JOJen twee, den Uden (iiiej dit nam zoo toe, dat bij op don 20sten niet

minder dan zeven hevige epileptische aanvallen had. Bloedzuigers en zelfs eene

kleine VS, daar ik vreesde dat encepbalitis niogt ontstaan, deden niets: het

bloed was niet ontstoken.

Ik besloot dus de applicatie van bet gloeijond ijzer te herbalen, hetgeen

op den 20sten juist in een vrij oogcnblik word in bot werk gesteld. Dien

eigen avond volgde nog een acces, echter veel minder zwaar. Den SSs'en

volgden Aveder zeven accessen, maar veel minder hevig, en korter. Van dien

tijd af werden zij steeds ligter; op den ^S^ten bad bij nog drie toevallen.

Terwijl bij gedurende de hevigere toevallen eene week vroeger geheel suf on

dof was geworden, verkreeg nu zijn gelaat weder de vroegere levendigheid,

zijne stompheid was verdwenen, en hij begon op nieuw zeer goed fc

spreken.

Hierna begonnen de toevallen weder regelmatig in hevigheid en getal te

verminderen, tot hij den 20steu Juijj voor het laatst door een zeer ligt ac-

ces werd aangedaan.

Sedert dien tijd herstelde zich zijne gezondheid volkomen; zijn geest werd

helder en toonde zeer goede geschiktheid om zaken te bevatten. Ik hield

hem nog onder mijne zorg lot in November, wanneer ik aan zijn aandrang

om in de maatschappij een bestaan te zoeken, niet langer kon wederstand

bieden. Twee jaren later vernam ik, dat bij zeer goede vorderingen in een

ambacht had gemaakt, en nimmer meer door een epileptisch toeval was over-

vallen geworden.

Wegens het opmerkelijke van het geval, moge de plaatsing van nog eene

geschiedenis bij den lezer verontschuldiging vinden.

In het laatst van het jaar 1845 werd door een Heer uit Amsterdam mijne

hulp ingeroepen wegens den ongelukkigen toestand van zijnen zoon, van

circa zeventien jaren, die, reeds sedert eenige jaren aan epilepsie lijdende,

thans geheel suf was geworden. Zijne verstandelijke vermogens waren zeer

gering en bij was onvatbaar om iets uit te voeren; de toevallen, die in
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graad van hcviglicitl wisselden, waren meestal dagelijks. Reeds op vroe-

gcren leeftijd was hij meermalen door hevige sluipen aangetast, die den

grond tot de epilepsie schenen gelegd te hebben; andere oorzaken zijn mij

niet bekend geworden.

Nadat ik. Ie vergeefs gedurende eenige maanden hem met digitalis, flores

zinci, en op geweldigen aandrang der ouders met een zoogenoemd geheim

middel, uit rad. zedoariae en dictamnus albns bestaande, zonder eenige vrucht

had behandeld, bovendien eene enkele maal hirudines en een setaccum in den

nek had geplaatst, zonder dat ook hierdoor eenige gewigtige verandering werd

te weeg gebragt, verklaarde ik eindelijk den vader, dat mij alleen nog van

één eenig middel eenige flaauwe hoop overbleef, maar dat de kans zeer ge-

ring was, en dit bestond in de aanwending van eene dwarse snede door de

huid boven op de kruin van het hoofd, en het hierna onderhouden van deze

wond in suppuratie door middel van erwten er in te plaatsen.

Na eenigen tijd stemde de vader toe; de operatie, die zeer ligt is en het

voordcel boven het gloeijend ijzer heeft, dat zij minder afschrikkend is, en

door de terstond volgende nabloeding dadelijk eene alleiding geeft, werd

met goed succes verrigt. Eenige dagen later verliet de vader met zijnen

zoon in Junij 184G de stad, en ik vernam van den als verloren geachten

lijder geene nadere lijding.

Eindelijk ontving ik een jaar later een brief, gedateerd den G'ïen JuHj

'1847, waarin de vader zich excuseerde, dat hij mij geen berigl had toege-

zonden, maar eerst den afloop had willen afwachten. De wond was al dien

tijd op hel hoofd opengehouden. In de eerste drie maanden, Julij, Augus-

tus en September van 1840, had hij nog tusschen de zestig en zeventig

aanvallen gehad; bij de toen heerschende epidemiën was hij ook eenigzins,

schoon ligt en kort, door koorts aangedaan geworden. Later in den herfst be-

gonnen de toevallen en in hevigheid en in getal ziglbaar te verminderen, het-

welk, schoon langzaam, geregeld voortging, zoodat hij in de maanden Mei

en Junij van 1847 slechts drie a vier toevallen in iedere maand had gehad

van slechts zeer geringe hevigheid. Soms bleef hij zestien a zeventien dagen

vrij, zonder eenigen hinder.

Zijne geestvermogens, schoon niet ruim ontwikkeld, waren evenwel mer-

kelijk opgehelderd: schrijven, rekenen, enz., terwijl hij op eene fabriek was

geplaatst, gingen naar wensch. Alleen was er doorgaans meer prikkelbaarheid

in hot humeur. Hoogst gewigtig was het echter, dat van lijd tot tijd, in
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plaats van een toeval, bloedingen uit de wond ontstonden met veel verrui-

ming in het hoofd. De eetlust was goed, maar matig, niet meer dat gul-

zige, hetwelk vroeger in den tijd der hevige accessen het geval was.

In het midden van dien zomer bleven eindelijk de toevallen geheel weg

en zijne helderheid van geest nam toe. In den zomer echter van het vol-

gende jaar, 1848, werd hij door eene gevatte koude getrotfen, die hem een

catharrus bezorgde, waarvan een langdurige hoest nableef, die meer en

meer hardnekkig werd, en waarom ik eindelijk in November in consult werd

geroepen. Toen vond ik hem tot mijn leedwezen in het laatste stadium van

phthisis pulmonalis, waaraan hij in het begin van December van dat jaar

overleed. De epileptische toevallen waren niet teruggekeerd.

Uit dit geval vooral is overtuigend duidelijk, dat onnoozelheid en schijn-

bare dementia na epilepsie eene geheel andere ziekte is als dementia na

mania idiopathica, die altijd in degeneratie en atrophie der materies corti-

calis bestaat en voor geene genezing vatbaar is.

Ten opzigte van het aanwenden van deze dwarse incisie op het hoofd

moet ik nog opmerken, dat dit middel niet onbepaald mag worden aangepre-

zen. In enkele volbloedige meer levendige gestellen heb ik door de voort-

durende inflammatie, althans in den eersten tijd, congestie en daarmede zelfs

epilepsie zich zien vermeerderen ; alleen in indolente gestellen kan men het

nog als een uiterst middel beproeven. De incisie moet dwars gemaakt

worden tot op het pericranium van de lengte van o a 4 centimeters In dit

geval worden door de werking van de m. m. frontalis en occipitalis de wondran-

den meer van eikanderen afgetrokken; maakt men de incisie overlangs, dan

is de bloeding geringer, en het is bijna niet mogelijk de wond open te

houden.

OVEE DE MIDDELEN TER BESTRIJDING VAN DE VERWIJDERDE OORZAKEN
IN EPILEPSIE.

Van hoeveel gewigt het nu ook zijn moge om de eerste oorzaak in de

medulla oblongata zooveel mogelijk tegen te gaan, en zoo meer direct de

epilepsie te bedwingen, zoo zoude echter deze kuur zeer onvolledig zijn, in-

dien men hierbij bleef stilstaan, en meende nu niets anders te doen te heb-

35
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ben dan allo ojdleptici bloedige koppen en een selaceuni in den nek Ie

plaatsen. Dan zoude men tot de tol dus verre gevolgde irrationeele ruw

empirische gonoeswijze terugkeeron. liet behoeft geen verder betoog, hoe

de gevoeligheid van de meduUa oblongata door prikkels, ook indien zij van

verwijderde gedeelten van het ligchaam afkomstig zijn, onderhouden wordt.

Onder alle deelen van het ligchaam, de hersenen uitgezonderd, zijn er

echter wei gcene, die sterker op het ruggemerg en de hersenen reflecteren

dan de ingewanden en geslacht sdeelen.

Het ontslaan van epilepsie uit wormen bij kinderen is bekend; doch het

is minder juist, dat men dit ook op volwassenen toepast. Ik herinner mij

bij volwassenen naauwelijks een voorbeeld gezien te hebben van epilepsie, uil

deze oorzaak alleen voorkomende of door wormmiddelen alleen hersteld; en

des al niet Ie min, omdat dit bij de zooveel gevoeliger kinderen plaats heeft,

moeten bijna alle epileptici in den regel eene anlhelniintische kuur passeren,

of er teekenen van wormen zijn of niet. — Wij zullen in dit gedeelte ons

korlheidshalve vergenoegen met slechts de hoofdpunten aan te geven.

De oorzaak in de ingewanden kan gelegen zijn in eenige irritatie, ontste-

king van de mucosa, hetzij door gastrische verschijnselen of door andere oor-

zaken opgewekt. Doch zij kan ook gelegen zijn in eene bijzonder verhoogde

gevoeligheid van den sympalhicus en vagus, die de wegen zijn, waardoor

de reflex op de meduUa oblongata wordt overgebragt. Beide oorzaken vor-

deren verschillende geneesmiddelen. Wat de eerste betreft, zoo is deze van

veel gewigt. Is de irritatie der medulla oblongata sterker, dan zijn de epi-

leptici even als de maniaci zeer hongerig en gulzig; zij overladen de maag,

en hierop volgt dan vermeerderde congestie en roodheid van het gelaat ; vooral

is dit van gewigt bij het avondeten. In den slaap is, door de sluimerende

cerebraalwerking, de neiging tot reflex verhoogd, zooals wij ook zien na het

gebruik van chloroform, en van hier, dat zooveel epileptici tegen den mor-

gen door toevallen worden aangedaan, waarbij de door de lagere ligging van

het hoofd bevorderde congestie het hare kan toebrengen. Het is om die

reden van hot meeste gewigt, de epileptici op eene bepaalde dieet te hou-

den, daar zonder deze meest alle middelen, die men direct tegen de bron

van epilepsie aanwendt, vruchteloos zijn. Wij hebben in het tweede door

ons aangevoerde geval hiervan een voorbeeld gegeven, waar een acces door

een rijkelijken maallijd werd opgewekt.

Deze gevoeligheid der ingewanden is in eenige epileptici buitengewoon groot.
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In een geval van epilepsie, waar echter neiging tot verstopping was, w-as het

genoeg, om hem als laxans eenig middelzoul te geven, hetgeen de ingewanden

prikkelde, om een epileptisch acces daar te stellen. Nadat ik dezen lijder lan-

gen tijd van alle toevallen had vrij gehonden, keerden deze terug na het ge-

hruik van garnalen, hetgeen voor zijne digeslie te zwaar was. Eene zeer

voorzigtige dieet en de zorg voor dagelijkschon stoelgang is dus een eerste

vereischte tot welslagen der kuur, en de onthouding van alle prikkels, als wijn,

spiritus, enz. zeer noodwendig. De hijzonderheden voor deze indicatie van ge-

prikkelde ingewanden volgen van zelve uit de algemeene regelen der therapie *.

Wat het tweede helreit, de tempering van de verhoogde gevoeligheid van

den sympalhicus, hieraan schijnt mij de Belladonna onder alle middelen het

meest te voldoen. Dit middel werkt specifiek op de ingewanden. Zoo b.v. zijn

uilslekend nuttig in cardialgio, in krampen, en vooral ook, indien men Bel-

ladonna voegt hij laxeermiddelen b.v. Extr, Al. aq. in verstoppingen, die bijna

altijd veroorzaakt worden door stricturen in het colon descendens, zooals eene

langdurige ervaring en een zeer groot aantal secties mij overtuigend hebben

geleerd, en die juist zoo sterk op hersenen en verlengd ruggemerg terugwer-

ken, zooals blijkt uit melancholie. In deze gevallen werken de laxantia on-

eindig beter on wordt de strictuur weggenomen door bijvoeging van Belladonna.

Ik vermoed, dat hierin het voorname nut gelegen is van dit middel, hetgeen

zonder eenige indicatie door zoovelen tegen epilepsie wordt aangeprezen. Daar-

van heb ik zelf ook wel nut gezien, maar het is mij niet gelukt door dit

middel alleen een epilepticus duurzaam te genezen. Onder de narcotica schijnt

de Belladonna geenszins eene zoo sterke congestie als wel vele andere te

• Waarschijnlijk is liet door inwerking op de mucosa der ingewanden, dat in eenige gevallen

de Artemisia vulgaris in epilepsie nuttig kan zijn, waardoor het mij ook enkele malen gelukte, de

aanvallen zeer te doen vertragen.

Ik raag hier echter niet verzwijgen eene waarneming, door een geneesheer mij medegedeeld,

die voor dit middel was bevreesd geworden, daar hij in eenige gevallen wel gezien had dat de toe-

vallen langen tijd wegbleven, maar waarop nu een hevig toeval eindelijk gevolgd was, waarin de

lijders bezweken. Het blijkt hieruit, hetgeen trouwens te verwachten was, dat dit middel de gevoe-

ligheid van de medulla oblongata niet wegneemt. Is deze nu eens tot dien graad van vermeerderde

werkzaamheid geklommen, dat zij zich van zelve van tijd tot tijd ontlaadt, dan hebben wij reeds

gezien, dat, hoe langer de toevallen wegblijven, in een gewonen epilepticus, hoe heviger dan de eerste

aanval, hoe sterker de ontlading wordt. Had de geneesheer niet empirisch gehandeld, maar tevens aflei-

dende middelen in den nek aangewend, om de verhoogde werkzaamheid der medulla oblongata te tem-

peren, dan zoude hij deze ongelukkige uitkomst naar allen schijn voorgekomen, en den lijder gered hebben.

<3o
"
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maken; doch Ie hoogc giften moet men vermijden. Opium in tegendeel

verhoogt Ic zeer do reflexvatbaarheid en bevordert congestie *.

llolzelfde gehlt van de geslachtsorganen. Hoezeer wij gezien hebben

dat onanie dikwijls gevolg is van congestie en irritatie van het verlengde

ruggemerg, zoo noemt dit niet weg, dat het allerschadelijkst op epilepsie

terugwerkt en, zoolang dit aanhoudt, de epilepsie volkomen onherstelbaar

maakt. Wij hebben boven hiervan nog een voorbeeld aangevoerd (pag. 171).

Dit zelfde echter geldt van beide sexen; want ook in de vrouwelijke sexe

is dit niet altijd zoo zelden als men vermoedt.

Dat hierbij amenorrhea tevens een gewigligen invloed heeft, doordien nu

de bloedstroom meer naar boven gaat, is uit hysterie en andere voorbeel-

den genoegzaam bekend. Vooral is het ook van gewigt voor den geneesheer

om op fluor albus te letten, die op den duur een zeer schadelijken invloed

op hel zenuwgestel uitoefent, zeer dikwijls leidt tot melancholie, meest met

religieuse denkbeelden, maar die ook epilepsie zeer bevorderen kan. Zoo is het

eveneens opmerkelijk, hoe congestie uterina, hypertrophie en prolapsus na-

deelig kunnen werken. Mij zijn twee voorbeelden voorgekomen van hardnekkige

melancholie met prolapsus, waar de melancholie week op het eigen oogenblik,

dat de uterus gereponeerd werd. Ook in epilepsie verdient dit de aandacht.

Naauwelijks behoef ik hierbij te voegen, van welk een gewigt de gezonde

toestand van het bloed is voor de juiste volvoering der functien van het ze-

nuwsysteem, en dat bij chlorotische gestellen, om die oorzaak, Martialia uit-

stekende diensten in epilepsie kunnen doen.

Uit gemis van bloed ontstaat wel zelden ware epilepsie; hoezeer verschil-

lende hysterische verschijnselen en convulsien daarmede gepaard gaan en

daardoor worden verwekt. Bekend zijn de proeven van Astley Cooper, die

door onderbinden dei" carotides, en drukken op de vertebrales bij konijnen

* In een merkwaardig geval van een jong menscb, die in een vlaag van wanhoop een aantal

lucifers had doorgeslikt, en door braking gelukkig hiervan herstelde, bleef eene groote gevoeligheid

der maag over, en volgde na eenigea tijd Epilepsie door menigvuldige schreeuwkrampen afgewisseld,

naarbij hij met verdraaijing van zijn gelaat en hoofd onwillekeurige toonen of woorden uitschreeuw-

de. — Door het voorzigtig gebruik van acet. Jlorph. gelukte het mij de Epilepsie te genezen maar

(Ie schreeuwkramp blijft sedert lang alle middelen weerstreven. — Hier heeft de Morphiue de ge-

voeligheid der maag getemperd, en daardoor de Epilepsie als reflexwerking op de Medulla oblongata

gestuit. — Ook door het aeidum Hydrocyanicum zag ik de intensiteit der toevallen in Epilepsie

zeer verminderen; in andere gevallen gelukte dit niet, hetgeen afhangt van de opwekkende oorzaak

der Epilepsie en niet van het middel.
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hewuslclooslieid en convulsien verwekte *. Deze oorzaken zijn echter zoo zigt-

haar, dat geen geneesheer zich hierin ligt vergissen zal.

Van niet minder gewigt is de tegengestelde kwaal, die meer voorkomt,

de te hevige werking van het vaatgcslel, een te sterke volle pols. Het is

hekend, dat vooral ruime aderlatingen in epilepsie zoowel als in manie meest

altijd schadelijk zijn : onder deze algemeene onttrekking van bloed wordt de

gevoeligheid van het zenuwgestel verhoogd en de toevallen nemen toe.

Mij zijn bijna altijd de aanwending van cucurbitae cruentae, bloedzuigers

in den neus, soms op het hoofd met nablocding door middel van elastieke

koppen, een inderdaad uitmuntend middel, voldoende voorgekomen, en ik heb

hiervan nininsor eenig nadeel gezien. Dat ook op verwijderde plaatsen dit van

nut kan zijn heb ik meermalen gezien, zoo b. v. de applicatie van birudines

ad anum bij haeinonhoidale congestie, amenorrhea enz. Bij jonge kinderen

heeft mij de ondervinding overtuigend geleerd, dat bij stuipen, zelfs nei-

ging tot hydrocephalus, het veel voordeeliger is, een of twee bloedzuigers

aan de kuit dan wel in den nek of aan het hoofd te leggen: zij leiden

hier veel krachtiger af, en geven minder moeite voor de nabloeding.

Tot tempering overigens van deze te sterke vaalwerking voldeed mij hel best

Tart. cmet. alleen in poeders of pillen, wanneer hel door de tragere absorptie

minder snel walging en vomituritio verwekt, hetgeen hier moet vermeden

worden, dan in solutie; dikwijls met Digilalis, waarvan ik menigmaal goede

diensten zag ter ondersteuning van de kuur.

Dat verder ook de kuur voor de huid, koude baden, zeer voorzigtig echter

begonnen, veel beweging en de geheele leefwijze van veel gewigt kunnen zijn,

behoeft geen betoog. Meermalen heb ik met nut het dagelijks gebruik van

een koud dropbad op het hoofd Ier bedwinging van congestie met vrucht

aangewend.

Wat moeten wij eindelijk denken van de zoo menigvuldige hooggeroemde

specifica in epilepsie? Wij hebben boven reeds opgemerkt, hoe treurig het

hiermede gesteld is, en dat zij zonder cenige indicatie worden toegediend.

Gaan wij echter van eenige den aard van werking na, dan geloof ik, dat

hier toch eenige regel zich denken laat.

Wat b.v. hel Nitras argenti betreft, waardoor nu en dan een epilepticus

* AsTLEY CoopER, Somc cxperimeuts and observalions on lyi'ig Ihc curolld and vcrlebral arteries etc,

in Giii/ Ilospital Reporls, Vol. I, London 1836, pag. 465. Ook in Romberg, Lehrbuch der Ner-

venkrankheiten, I. B., 2" Ablh. pag. 567. Zie ook boveu pag. 142 sqq.
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lierstcid is, ofschoon mij dit, hoe dikwerf ook heproefd, nimmer gelukt is,

zoo is het genoegzaam zeker, dat dit middel niet direct werkt op de me-

dulla oblongata. Door sterkere giften kunnen wij irritatie en inflammatie in

de maag en ingewanden verwekken, maar geene convulsien of verschijn-

selen van directe inwerking op het ruggenicrg. Het is echter bekend, dal

Nitras argenJi oen voortreffelijk middel is hij irritatie en chronische iiillam-

malie van de niucosa der ingewanden, en, daar van haar zoo dikwijls de prikkel

uitgaat, die de gevoeligheid in de medulla oblongata verhoogt, is het niet te

verwonderen, dat nu en dan dit middel gegeven wordt, waar deze oorzaak

aanwezig is. Dat bij doorgezet gebruik, waaronder de lijders, zooals bekend

is, blaauw worden, deze soms vrij blijven van epilepsie, hoezeer niet op con-

stante wijze, is bekend. Ik heb gevallen gezien, waar wel sterke blaauwhcid

ontslaan was, maar de epilepsie voortduurde. Misschien zal men daardoor deze

gunstige uitkomst moeten verklaren, dat in deze gevallen het Nilras argenti

niet alleen op de huid, maar, zooals ik gezien heb door de welwillendheid van

mijn hooggeachten vriend, den lloogl. J. van Gfa'ns, ook in de inwendige

deelen, het peritoneum, vooral de nieren, misschien ook in het zenuwgestel,

gedeponeerd wordt, en hier verandering in de gevoeligheid kan te weeg bren-

gen *. Dit is echter te onzeker, om aan zulk eene ongewisse uilkomst eene

verkleuring te wagen voor het geheele leven van eenen lijder.

Ook het Sulphas cupri, waarvan ik mij meer bediend heb dan van het Sulph.

cupri ammoniacale, hetgeen mij meer prikkelend voorde ingewanden voorkwam,

is, gelijk vele waarnemingen bij maniaci mij hebben aangetoond, een uitmun-

tend tonicum voor de ingewanden in zwakte, hetgeen de eetlust opwekt, de

digestie bevordert, de neiging tot dunne stoelgangen tegengaat. In epilepsie

zag ik hiervan geen voordeel, en is dit ook zelden door mij hierin aangewend.

Eenigzins anders schijnt de werking van Oxidum zinci te zijn. In kleine

giften heb ik hiervan nimmer eenig nut gezien ; in groote giften, op de wijze

van IIerpin, heb ik echter in meerdere gevallen groot nut gezien, en zelfs

herstelling van epilepsie waargenomen, wanneer de lijder b.v. tot 1 drachme

daags geklommen was. Mijne ervaring komt hierin niet overeen met die van

J. MoREAU, die in zijne overigens zeer verdienstelijke bekroonde Verlian-

* Wel waren de pia meninx en arachnoidea blaauw gekleurd, maar de zelfstandigheid van de

hersenen en het ruggemerg week weinig af van de gewone kleur; slechts enkele deelen waren ligt

grijs gekleurd. Zie Verslagen en Mededeelingcn der Koninkl. Akad., 3« Dl., 3« st., p. 17ö.
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deling over Epilepsie, in negen observatien, die hij uitvoerig mededeelt,

volstrekt geen nut van dit middel Avaarnam *.

Dat Flores zinci eenige sederende en calnierende werking op het zenuw-

gestel uitoefenen, was reeds lang hekend. Zij hehhen dit met vele andere

middelen, die in groofe giften braking wekken, gemeen, bijzonder met Tart.

emet.; echter irriteert dit laatste middel meer de mucosa, maar deprimeert

ook sterker, terwijl de Flores zinci de mucosa der ingewanden niet schijnen

te prikkelen, maar de gevoeligheid te temperen. In hooge giften bevorde-

ren zij een regelmatigen stoelgang, de pols wordt gemeenlijk meer vrij.

Het schijnt mij toe, dat in deze sederende kracht van de Flores zinci op

de ingewanden, de soms zoo nuttige werking in eenige gevallen van epi-

lepsie gelegen is. Ik heb juist daar de meeste werking waargenomen, waar

de ingewanden het gevoeligst waren, waar een prikkel in de ingewanden,

hetzij van ligte indigestie, hetzij door een laxans, ligt een epileptisch acces

veroorzaakte. Het komt mij waarschijnlijk voor, dat de Flores zinci ook, of-

schoon op eene eigene wijze, op den sympathicus werken; terwijl de zacht

laxerende werking, waardoor onder het gebruik in deze hooge giften gere-

gelde alvus ontstaat, het nut van het middel bevorderen kan f.

* J. MoREAü. De l'cliologie de V Épilepsie, Memoire couronnè, in de Memoires de V Academie

Impériale de 2Iedtcine, Paris, 1854 Tom. 18, pag. 143.

•j- Dat echter de Flores zinci niet eene directe werking uitoefenen op de medulla oblongata, bleek

mij nog overtuigend nadat ik deze verhandeling reeds had ingezonden aan de Kon. Akademie der

Wetenschappen. Een zeer geacht geneesheer aan een van onze krankzinnigengestichten, wien ik

het gebruik van hooge doses Flores zinci in epilepsie had aanbevolen, ondervond hiervan bij meer-

dere lijders uitnemende gevolgen. Bij drie a vier lijders, wien hij dit middel tot 80 gr. daags ge-

geven had, waren de aanvallen in quantiteit en intensiteit aanmerkelijk verminderd, en de lijders

verbeterd. Eene lijderes echter, die Zijn Ed. mij als schijnbaar hersteld had getoond, had geene

aanvallen meer gehad, maar, volgens een later van hem ontvangen berigt, zulke hevige convulsies

gekregen, dat hij aan haar leven wanhoopte. Door koude omslagen op het hoofd, bloedige koppen

in den nek, en later door het gebruik van Flor. arnicae was zij nog gelukkig genezen.

Verder meldde hij raij, dat een zijner patiënten buiten het gesticht, wiens epilepsie reeds sedert vijf

jaren dagteekende, onder het dagelijksch gebruik van 80 greinen Flor. zinci, gedurende twee maanden
van alle aanvallen was vrij gebleven ; zoodat hij zich reeds met eene goede uitkomst vleide, toen de

patiënt onverwacht een zoo hevigen aanval kreeg, met ophoesten van bloed gepaard, als nog nimmer
te voren had plaats gehad. Deze aanval ging in sopor en paralysis pulmonum over, en eindigde na

weinige uren met den dood.

Hier had dus hetzelfde plaats, hetgeen ik vroeger van de Flores Arteraisiae had waargenomen. Door

gemis van ontlading scheen de zenuwkracht in de gangliëncellen van de medulla oblongata zoo zeer

opgehoopt te zijn, dat eindelijk eene doodelijke explosie volgde, hetgeen niet het geval zoude geweest
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Van indigo en vele andere zoogcnocnidc spccilica heb ik nimmer gebruik

gemaakt. Daar mij de physiologiscbe werking onbekend Avas, had ik hiertoe

geene bepaalde indicatie, en zonder deze kwam mij deze empirische hande-

ling steeds voor als een lottospel, waaraan ik de lijders niet wilde onder-

werpen. Nog wil ik hier bijvoegen, dat in een merkwaardig geval, waar na

eenc plaatselijke ontsteking van de dura mater zich deze ontsteking ook op

de hersenen begon te ontwikkelen, die echter door zeer krachtige inwerking

gelukkig werd bckampt, in het beloop der kuur zich epileptische toevallen

begonnen te vertoonen. Bij het opkomen van een dergelijk toeval, gaf de

vrouw uit vergissing, in plaats van eenigen spiritus, dien zij bij de hand had,

een lleschje met Ammonia liquida, hetgeen zij den lijder onder den neus

hield, met dit gelukkig effect, dat het toeval als in zijn begin werd afge-

sneden, en niet doorging. Later is de lijder van een en ander volkomen

hersteld en nu nog, na twintig jaren, gezond. Zekerlijk zal men echter

met dit middel voorzigtig moeten zijn.

Mogen deze opmerkingen en aanwijzingen strekken, om de gencesheeren,

door helderder inzigten in den waren aard en oorsprong van epilepsie en de

hierop steunende meer rationeele behandeling, de tot hiertoe meest ruwe em-

pirische geneeswijze te doen verlaten, en tevens door het onderzoek naar de

eigenlijke werkingswijze der geneesmiddelen, den voorraad van rationeele mid-

delen te .vermeerderen, en zoo tot eene gelukkiger behandeling dezer ziekte

te leiden,— dan zoude ik mij hoogst gelukkig achten, als slotsom van mijne

vijf-en-dertigjarige ervaring, eenige zaden te hebben uitgestrooid, die ik

wensch dat een jeugdiger en krachtig geslacht tot meerderen wasdom en

rijpheid brengen moge.

zijn, indien de Flores zinci de vei'hoogde werking van de medulla oblongata door directe inwerking

hadden kunnen temperen. Ik sclireef den geneesheer terug, dat, indien hij in deze gevallen een sterk

derivans in den nek had geplaatst, hoogst waarschijnlijk deze noodlottige uitkomst had kunnen

voorgekomen zijn.

Bij al zijne lijders had overigens deze zoo groote gift van SO gr. daags geen enkel nadeelig

effect gehad op de ingewanden.

Wij gelooven dus te mogen aannemen, dat de Flores ziuci in deze gevallen van epilepsie de sym-

pathische of verwijderde inwerking op de medulla oblongata tempert of wegneemt, en daardoor de

aanvallen vermindert of doet ophouden ; maar dat, indien in meer verouderde gevallen de neiging

lot verhoogde werking in de gangliëucellen der medulla oblongata is habituëel geworden, dit mid-

del de explosie hiervan niet keeren kan, en het dus altijd van bet meeste gewigt is, tevens een

krachtig derivans in den nek te plaatsen.
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GEVOLGTREKKINGEN UIT HET PATHOLOGISCHE GEDEELTE
DEZER VERHANDELING.

1.

Daar de beide zijdon van het verlengde ruggeniorg door oeiie overgroolc

menigte dwarse vezels en commissuren inniger te zanien vercenigd zijn dan

eenig ander deel van liet cerebrospinaal systeem, en de menigvuldige groc-

|)en daar geplaatste gangliëncellen bijzonder voor bilaterale retlexwerking

bestemd schijnen, zooals blijkt uit de slikking, ademhaling enz., zoo onder-

.scheiden zich ook de ziekelijke opwekkingen en aandoeningen van dit deel

door bilaterale relïexverschijnselen, die zich als stuiptrekkingen en epilep-

tische convulsien vertoonen.

Hallzijdige beleedigingen van het ruggemerg of de hersenen verwekken

geene plaatselijke bilaterale werkingen; eerst dan, nadat dezo prikkel zich

aan het verlengde merg heeft medegedeeld, ontstaan bilaterale convulsien, die

van dit deel uitgaan en het eerst de zenuwen van het verlengde ruggemerg

aandoen, doch later zich van daar over de verdere zenuwen kunnen ver-

spreiden.

Hiermede overeenkomstig, beginnen convulsien en epilepsie hel eerst met

stuipachtige bewegingen in het gelaat, de tong en de spieren voor de adem-

haling; eerst bij verderen voortgang nemen ook de ledematen hierin aandeel.

4.

De eigenlijke zitplaats en het punt van uilgang dezer convulsive bewegin-

gen is in de gangliëncellen v?.n het verlengd ruggemerg gelegen, die, als

reflexgangliën, de bijzondere eigenschap bezitten, van, eens in eenen opge-

weklen toestand gebragt zijnde, zich meer of min plotseling te kunnen ont-

laden en hare werkzaamheid aan verschillende zenuwdraden te kunnen mc-

dedeelen. Na hunne ontlading wordt er weder een zekere tijd vereischl,

om ze tot den vorigen graad van opgewektheid te brengen en voor nieuwe

36
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ontladingen vatbaar to maken, even als wij dit zien in cleklrisclie balterijen

of in de verschijnselen van een elektrischen viscli.

Hierdoor volgt ironieonlijk op een ligler acces van epilepsie, waarbij deze

cellen niet volkomen ontladen worden, spoediger een tweede; terwijl na een

heviger acces gemeenlijk eene langer vrije tussclienriiimlo overblijft.

Tot herstel van deze werkzaamheid in de gangliëncellen wordt een ge-

noegzame aanvoer van slagaderlijk bloed vereiscbt; waarmede overeenstemt,

dat de gangliëngroepen van het verlengde ruggenierg in het algemeen meer

bloedvaten bezitten dan de grijze stof in het rnggemerg en in de hersenen.

G.

De verhoogde prikkelbaarheid en vatbaarheid voor convulsive rcllexbewe-

gingen in de meduUa oblongata worden gemeenlijk opgewekt door een ver-

wijderden prikkel, hetzij uit de hersenen, hetzij uit eene der zenuwen van het

ruggemerg, hetzij door den invloed van den sympalhicus op het ruggenierg,

uit de ingewanden of geslachtsdeelen voortvloeijende, hetwelk eene zeer fre-

quente oorzaak is van epilepsie.

In het begin van epilepsie schijnt er dus geene organische verandering, die

waarneembaar is, aanwezig te zijn. Spoedig echter openbaart zich, waar-

schijnlijk ten gevolge van do herhaalde congestiën, de aanwezigheid van een meer

aihuniineus intercellulair vocht tusschen de zenuwdraden, die eerst meerdere

of mindere verharding kan maken, en later aanleiding tot vetdegeneratie

en verweeking geven kan. Buitendien volgt verwijding der arterieuse capil-

lairen en verdikkins van hare wanden.

Deze bloedvaten in de medulla oblongata verloopen vooral in het gebied

van de wortels van den hypoglossus en vagus, benevens in het septum en in

de corpora oli varia.

De achterste helft van de medulla oblongata, van de vierde hersenholte af, ver-

loont zich bij de epileplici op de dwarssnede meer rood en hyperaemisch,

onverschillig of de lijders al of niet gedurende een aanval gestorven zijn.
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9.

Men k;vn de epileptici in Iwee soorten verdeden : in Iicn^ die zich gedu-

rende liet acces op de tong bijten; en in hen, die dit nimmer of hoogst zeld-

zaam doen. Bij de eersten zijn de capillaire vaten gewoonlijk wijder in de

baan van don hypoglossiis en corpora olivaria; bij de tweede in de baan van

den vagus. Bij deze laalslen is, wegens de meerdere spanning in de werk

tuigen der ademhaling, de ziekte gevaarlijker, en zij sterven meest door

stilstaan der ademhaling in een acces, helgeen bij de eerste sooit minder

schijnt voor Ie komen.

10.

Deze vermeerderde vaatverwijding met verdikking der wanden, waardoor

meer arterieus bloed wordt aangevoerd en de gangliëncellen spoediger overla-

den, benevens de veranderde exsudatie van intercellulair vocht, schijnen wel

de naaste oorzaken voor de ongenecslijkheid van vele verouderde gevallen

van epilepsie uit te maken.

H.

Sufheid en schijnbare dementia, ten gevolge van epilepsie, leveren geene

voldoende bewijzen op van ongeneeslijkheid, en moeten niet met dementia

na acute manie verwisseld \Yorden. De eerste, na epilepsie, schijnt het gevolg

van druk op de grijze slof der groote hersenen ten gevolge van de uitzet-

ting der bloedvaten, en verdwijnt weder na het ophouden der aanvallen; de

laatste beslaat in eene degeneratie dor corticale stof en is onherstelbaar.

12.

Aanvallen van bew-usteloosheid met weinig of geen schokken, onderdrukken

de geestvermogens veel sneller dan schokken zonder verlies van bewustzijn.

1o.

Tot de rationeele behandeling van epilepsie wordt gevorderd, dat men

aan de twee volgende oogmerken voldoe

:

1) Het verminderen van de te hooge gevoeligheid van het verlengde rug-

gemerg, en het temperen, waar dit noodig is, van den te sterken aandrang

van bloed naar die deelen.

2) Zooveel mogelijk te verdrijven of \Yeg te nemen de verwijderde oor-
* 36*
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zaak, die door hare inwerking op het verlengde ruggcmerg de vermeer-

derde vatbaarheid lot ziekelijke rellcxbeweging en ontlading dor gangliën-

cellen ondorhoudl.

14.

De laatste oorzaken zijn zeer dikwijls gelegen in eenc verhoogde zenuw-

werking der ingewanden of geslachlsdoelen, waardoor eene reflexwerkirig op

het verlengde ruggcmerg ontstaat, die epilepsie voortbrengt; doch zij komen

ook in de hersenen voor.

15.

De meeste zoogenoomde specifieke middelen, als Flores zinci, Nilras argenli,

Ailemisia en anderen, schijnen te werken door deze hooge gevoeligheid der

geprikkelde ingewanden te temperen; maar werken niet onmiddellijk op de

medulla oblongata.

Indien, vooral in een niet zeer recent geval, hel gelukt, langs dezen weg

de toevallen te doen bedaren en te vertragen, kan er na een langer tus-

schenlijd een heviger acces volgen, hetgeen een doodelijk uiteinde kan ver-

oorzaken. Hierom moet men gelijktijdig ook op het verlengde ruggcmerg wer-

ken, en de verhoogde gevoeligheid zoeken af te leiden.
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Figuur 1.

Medulla oblongata.

A B C D. Linkerhelft der medulla oblongata.

A B. Raphe of septum, waarin de overkruising der vezels.

A. Corpora pyramidalia.

C. Corpora olivaria.

D. Corpora restiformia en wortel van den quintus.

abc. Dwarse vezels (fibrae arciformes) zooals zij door de raphe of het sep-

tuni heendringen.

d. Gangliënkern voor den nervus hypoglossus en den wortel dier zenuw

in de kern overgaande.

e. Wortel van den nervus vagus of accessorius in zijne kern. e. f.

f.
Kern voor den vagus.

y g. Nervus vagus.

/(. Nervus hypoglossus.

t i. Corpus olivare.

k. Bijkern van het corpus olivare.

/. dito aan de buitenzijde.

mnn. Dwarsvezels (Gbrae arciformes) die, in verband met het centrum van

den vagus, beide zijden verbinden voor bilaterale werking.

op. Dwarse vezels voor de gangliënkern van den hypoglossus en vagus, die

naar het septura gaan, zich overkruisen, en zoo de decussatie der zo-

nuwwerking van hypoglossus en accessorius bewerkstelligen.

q q r. Vezels uil de corpora olivaria naar de raphe, ter overkruising.

i q p. Vezels uit het corpus olivare naar de kern van den hypoglossus.

s. Longitudinale vezels, waarin draden van den vagus overgaan. Zij ma-

ken het bovenste gedeelte van de zijstrengen van de medulla spinalis

uit, en eindigen hier.

t. Wortel van den nervus trigeminus.

V. Longitudinale vezels uit het corpus restiforme.
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Figuur 2. A.

Overkruising van den N. liypoglossus en accessorius.

C. Ccnlraalkanaal van de niedulla, even onder het einde van den venlri-

culus ([uartus.

c. Epitheliaalcellen in het centraalkanaal.

R. Raphe of septuni, waarin de overkruising plaats heeft.

H H'. Nervi hypoglossi, in hunne kernen of gangliëngroepen eindigende, en

hierin zich verspreidende.

1 .'2.3. Regterzijde ; de uitbreiding der zenuwvezcls van den hypoglossus in

de kern.

A A'. Accessorius, in zijne kernen a' h' en a k overgaande.

rtflrta Links, en a' a' a' a' regis, vezels die uit de kern van den accessorius

a k aan de buiten- en binnenzijde ontspringen, en in de raphe R over-

gaan, om aan de overzijde bij a on a' weder uit te stralen.

It'h'h' Regts, vezels uit de hypoglossuskern h k' aan de buitenzijde, die naar

de raphe zich begeven.

h''h". Vezels, die uit de binnenzijde van de kern naar de raphe gaan ter

overkruising.

/i"/t". Rundel van de binnenzijde, die voor het centraalkanaal naar de over-

zijde door den hypoglossus H heen zich uitbreidt, en hier zich in lon-

gitudinale vezels aan diens buitenzijde verliest.

/. Longitudinaalstreng, die in de zijstrengen der medulla spinalis over-

gaat. — o. a. l. vezels, die in plaats van in de accessoriuskern naar

binnen, naar de longitudinaalstreng / overstralen. Nabij / ziet men

een nndtipolair ganglion.

Vid. Dwarsvezels, waardoor deze strengen ter wederzijde communiceren.

Aan de voorzijde van het centraalkanaal voor c ziet men eveneens

dwarse vezels, waardoor voor een gedeelte de hypoglossuskernen on-

derling te zamenhansren.
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Figuur 2. B.

Longitudinale sectie van de medulla oblongata van eene koe, ongeveer parallel

met de raphe, doch meer tor zijde nabij de baan van den hypoglossus,

ü a. Longitudinale bundels vezels, die, van de hersenen afkomstig, naar bene-

den dalen (dragers van don indruk van onzen wil, of van gevoelsindrukken).

abc. Schuinse vezelen, zooals zij overal zich op de verschillendsle wijze

doorkruisen, en de dwarse bundels, die zich hier donker vertoonen,

omstrikken.

t/f'/'j/.Multipoiairc gangliëncellen, die meest in of aan den rand der dwarse

bundels geplaatst zijn, en dwarse vezels e ƒ (/afgeven. Zij hangen met

de longitudinale vezels d e te zamen, die zich in haar ombuigen en

schijnen naar de kernen der zenuwen te geleiden.

de'. Andere longitudinale vezels, die zich overdwars ombuigen zonder in

een ganglion over te gaan.

hh. Dwarse bundels vezels (fibrae arciformes), door deze longitudinale sec-

tie dwars doorgesneden, en zich nu donker vertoonende. Het schijnt,

dat zij met gangliëncellen in verbinding staan.

Figuur o.

Doorsnede der medulla oblongata op de hoogte van den nervus

facialis bij eene kat.

ah. Raphe.

ei. Nervus abducens, die bij id zich buitenwaarts overbuigt en niet de-

cusseert.

ff db. Nervus facialis. Bij f' d omvatten zijne vezels eenen der achterste door-

gesneden wortels van den auditorius in den ventriculus quartus, en gaan

in b over, ten deele schuins in de raphe, om aan de overzijde uit te

stralen, zie dbk; ten deele in dwarse vezels naar de overzijde, zie b.

g h. Nervus auditorius, die bij h in zijne kern overgaat, van waar vele
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dwarsvezels ontspringen^ die, als fibrae arciformes, volgens dcii loop

f'ikc zich naar de overzijde begeven en hier de raphe dwars door-

kruisen, om de beide kernen van den auditorius te verbinden.

/ /'. Dwars doorgesneden wortel van den trigeniinus, die tussclicn den fa-

cialis en auditorius geplaatst is.

m m. Corpus olivare superius.

Figuur \.

Doorsnede van de medulla oblongata bij bot kalf, o[( do boo^ffo van

den nervus facialis.

a h. Uaphe.

c d. Dwarse vezels, die ter ovorkruising door de rapbe dringen.

e f. Nervus abducens. Bij f buigt bij zicb door de kern van don t'acialis

naar buiten om.

/'
f.

Nervus facialis, in zijne kern bij f eindigende.

ijg'. Nervus auditorius, bij g' met groole gangliënccllcn voorzien.

h. Kern van den nervus auditorius; h cl dwarse vezels uit dien kern door

de rapbe naur de overzijde zicb begevende.

i k. Dwarse vezels uit deze kern h en uit don auditorius zelven bij g', die

naar achteren uitstralen om in bot cerebellum over te gaan.

m. Vezels uil de kern van den auditorius h naar den kern van den fa-

cialis, tot reflex op den facialis voor den musculus stapodicus, lonsor

tijmpani en voor bewegingen van de geboorscbelp.

7i. Zeer dunne bundels der corpora pyramidalia, die bij berbivora zeer klein zijn.

/ r. Dwars doorgencden wortel van den trigcminus, die in innige gemeen-

schap staat met de kern van den auditorius door vezels r h.

o. Bijkern met groote gangliëncollen, door straalvezels o
f'

in verbinding

met de facialiskern, en door dwarse vezels r o met den trigeminus-

worlel voor reflex bij nictitatio.

p q. Corpora olivaria supcriora bij liet kalf, van waar uitstraalvezels naar

de facialiskern f voor reflex en uitdrukking van mimiek bij gemoeds-

aandoeningen.

anqof. Dwarse vezels van het corpus trapezoides onder den pons Varolii

tot verbinding van beide zijden der medulla oblongata.
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Figuur. 5.

Klein gedeelte van het corpus ciliarc uit de corpora olivaria,

450 maal vergroot.

a a. Unipolaire gangliëncellen, van waar eene vezel uitgaat. Waarscliijnlijk

zijn de andere draden afgesneden en daardoor onzigtbaar.

b. Bipolaire ganglioncel, waarvan de eene draad in eene andere ganglioncel,

c, overgaat en beide verbindt.

d d. Twee gangliëncellen, die aan de eene zijde twee draden afgeven.

Figuur G.

Gedeelte van het corpus ciliare uit het corpus olivare.

a b c. Bundels vezels, uit de holle bogten van het corpus ciliare uitstralende.

aa'f. Bundels uit de binnenzijde, die als randvezels bij a' gedurig nieuAve

vezels uit de gangliëncellen opnemen, en bij f verder door den lii-

lus naar buiten stralen.

e d. Bandvezels aan de buitenzijde van het corpus olivare.

c f.
Bundel van vezels, die dwars door het corpus ciliare zich van buiten

naar binnen begeven.

(/. Buitenste randvezels, die overal vezels uit de gangliëncellen van het

corpus ciliare opnemen.

Figuur 7. A.

Merkwaardig voorbeeld van atrophie der corpora olivaria, bij gemis

van articulatie voor de spraak.

fl. Pons Varolii.

b. MeduUa oblongata op de hoogte der decussatie.

c. Linker corpus olivare, als een kleine knobbel zich vortoonende.

37.
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d. Builcngcmoeii zware (ibrac arcilünnes, onder hel kleine corpus olivaie

naar achteren zich ombuigende.

e. Regter corpus olivare, waarover longitudinale vezels loopen. Inwendig

was sleclils een (laauw spoor van coi'pus ciliaro.

V—XI. Verscliillende zenuwen, die hier ontspringen.

B.

Voorbeeld van scheefheid der medulla oblongata met zeer

ongelijke corpora olivaria.

a b. Corpora pyramidalia. Het regter, a, onderscheidt zich van hot andere, dat

iets breeder is, door een zwaren bundel longitudinale vezels, die over

hem heen loopen en onder het corpus olivare naar buiten afwijken.

cc. Grenzen van het regier corpus olivare, 45 mm. lang.

cl cl. Kleiner linker corpus olivare, 11 mm. lang.

e. Vreemde zijdelingscho bogt in de voorste sleuf lusschen de corpora

pyramidalia. Iets boven dezen bogt gaal eene groole afdeeling vezels

naar de overzijde, zoodal hierdoor de sleuf der decussatie geheel ge-

vuld wordt.

V V. Beide vagi. Die der regterzijde is bijna eens zoo breed, 7 m m. tegen 4i a 5.

AA. Accessorii. Die der linkerzijde schijnt iets dikker.

H H. Ilypoglossi.

Figuur 8.

Medulla oblonarata van oenen Hond.

5—12. De zenuwen van de medulla oblonn;ala.

a a. Corpora olivaria superiora op de hoogte van den nervus facialis achter

het corpus trapezoides.

bb. Corpus olivare inferius juist op de hoogte van de wortels van den

hypoglossus, en zich boven en beneden deze wortels niet uitbreidende.



VERKLARING DER AFBEELDINGEN. 203

Figuur 9.

Medulla oblongata van eene Kat.

n a. Corpora olivaria superiora op de hoogte van den facialis.

b b. Corpora olivaria inferiora op de hoogte van den hypoglossns.

Figuur 10.

Medulla oblongata van den Ezel.

5— li2. De verschillende zenuwen.

a a. De beide kleine vaneen gesclieidene corpora olivaria superiora aan de

buitenzijde van den nervus abdiicens op de hoogte van den nervus

facialis.

b h. Corpus olivare inferius, van de uitgebreidheid der wortels van den hy-

poglossus meer biunenwaarts achter de corpora pyraniidalia.

Figuur \\.

Dwarse doorsnede der medulla oblongata op de hoogte van den

nervus facialis en corpora olivaria superiora bij de Kat.

ABCD. Helft van de medulla oblongata.

ah c. Raphe. Bij o stralen de vezels van het corpus trapezoides dwars door

de raphe en bedekken de voor achterwaartse vezels.

d e. Kern voor den nervus facialis.

ede. Vezels uit deze kern_, die dwars naar de overzijde zich begeven.

/. Bloedvat in de baan van den facialis^ wiens vezels hier naauwelijks

zigtbaar zijn.

37*
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g. Wortel van don norviis trigcminus, van waaruit vele fibrac arciformes

zich naar de raphe b begeven.

/(. Twee 'l)undels van den nervus abducens, waarvan het centraaleinde

voor de facialiskern (/ niel zigthaar is.

ik. Bovenste corpora olivaria met vele randvezels, die ten deele van uit /;

in de raphe overgaan om beide corpora olivaria te vereenigen.

Andore ceniraal vezels gaan van deze corpora olivaria naar de kom
van den facialis.

Zij zijn veel meer ontwikkeld en grootor dan dezelfde corpora olivaria

superiora bij het kalf, fig. 4 p ^.

Bij A ziol men de corpora pyramidalia, die hier veel grooter zijn dan

bij het kalf, fig. 4 n.

Figuur 12.

Dwarse doorsnede van de medulla oblongata bij eene Kat, op

de hoogte van de corpora olivaria inferiora.

ABCD. Medulla oblongata, van buiten en voren met randvezels omgeven,

ff b c. Raphe.

(/. Kern van den hypoglossus, waarin deze zenuw met verschillende wor-

tels, h g , overgaat.

e. Kern van den vagus en donkere longitudinale bundel vezels van de

zijstrengen der medulla.

il. Corpus restiforme en wortel van den trigcminus. Van uit i ontspringen

vele fibrae arciformes, die gedeeltelijk door de corpora olivaria gaan

en door de raphe zich begeven.

h C. Corpora olivaria inferiora, bij de dieren meest in drie meer of min-

der zamenhangende deelen gescheiden, die achter de corpora pyrami-

dalia h geplaatst zijn. Vele stralen gaan van hieruit naar de kern

van den hypoglossus A.

Door andere vezelbundels worden zij doorboord, die naar de raphe

zich begeven.
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DESCRIPTION

DIAMANT REMARQUABLE,
CONTENANT

DES CRISTAUX,

P HJRTIDG. *

Peu de minéraux ont fait Ie sujet d'autant de recherches scientifiques que

Ie diamant. Cependant^ il s'en faut encore de beaucoup que ces recherches

ayent conduit au hut qu'on s'est proposé d'atteindre, savoir d'indiquer avec

certitude Torigine des dianiants. Deux hypotheses se trouvent en présence,

dont Tune expliqne la cristallisation du carbone par une forte chaleur,

l'autre par Paction lente de forces chimiques dans la décomposition de sub-

stances organiques préexistentes.

Je n'ai pas la prétention de décider l'une ou l'autre de ces questions,

d'autant moins que, pour chacune d'elles, les faits paraissent manquer ab-

solument. 3Iais tout ce qui peut ajouter quelque chose a ce que nous savons

déja de la nature inlinie de ce minéral, si reniarquable a pkisieurs egards,

me senible niériter quelque interêt. G'ost a ce titre que j'ose appeler l'at-

tention des minéralogistes sur la description qui va suivre.

Le diamant qui en fera Ie sujet, est originaire de Bahia au Brésil

et fait partie d'une collection tres curieuse de diamants, présentant soit

diflcrentes formes cristallines, soit des couleurs tres variées, que M. A. de

RoEVEK, joaillor, de la maison W. Kluytenaar a Amsterdam, a bien voulu

* Presentée dans la séance de l'Academie, du 31 Octobre 1857.
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iiicltrc a ma disposilion *. Il fist laillé en brillant. Sa surlaco po.sst'ule róclal

adamantiii ü un liaut dégn'-. A rexception des corpuscuics, qui y sont con-

leniis, il est piuTaitciiKMil diapliane et incolorc. Son plus grand dinnu'lio est

de 11,1 millinu'tres, son épaisseur de 5,5 millimètres. Il pèse 0,7()8 giainnios,

cc qui fait a peu prés 4 carals. Par conséquent, si c'élait une pierre sans

aucun défaut, sa valeur conimerciale s'élcverait a plus de mille florins.

En raison de la particularité tout a fait exceplionelie que cette pierre

j)résonte, il ne snurait parailre supcrllu dï'tablir avec cerlitude (prelle est

un diamant véritable. Déja plusieurs fois d'autres minéraux. Iels que Ie quarlz,

mais surtout d'autres pierres précieuses, quand celles-ci sont incolores, telles

que Ie saphir, Ie spinelle, Ie topase et Ie beryl, ont donné lieu a des mé-

prises, qui ne sont pas toujours tres faciles a éviter, mème pour ceux qui

sont accoutumés au maniement journalier de ces bijoux.

Cependant il y a deux caractères, qui sont décisifs, lorsqu'il s'agit de

reconnaitre Ie diamant parmi d'autres pierres précieuses. Ces caractères sont:

sa durelé et son poids spécilique.

Quant a la dureté. j'ai trouvé que Ie brillant, dont il est question, raye

plus OU moins fortemen t tous les autres minéraux, que je viens de nomnier.

Le sapliir en fut rayé au plus faible dégré. Aussi sait on que cette pierre

se raproche le plus de la dureté du diamant.

La détermination du poids spécilique fut faite de concert avec mon coUègue

M. R. VAN Rees. Nous le trouvames 5,491 a une température de 14',9 C.

Or d'aprés les déterminations enregistrées dans le Traite de Mineralogie

de M. DuFRÉivoY, les poids spécifiques des différentes substances, que je

viens de nommer, sont

:

quartz 2,654

beryl 2,678

topase 5,521

spinelle 5,525—5,585

saphir 5,970—4,160

diamant 5,550.

Ce dernier poids spécifique est le resultat d'une détermination, faite par

M. Pélouse. M. Thomson obtint 5,529 pour le poids spécifique du diamant.

•) Ce diamant appartient maitenant an musée de l'Iustitution de Teyler a llarlem.
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M. Grailich présenta, il y a quelques mois (dans la séance du 12 Juin 1857),

a l'Académie impériale des sciences a Vicnne, un diamant Irès nettcment

cristallisó, dont Ie poids spócifiquc se trouvait èlre de 0,492, par conséquent

presquc identique avee Ie chilTre que nous avons oblenu.

Il parait par conséquent que Ie poids spécifniiic da diamant varie dans cer-

laines limiles, d'ailleurs assez restreinles pour que Ton puisse y trouver un ca-

raclère tres précis et suffisant pour faire dislinguer Ic diamant du quartz el

du beryl, qui sont beaucoup plus légers, et du sapbir, qui a un poids beau-

coup plus élevQ» Restent alors les seuls topase et Ie spinelle, dont Ie poids

spécifique diffère trop peu de celui du diamant pour Ten faire distinguer par

ce caractère soul; mais comme ces pierres sont tres fortement rayées par Ie

brillant examiné, il ne saurait exister aucun doute que celui ei ne soit un

diamant vcrilable.
*

Passons maintenant aux résulfats de l'examen microscopique. La majeure

parlie de eet examen dut ètre faile en illuminant Ie diamant comme un objet

opaque par la lumière directe du soleil. La lumière transmise ne pouvait

èlre enqiloyée avee plein succes que pour ces parties du brillant, dans les-

quelles les deux faces sont tout a fait ou presque parallèles. Mème en mettant

la pierre dans du baume de Canada ou dans de Tbuile d'anis, la différence

entre son pouvoir rel'ringent et celui de ces milieux est encore trop grande

pour' rendre transparentes les parties avoisinant les bords. Heureusement on

a pu se passer dime telle illumination pour bien reconnailre tous les détails

de la structure des corpuscules qui s'y trouvent inclus, puisque la lumière

incidenle était parfaitement suflisante, pourvu qu'on eut soin do faire varier

sa direction en changeant la position du diamant, jusqu'a ce que Ie point

a examiner se présenlat de la maniere la plus distincte.

L'aspoct général du diamant, vu a un faible grossissement par sa face

anterieure, est rendu dans la (igure l^. On y obsorve un grand nombre de

corpuscules, simulant des fds ou des poils. lis sont accumulés surlout vers

Tun des bords, l'aulre moifié de la pierre en étant a peu prés totalement

dépourvue. En y regardant de plus prés. Ton voit déja a ce grossissemenl,

mais beaucoup mieux en employant un grossissement plus fori, que la plupart

* Les corpuscules, qui sont inclus dans la substance de ce diamant, ne sauraient excercer une

influence notable sur son poids spécifique, niême s'ils en différent notablement par la pésantcur,

puisque la masse totale de ces corpuscules ne présente ccrtainement pas un ccntièrae de celui de

la pierre enlière.
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de ces fils apparents sont des prismes quadrangulaires, moiilrant a Iciii sur-

face des stiies transversales et paralleles, de sorte qu'ils apparaissent comme
composés de lainellcs quadrangulaires monlécs 1'une sur Tautre (voyoz les

Kig. !2, 4, 5, 8). Le diamèlre de ces prismes varie de^a^- de niilliinèlre.

En dópit de leur structure cristalline tres évidente Ton ne rencontre parmi cc

grand nombre de prismes^ dont la iigure l" ne représente que la majeure

partie, presque aucun qui est parfaitement droit. A tres peu d'exceplions prés,

lous sont courhés dans l'un ou Tautre sens; plusicurs sont tordus; d'autres

cliangent maintefois de direction et s'entrclacont par Icurs bouts, comme
pour former un noeud (voyez Ia Fig. Ie a, h, Fig. 8). Dans quelques cris-

taux Ie changement de direction se fait lentemcnl, de sorie (ju'il en resulle

une courbure sinqjle ou sinueuso. En d'autres points le changement de di-

rection dans les prismes se fait d'une maniere brusque, en faisant naitre des

angles plus ou moins aigus ou obtus^ sans qu'il soit possible d'indiquer quel-

que régie fixe, aucune forme n'élant prévalante. Quelques uns de ces pris-

mes out les deux bouts Ironqués, mais la plupart se terminent en |)ointes

plus ou moins eflilées, qui perdent souvent tout aspect cristallin a une faible

distance du prisme, dont elles sont la continuation. Aussi Tangle formé par

la réunion des surfaces au sommet posséde-t'il une grandeur tres variable;

La couleur de ces piismes, vus a la Inmiére directe ditfuse, est tres va-

riable; quelques uns (Fig. 2) sont colorés en jaune quelque peu verdatre;

d'autres (Fig. 8) sont d'un brun noiratre, ressemblant asscz a celle de l'encre

du Sepia; d'autres encore sont bruns avec un reflet rougeatre; quelques uns

enfin sont rouges avec une teinte brune ou jaune (Fig. 4 d). Les surfaces

des prismes, qui sont tournees vers la lumiére, de facon que celle-ci puisse

y subir une réflexion directe, montrent un certain éclat métallique. Chaque

bord des lamelles minces, qui paraisent constiluer les prismes, se dessine

alors nettement en blanc, de la maniere que j'ai taché d'exprimer dans les

figures 2de^ 4me^ 5me et 8"^e^ sans pouvoir toutefois reproduire l'éclat qui

accompagne cette réflexion.

En peu d'endroits ['opération de la taille a coupé un tel prisme (voyez

Fig. 6, 011 a et 6 indiquent deux des lignes qui limitent une des faceltes),

de sorte que sa section est de niveau avec la surface du diamant, et qu'on

peut observer par conséquent son intérieur. Celui-ci posséde souvent la mème
couleur brune noiiatre ou rougeatre que la surface du prisme, mais sans

aucun reflet métallique, ce qui est probablement la cause de ce qu'elle pa-
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rait ordiiiairenient plus foncée. Cettc observaüon démontre en niême teraps,

que ces figures cristallincs ne sont *point creuses, ainsi que cela a lieu

quclquefois dans Ie quartz.

Quant a la queslion a quel système cristallin ces prismes doivent èlre

rapportés, il est d'abord nécessaire d'établir leur forme, d'une maniere plus

précise. Mais ce qui serait d'unc exécution tres lacile pour des cristaux

libres, devicnt d'une difliculté presquc insurmontable, lorsqu'il s'agit de cristaux,

inclus dans une substance minerale, si fortemcnt rcfringente que Ic diamant,

avec' ses surfaces inclinées en directions aussi variées. Il est clair qu'en de

telles circonstances les moyens ordinaires pour niésurer les angles des cris-

taux ne sauraiont ètre employés avec succes. Le seul moyen, qui nous reste,

«^st d'examiner la (igure de la section d'un prisme, mise a nu par la taille.

Mais mênie alors une détermination tout a fait exacte est impossible, puis-

qu il faut que le plan de la facette traverse verticalement l'axe du prisme,

pour qu'on puisse reconnaitre avec ccrtitude sa forme véritable. Or on ne

peut pas s'allendre a ce que ceci soit fortuitement arrivé dans le nombre

tres restrcint de cas, oü l'un des prismes a été coupé par la taille de la

pierre. A vrai dire, je n'ai trouvé qu'un seul point au diamant, oü cette

condition indispensable est a peu prés remplie. C'est l'endroit représenté

dans la (igure G'"e. La un prisme, ayant d'abord une direction oblique par

rapport a la surface, se tourne assez subitement en baut, de facon a prendre

une direction qui devie tres peu de la verticale, ce dont on peut s'assurcr

en faisant monter et descendre le tube du microscope. La forme de la sec-

tion est dans ce cas presquc celle d'un carré, et n'en différe pas plus qu il

ne faut pour répondre par la petile dilTérence des angles a la légere dévia-

tion du prisme de la ligne verticale. Je crois par conséquent, qu'on peut

admettre, si non avec une certitude absolue, au moins avec une tres grande

vraisemblance, que les cristaux dont nous nous occupons ici, sont des pris-

mes ii base carrée.

Dans cc cas ils peuvent ètre rapportés soit au système tétragonal, soit au

système régulier. 11 peut paraitre difficile de faire un clioix entre ces deux

systèmes. Des cristaux prismatiques courbés de différentes manières se ren-

contrent quelquefois. Naumann * en ènumèrc plusieurs cas, oü les cristaux,

n'appartenant pas au système régulier, offrent cette déviation de la forme or-

* Lehrbuch der KrystaUographie.il, p. 172.
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dinaire. En rapportanl les 1'ormcs obscrvóes au lype régulier, il faut adincl-

Irc que los prisnics sont composés 9'un certain nombre de cubes réunis les

uns aux aulrcs et consliUiant ainsi un assenibiago de formos juuiellos. Il y

a une obscrvalion, qui nio semble coiifirmcr cellc dornière maniere de voir.

Non loin du bord et immédiatenicnt au dessous de la surface postérieure du

brillant se Irouve un groupe cristallin (Fig. 9), qui parait totalement com-

posé de cristaux cubiqucs encbassés les uns dans les aulres. Leurs bords

reflétont tres Ibrtenient la lumière et leur couleur générale so rapproclic assez

de celle de plusieurs des aulres cristaux. A la surface extérieure du diamant

ce groupe cristallin se reconnait par une jielite cavité de Irés peu de pro-

Ibndeur. Cet endroit, oii la taille a traverse eet assemblage de crislanx, esl

teint en brun rougcalre. On pourraiL attribuer cette couleiu' a Toxidation de

petites particules de fer, produit de Topération de la taille ([ui se fait sur

des disques d'acier. Mais d'autre part quelques uns des cristaux qui se trou-

vent loges dans la substance intérieure du diamant, sans aucune communi-

cation avec l'exléiieur^ possèdont une couleur tont a fait identique Peut ètre

par conséquent celte couleur apparlient lout aussi bien a la masse totale de

ce groupe cristallin, qui du roste est toul a fait opaque, de mème que les

autres cristaux.

J'ai dèja dit que plusieurs dos cristaux prismaliques se terminent en pointes

plus OU moins eUilées, ne possédant aucun caractère cristallin. Or entre les

cristaux se trouve dispersé un grand nombre de fils brunatres, rougeatres ou

jaunatres, dont plusieurs (Fig. ö, h, c, d) sont entièrement amorpbos et ne

paraissent composés que de petites molécules, qui en un cortaiii nombre

d'endroits ne sont méme pas tout a fait conligues (Fig. 7), mais plulót dis-

tribuées dans une sorte de gangue. D'autres (Fig. 4, a, c) ont encore un

léger aspect cristallin, produit par des stries transversales réflecbissant forte-

nient la lumière; d'autres enlin (Fig. 5, a) présentent on partie une slruc-

ture prismatique. L'on ne saurait doulor par conséquent, que les deux classes

de corpuscules, inclus dans la substance da diamant, se tiennent par un lien

commun, et qu'elles ont la méme origine, quoique la composition cbimique

puisse offrir quelque dilTérence. En général les fils amorpbes ont un diame-

tro plus petit que les prismes, ce diamélre variant de j';. a -,^ de millimé-

tre, soit pour des fds différents, soit pour Ie même fil en différents endroits.

En général la couleur est d'autant plus jaunatre que les fils sont plus minces,

et ceux, dont Ie diamétre est tres petit, sont raênie souvent colorés en jaune
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vif. Au roste ils se tortillent et s'entrelacent encorc davanlage que les pris-

mes; plusieurs niême poussent des petits rameaux.

Avant de passer mairitenant a 1'examen des divcrsos hypotheses, qui m'onl

enfin conduit a reconnaitre avec beaucoup de vraisemblance la nature chimi-

que et minéralogique de ces corps singuliers, je vais rappeler quelques ob-

servations analogues faites par d'autres naturalistes. Disons cependant toul

d'abord que
j
la présence d'une substance, ayant des formes cristallines distinc-

tcs dans un diamant parfaitement diaphane, est jusqu'ici un fait tout a fait

isolé.

Tous ccux, qui ent examiné des diamants au microscope, tels que M.M.

Brewster, Parrot, Göppert, Petzholdt, font mention de corpuscules noirs,

quelquefois bruns, toujours opaques, qu'ils ont quelqucfois rencontre dans Ie

diamant. Mais celui que j'ai nommó Ie dernier et qui parmi tous ceux, qui

se sont occupc de cette question, a fait les recherches les plus étenduos,

ajoute expressément: wniemals habe icli an ihnen rcgelmassige Gestaltungen

»oder wohl gar kristallinische Bildungen wahrgenommen *."

Moi-mème j'ai aussi rencontre quelquefois en d'autres diamants des petits

corps noirs mais toujours aniorphes. Ajoutons en passant que je n'y ai pu

reconnaitre aucune structure rappelant Ie tissu cellulaire des plantes.

En effct je n'ai pu trouver dans les divers auteurs, que j'ai pu consultor,

que deux observations, qui se rapprochent de cello que je viens de rappor-

ter, en ce point que l'intérieur d'un diamant montrait des figures crislalli-

nes OU des cristaux véritables.

C'est d'abord Ie ffüt singulier dócrit par M. Descloiseaux f, qui out l'oc-

casion d'examiner trois petites plaques do diamant, dont l'une porto un dessin

représentant une astérie üxo a six rayons palmés; sur les deux. autres ces

rayons se róduisont a trois segments demi-elliptiques, dont la forme rappelle

un peu cello d'une feuille de trèfle.

Ces astéries, quoiquo certainenient Ie résultat d'un pbénomène particulier

de cristallisation, ne sauraient pourtant être considerées comme des vérita-

bles cristaux inclus dans Ie diamant. Ils rappellent seulement les phénomè-

* Beilrdge sur Naturgeschichle des Diamants, p. 20.

t Annales de Chemie et de Physique, 3"»^ Sér. 1845. T. XIV, . 301.
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nos analogiios qu'on connail dans qiielquos saphirs et dans ccrfaiiis cristaux

de chaux carbonalée, ainsi qiie M. Descloiseaux l'a indiqiié lui mème.

L'aiitre obscrvation a rapport a des Iragmcnts de diamant, d'une couleur

noiro un peu brunatre, terne, dont iM. Rivat a fait l'examen *. En bndant

Irois de ces frairments dans de Toxygène pur, au moyen de l'appareil employé

par M. ÜUMAS pour Ia combustion du diamant, il trouva que les échanfillons

étaient composés exclusivement de carbone et de cendres. Les cendres étaient

jaunatres et en assez grande quanfilé pour que, dans l'un des cas, elles

avaient conservé la forme du diamanl. Examinées au microscope, elles out

paru composées d'argile ferrugineuse et de petits crislaux transparents, donl

la forme n'a pu êlre déterminóe.

Par conséquent l'analogie avec Ie fait, qui nous occupe ici, n'est pas grande;

car d'abord les diamants analyses par M. Rivat appartenaient a cetle espèce

particuliere de ce minéral, qui est connue dans Ie commerce du diamant

sous Ie nom de carbonate, et ensuite les pelits cristaux, que l'auteur a re-

connus dans les cendres, ne sauraient èlre assimilés au singulières cri.stal-

lisations, tout a fait opaques, dans un milieu parfaitement diapbane, comme

celles, dont j'ai donné la description, puisque ces cristaux étaient transpa-

rents et que par contre Ie milieu, qui les contenait, ne transmettait pas la

lumiére.

Lors du congres des naturalisles allemands, qui eut lieu a Bonn pendant

les derniers jours du mois de Seplembre 1847, et auquel j'assistai, j'ai pro-

lité de l'occasion que m'olfrait la présence de plusieurs minéralogistes distin-

gués, pour leur montrer les dessins que j'avais exécutés et leur demander

en méme temps leur avis toucbant la nature probable des corps qu'ils re-

présenten!. J'étais moi-même alors encore dans une ignorance complete a

eet égard, n'ayant pas encore employé les réactions microcbimiques, qui de-

vaient plus tard donner la clef de Ténigme. Tous m'avouèrent qu'ils n'a-

vaient jamais vu quelque cbose de pareil, el quelques uns parmi eux émirenl

mème Topinion, d'ailleurs parfaitement légitime, que la susdite pierre pour-

rait bien être quelqu'autre minéral au lieu d'un diamant. Les résultats de

la comparaison de ses caractèrcs avec celle d'autres pierres précieuses, que

j"ai rapportés plus baut, suffiront j'espère pour convaincre les plus sceptiques.

Trois hypotheses se présentèrent successivement a mon esprit. Quoique

* Compl. rendus 1849, T. XXVIII, p. 317.
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j'aie réussi a en écarter deux, je ne crois pourtant pas totalcment superflu

d'en faire ici l'exposition, ne fut ce que pour corroborer Ie résultat probable

définitif.

La première de ces hypotheses est: que les corps inclus dans Ie diamant

sont des cristaux de rutile.

La seconde: que c'est du carbone cristallisé.

La troisième enfin: que ce sont des cristaux de pyrite de fer.

Examinons chacune de ces hypotheses I'une après l'autrc.

Parmi les minóraux, qui se trouvent quelquefois inclus dans Ie quartz,

et dont j'eus l'occasion d'examiner un grand nombre, surtout dans la riche

coUection du Dr. Krantz a Bonn, Ie rutile fixa d'abord mon attention. Ce

minéral cristallisé dans Ie systême tétragonal. La couleur rougealre, brun-

atre, ou jaunatre des cristaux se rapproche asscz bien de la couleur de plu-

sieurs des cristaux, que je venais de trouver dans Ie diamant. Bien qu'or-

dinairement diaphanes, les cristaux de rutile sont quelquefois opaques. Enfin

Ton connait des réunions de cristaux de rutile a plans obliques [titane gè-

niculé de IIady), qui peut-être pourraicnt être considérés comme ollVant

quelque analogie avec la forme singuliere des cristaux prismatiques dans Ie

diamant.

Ces raisons me déterminèrent a emporter de la collcction de M. Kramz
quelques cristaux de quartz contenant du rutile et provenant du Brésil.

L'examen microscopique de ces échantillons et de quelques autres, qui se

trouvent dans notre collection académique, a cependant bientót démontré que

la différence entre les deux espéces de cristaux est trop grande pour ad-

raettre leur identité. Les cristaux de rutile dans Ie quartz, même les plus

minces, sont toujours droits. Leur surface est pourvue de stries ou de ca-

nelures dans Ie sens longitudinal. Les stries transverses y manquent au

contraire absolument; sculement on y voit en quelques endroits de petites

crévasses, comme il s'en trouve souvent aux cristaux, qui sont contenus

dans quelque autre minóral, et lesquelles résultent probablemeut d'un retré-

cissement inégal des deux matières.

Cette première hypothese ètant donc inadmisible, passons a la seconde.

Les observations antérieures de M. Parrot et de 3L Petzhold ont rendu

tres probable, que des diamants contiennent quelquefois du carbone a l'ètat

non cristallisé. Lc dernier de ces naturalistes brula un fragment de dia-

39
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nianl, óii se Irouvait inclus un pctit corps noir, sans qiril en rcstut aucune

trèce de eendre.

Or Ie carbone noir se trouve aussi a Tétat cristallisé dans la nature.

D'abord comme grapliite, puis sous la forme de diamant noir, connu dans Ic

commerce par la dénomination de carbonate. Los cristaux, dont il s'agit

ici, ne sauraient pourtant étre du grapbile, qui appartient a un tout autre

type crystallin, mais Ie diamant noir se trouve quelquefois en cristaux oc-

taëdriques reguliers, (out comme Ie diamant ordinaire. On pouvait par con-

séquent admettrc comme possibiiitc, que la matière cristallisée en une ré-

union de cubes, est composée en partio au moins de carbone.

Cependant la couleur des cristaux, qui, quoique Irès foncée en beaucoup

d'endroits, n'est nullepart complètement noire, mais souvent rouge ou jaune,

semble être peu en barnionie avec celte conjeclure, a moins qu'on n"y ajoute

une autre hypothese, savoir que ces couleurs appartiendraient a un nou-

vel état allotropique du carbone, inconnu jusqu'a ces jours. II est donc

plus raisonnable d'admeltre que ces couleurs proviennent d'une matière spé-

ciale, dilTérente du carbone.

Les substances colorantes du diamant sont Irés diverses. Grace a la

bienveillance de M. de Roever, j'ai pu examiner un assez grand nombre

de diamants diversément colorés, ayant des Icintcs brunalrcs, rougeatres,

jaunatrcs et verdatres. Dans deux de ces diamants, possédant une couleur

verte émeraude, la matière colorante se préscntait sous la forme de pctiles

particules ou plutót sous celle de taches en vert bleuiitre foncé, ayant des

formes tres variées, rondes, allongées, souvent réunies en groupe, mais tou-

jours irrégulières. Chaque tache colorée est environnèe d'une zone, óu la

couleur se perd insensibleraent dans la masse diapbane environnante, de la

niême maniere qu'une particule de quelque substance colorante soluble plon-

geant dans l'eau. Dans tous les autres diamants, que j'ai pu examiner, la

couleur, soit brune, soit jaune, soit verd-jaunatre, se trouvait ègalcment dis-

tribuée dans loute la substance de la pierre, sans lui faire perdre sa trans-

parence.

M. Petzhold lait cependant monlion de diamants, dans l'intérieur des-

quels se voyaient des figures dendritiques, dont la couleur passait inscn-

siblement du jaune au brun et au noir. Quoiqu'il ajoute expressément

que ces corps n'offraient ancune structure cristalline, il me parait cepen-
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dant tres probable, que ces figures dendritiques appartiennent ü la nième

categorie que les corps dont j'ai donné la description, d'autant plus que

parnii ceux-ci il s"en trouve un assez grand nombre, n'alTectant pas la forme

cristalline.

M.M. DiiMAs et Stas *, lors de leurs récherches sur i'équivalent du car-

bone^ Irouvérent que tous les dianianls, qu'ils ont briilés, et dont la majcure

partie appartenait a cetle classe de diamanls rcfractaires a la taille (juc les

lapidaires appellent diamants de nature, ont laissé un residu, une eendre,

dont Ie poids variait de ^^ a ^J^ du poids des diamants employés. Ce residu

consistait taniót en un réseau spongieux d'une teinte jaune rougeritre, tantöt

en parcellos jaune-paiile et cristallines; lantót en fragments incolores et

cristallins aussi. lis font remarquer que ces cendres ne provenaient pas de

parcelles adliérenles a la surface des cristaux brülés, puisqu'ils ont rétrouvé

les mèmes résidus dans des combustions faites sur des cristaux tres gros,

bien brossés et bouillis longtemps avoc de l'eau regale. Ces matiéres miné-

rales appartenaient donc aux cristaux eux-mèmes; elles ont étè eniprisonnées

entre ses propres lames au moment de sa formalion, et — ajoutent ils, —
))de leur détermination précise ressort, comme conséquence, inévitable Texacte

connaissance do la situation géologique des gites de diamant, la nature ayant

déposé dans les cristaux mèmes de cette belle substance leur certificat d'ori-

gine, tant et si vainement cherché." M.M. Dümas et Stas, de concert avec

M. Elie de Beaümont, ont fait de ces résidus Tobjet d'un examen aftentify

mais cel examen n'étant pas encore complet^ lors de la communication faile

par eux a Tacadémie, ils n'ont rien dit de la nature de ces corpuscules em-

prisonnés dans Ie diamant.

Plus tard MM. Erdmann et Marcoand'J', en renouvellant les expériences

de M.M. üüMAS et Stas, employèrent des diamants, dont la plupart avaient

une teinte jaunatre ou couleur de fumée. La quantité des cendres obtenues

dans les cinq expériences, oü ils ont brulé des diamants, variait d'environ

~öö ^ Töó- Leur couleur était rougeatre et leurs particules montraient une

surface eclatante, comme si elles avaient été incluses toutes ibrmées dans Ie

* Comptes rendus, 1840, T. XI, p. 999.

f Journal für praktische Chemie, 1841. T. XXIII. p. 168.
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minénil. En hnilant dos diamants clairs et Iransparenls, Ie residu était prcs-

<iue iinperceptible.

M. Petzhold *, en examinant au microscope les cendrcs, qui a eet oflèt

lui avaient été remises par M.M. Erdman^ et Marchand, les trouvait com-
posées de peliles lamelles et de fragments, dont les uns étaicnt noirs et

opaques, d'autres bruns et quelque peu transparents, d'autres eiicore ógale-

ment bruns et transparents, queiques uns jaunes et d'autres eniin blancs.

La plupart d'eux possédaient un éclat assez vif, surtout ceux qui étaient

noirs et opaques. Il n'y remarqua pas une structure crislalline, mais en

beaucoup d'endroits leur masse était réliculée, ce qui lui fit croire qu'ils

étaient peut-èlrc les restes d'un parencliyme végétal.

En examinant ces cendres au chalumeau, il y reconnut la préscnce du si-

lice et du fer. Elles se dissolvaient dans la soude, en produisanl une eiïer-

vescence, et il obtenait avec Ie borax une perle claire et un peu colorée en

verd. Les perles obtenues avec la soude l'urent traitées avec de Tacide

chlorbydrique, dans lequol elles se dissolvèient avec elTervescence, en laissant

un residu de silice; dans la solution Ie for pouvait être reconnu par les réactil's

ordinaires.

Or en voyant pliisieurs des cristaux, conlenus dans Ie diamant, dont j"ai

donné la description ci-dessus, colorés d'unc toinle hrune-rougéatre^ qui rap-

pelle beaucoup celle de Toxyde de fer, il est permis de croire que eet oxyde

enire dans leur composition. Mais comme la plupart ont une autre couleur,

il est probable en même temps, que ce n'est pas l'oxyde de fer, qui a lui

seul y existe, d'autant moins que l'oxyde de for bydraté cryslallin, lel qu'il

provient dans la natnre, Ie lopidokrokife, diirèrc par sa formo, apparlonant

au systême hexagonal, des cristaux prismaliques a base carrée qui sont in-

clus dans Ie diamant.

Ces considérations aménérent la troisième bypothése, savoir que ces cris-

taux sont du pyrite de fer, qui en queiques ondroits a subi une décomposi-

tion, dont Ie résultat a été d'une part la formition de l'oxyde, de l'autre la

mise en liberté du soufre.

Tout d'abord il y avait plusieurs arguiients, qui me parurent plaider en

faveur de cette bypothèse.

» L. c. p. 476.
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1°. L'opncilé complete des cristaux.

•2°. La couleur de la plupart d'entre eux; quelques uns ctant d'un jaune

verdAtro, (Fautres rappelant collo de ['onere du Sepia, cello dcmière cou-

leur se renconlrant aussi assez souvent a la surface des cristaux cubiques

du pyrite, niais surtout étant propre au dcndrites de ce minèral qui se trou-

venl en certaines roches scliisteuses. C'cst absokunenl la niênie couleur que

possèdent aussi les corpuscules de sulfure de fer, que j'ai roucontrés en

immense ([uanlité dans Ie lerrain d'alluvion d'Amslerdam ainsi que dans

rintérieur d'un grand nombre de restes organiques, qui s'y trouvent accumulés *.

3". L'éclat métallique des cristaux, dont la surface réflechit fortement la

lumière.

4o. La (orme crislallino, lelie que je Tai décrile plus haut, n'apparlicnt

en elTct pas a la pyrite qu'on rencontre a Tótat libre; au moins je n'en

connais pas d'exemple analogue. Toulefois elle peut tres bien être rapporléo

au mème type, et la dilTérence peut s'expliquer par l'influence du milieu, oii

la cristallisation a eu lieu. En lous cas Ton ne saurait assimiler ces cris-

taux a la pyrite blanche ou rayonnée, puisque la forme primitive des cristaux

de ce minéral est un prisme droit rbomboidal.

11 est vrai copendant, qu'aucun de ces caraclères indique la présence du

pyrite d'une maniere quelque peu sure. La réaction cliimiquo peut seule

décider la question. Mais l'emploi des moyens chimiques Irouvait un obslacle

dans la réclusion des cristaux, environnés de toute part par la substance

du diamant, hormis Ie petit nombre de points, oü la taille les avait traversés.

La surface de ces pelitos sections n'est que de ^ a j'^ de millimètre carré,

et l'opération chimi((ue, lendant a en découvrir la nature chimique, est par

conséquent assez delicate. Copendant en nianoeuvrant sous Ie microscope

on peut réussir. Pour- appliquer des gouttes Irès petites des réactifs a l'en-

droit, oü un des prismes présentait sa soction a la surface du diamant, je

fis usage de fds de verre étirés a la lanq)e, qui permeltaient d'opérer avec

des gouttes, dont chacune ne pèsait certainément pas -^ de milligramme.

Une telle goutte d'acide nitrique concentré fut mise en contact avec Ia

section d'un des cristaux, et renquvellée après quelques minutes, lorsque

* Voyez De Bodem onder Amslerdam. Verli. d. eerste kl. van het Kon, Ncderl. Instituut,

3'Je l^eeks, V, p. 36.
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Ic liquide se trouvait óvaporé. Apres un contact d'environ un qiiart d'lieiire,

unc goutte d'iine solution de protocyanure de potassiuin et de Ier fut ajoulée

a la pi'oniière. Aussitót uii précipitó bleu pcu abondant quoique lies distinct

indiipiail la présence du for. La seclion du crislal conlenait par coii.sc-quent

Toxyde de ce mctal. Mais eet oxyde peut piovenir de deux sources. Il peut

laire partie intégrante du cristal, mais il se peut aussi qu'il y adiière seulc-

ment par sa surface extérieure et (ju'en eflet il est Ie pioduit de Topéra-

tion de la taille, qui se fait sur un disque d'acier.

Par conséquent ccttc première expérience ne prouvait ricn. Mais ayant

renouvellé Tapplication de l'acide nitrique au même endroit jusqu'a ce que

Ie réactif ne traliissait plus la présence du fer, j'y appli([uai, après avoir

lavé et essuyé la pierre, une goutte d'eau regale, d'abord a la tempérafure

ordinaire, puis, comme la réaction ètait tres douteuse, après l'avoir portee

au préalable a la température de l'ébullition. Après un laps de quelques

minutes Ie protocyanure de potassiuni et de fer y faisait de nouveau naitre

un précipité bleu, tres manifeste a Tendroit de la section mème et s'éten-

dant aussi un peu dans ses environs. Or Ie sulfure de fer est insoluble

dans Fucide nitrique, a peu prés insoluble dans Feau regale froide, mais il

se dissoul dans Feau regale bouillante, il parait donc tres vraisemblable qu'en

effél c'est Ie pyrite de fer qui compose ces cristaux. Cependant je dois

ajouter que je n'ai pas rèussi a y indiquer Ia présence du souffre, Ie cblo-

rure de barium ne produisant aucun précipité dans la solution, Mais si Fon

réfléchit, que la quantité de la subslance du cristal, dissoute par Faction de

Feau regale, est excessivement minime, ne surpassant certainement pas un

milliéme de milligramme, 1'on ne saurait élre surpris de ce resultal négatif,

puisque Ie protocyanure de potassium et de fer constitue pour Ie fer un réactif

infiniment plus sensible que ne Fest Ie chlorure de barium pour Facide

sulfurique.

On ne pourrait acquérir une certitude parfaite qu'en fracturant la pierre

pour examiner les cristaux isolés, mais son prix élevé s'y oppose. Espérons

que bientot I'occasion se présentera de renouveller eet examen sur des dia-

mants plus pelits et par conséquent d'un prix moins élevé. Cependant cetle

Dccasion sera loujours assez rare. 31. de Hoever, aux mains duquel plusieurs

millions de diamants ont passé, nFa dit que c'était la scule fois, qu'il eut

remarqué dans un diamant quelque chose de pareil.
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En adnieUant la prósence du pyrile de fer dans Ie diamant, on pourrail

étre tenté a rangcr ce fait dans la categorie d'aulres fails semblables, ov'i

Ie sulfurc de fer s'est fornié par la décomposition do suhslances organiqucs

sous la présence du fer en des combinaisons diverses. Je m'abslicns copen-

dant d'en tirer de tels résultats, qui pourraient paraitre prénialurés, niais

j'espère bien que les faits, que je viens d'indiquer, ne seront pas perdus

pour la science et contribueront peut-être quelque jour a dévoiler Ie niyslère,

dont la formation du diamant se trouve encore enveloppée.
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