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T W Ë K: D £ l> E K li.

Besluit van 23 Eebruaru 1855, N'. 1, tot Vormim; deu Koninklijke Akademie van

Wetenschappen.

Reglement der Koninklijke Akade.mie van Wetenschappen.

NAA.MLIJST DER GeWONE OF BiNNENLANUSCHE LeDEN, DER CORRESPONDENTEN IN DE OVERZEE-

scHE Bezittingen van het Rijk en der Büitenlandsche Leden van de Akademie.

Lust der Binnen- en Büitenlandsche Akademiön en Geleerde Genootschappen, waaraan

DE Werken der Koninklijke Akademie van Wetenschappen worden gezonden.

J. A. C. OuDEMAKS. MÉMOIRE SUR l'OrbITE DE LA CoMÈTE PÉRIODIQUE, DÉCOUVERTE PAR

M. ü'Arrest le 27 Juin 1851.



VI IIVHOUD VAN HET TWEEDE DEEL.

F. DoZ\. BiJURAGE TOT DE ANATOMIE E.N PHVTOGRAPHIE DER SpHAGNA.

J. L. C. SCHHOEDLIi l'A.1 J)/:/t KuLIt. ANATOMISCH PHYSIOLOGISCH ONDERZOKK OVER HET

FIJNERE ZAMENSTEL EN DE WERKING VAN HET PtUCGEMERG.

J). Bjf.REKS DE ÜAAfl. NOTE SUR UKE METHODE POUR LA RÉDUCTION d'InTÉCRALES DÉFINIES

ET SUR SON APPLICATION A QUELQUES TORMULES SPÉCIALES.

//. ./. fJjLKEnr.'iVA. Bijdrage tot de ziektekundige ontleedkunde der tanden.

P. StEEhf.K. Over eenige Visschen van Van Diemensland.



KONINKLIJK BESLUIT
VAN 23 TEBRUAnij 1855, N'. 1,

TOT VORMISG DER

KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN.

Wij WILLEM III, bij do gratie Gods, Koning der

Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Grnot-

Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Op de voordragt van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van den 20*'^" dezer,

N'. 317, kabinet, geheim;

Gelet op Ons besluit van den 26s'«n October 1851, W. 3;

Hebben goedgevonden en verstaan, met wijziging in zoo verre der Artikelen 3, 4,

5 en 6 van dat besluit en met intrekking van het daarbij vastgestelde reglement

:

Art. 1. Het doel der Koninklijke Akademie van Wetenschappen wordt uitgestrekt

tot de bevordering der Taal-, Letter-, Geschiedkundige en Wijsgeerige Wetenschappen.

Art. 2. Yoor de aldus uitgebreide Akademie wordt vastgesteld het bij dit besluit

gevoegde reglement.

Art. 3. Het jaarlijksch Rijkssubsidie der Akademie wordt, met ingang van 1 Ja-

nuarij 1855, verhoogd tot / 14',000.

Akt. 4. Bij de Akademie worden benoemd:

a. tot gewone leden der afdeeling voor de Wis- en Natuurkundige Wetenschappen,

de lieeren :

J. Badom Ghyben ; G. A. van Kerkwijk
;

P. W. Cünuad; Ci,. Mui.dek;

r. C. Donders; J. W. L. van Ookdt
;

V. Duzy: H. Schi.ege!.
;

J. W. EiiJiERiNs
; G. e. Voorhei.m Schneevoogt;

P. J. I. DE Fkemerï; A. A. iSebasïian
;

W. de Haan
;

H. G. Seei.ig ;

11. J. Hai.bertsma
;

W. C. II. Staring;

P. IIarting;

h. tot correspondenten dier afdeeling. de liecron

:

II. C. FoCKE ;
0. SWAVINO

;
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c. tot oewone leden der afdeeling voor de Taal-, Letter-, Geschiedkundige en Wij s-

r'eeri"e Wetenschappen, do llecren :

J. ACKEIISDIJCK ;

C. J. VAN Assen;

,1. Bake;

E. C. Bakhuizen van den Brink;

J. Bosscha
;

C. G. CoBEr;

R. P. A. Dozy;

J. Gesi.;

F. C. DK GUEUVF.;

G. Gkoen van Pbinstereu,

Abm. des Amorie van DEI'. Hueven;

J. IIorFMAN ;

A. C. Hoi/nus;

L. J. F. Janssen;

T. W. J. JüijNBoi.i,;

S. Karsten
;

J. DE Bosch Kemper;

N. G. Kist;

C. Leemans ;

J VAN Lennep;

T. KuoRDA ;

A. RUTGERS;

P. J. Veth;

M. DE Vries.

Art. T>. Met afwijking voor ditmaal van het bepaalde bij Art. 7 van het Reglement,

"aat elk der beide afdeclingcn ten spoedigste over tot het geheel of ten deele vervullen

der openstaande plaatsen van leden en correspondenten, op zoodanige wijze als zij meest

geschikt zal oordeelen.

Art. 6. Tot de eerste benoeming van haren Voorzitter, Ondervoorzitter en Secre-

taris "-aat de afdeeling voor de Taal-, Letter-, Geschiedkundige en AVijsgcerige Weten-

schappen niet over, alvorens de in het voorgaand artikel vermelde vervulling van open-

staande plaatsen zij geschied.

Inmiddels worden hare bijeenkomsten gehouden onder leiding van het oudste in Am-

sterdam woonachtig lid.

Onze Minister van Binnenlandsclie Zaken is belast met de uitvoering dezes, waarvan,

voor zooveel de artikelen 1 en 3 betreft, mededeeling zal worden gedaan aan de Alge-

tneene Rekenkamer.

's Gravenhage, den 23"" Februarij 1855.

ƒ)<• Minisltr van Binnenliirulsihe Zaken.

Van Reenen.

W 1 L Tv E M.

Accordeert met het origineel.

De Secretaris Generaal f>ij het Ministerie

van Itlnneu'and.fche Zaken^

J SCIIKÜURR.



R E G L E M E N T

KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN.

AUT. 1.

Er is voor het geheele Rijk eene Koninklijke Akaderaie van Wetensclinpren gevestigd

te Arasterdam.
Ar.T. 2.

De Akaderaie is bestemd tot

:

a. een raadgevend ligcliaam voor de Regering op het gebied der wetenscliap;

ö. een middelpui^t van zamenwerking voor de beoefenaars der wetenschap in Neder-

land en zijne Overzeesehe Bezittingen;

c. een band van vereeniging tnsschen de geleerden van Nederland en die van andere

landen

;

d. eene inri^tin"- ter bevordering van zoodanige wetenschappelijke onderzoekingen en

oudernemin''en, die slechts door zamenwerking van de beoefenaars der wetenschap en door

ondersteuning der Regering kunnen tot stand gebragt worden.

Art. 3.

Ter bereiking van dit doel zal de Akaderaie:

a. verslag doen over zaken waaromtrent de Regering haren raad zal inwinnen;

b. voorstellen aan de Regering rigfen betreffende de belangen der wetenschap, en

zich te dien einde voor zoo veel noodig is, wenden tot de Hoofden der Departementen

van Algemeen Bestuur;

c. de pogingen van beoefenaars der wetenschap buiten de Akaderaie ondersteunen,

wanneer deze bevonden worden daarop aanspraak te hebben en hun te dien einde gelegen-

heid ''even hunne geschriften, werkzaamheden of voorstellen aan haar oordeel te onder-

werpen ;

d. voor zoo veel bij de ontwikkeling der wetenschap daaraan behoefte blijkt te be-

staan, prijsvragen uitschrijven en de goedgekeurde antwoorden bckroonen en uitgeven;

e. de nit"ave van zoodanige belangrijke werken op zich ncraen, als anders voor

den opbouw der wetenschap waarschijnlijk zouden verloren gaan;

ƒ. beraadslagen over de wetenschappelijke mededeelingcn harcr leden, en de slot-

sommen daarvan openbaar maken

;
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g. de geschriften, welke zij uitgeeft, aan gelijksoortige buitcnlaiidsclie instellingen

toezenden, en pogen, de werken door deze in het licht gegeven in ruiling daarvoor te

bekomen ;

/i. eene wetenschappelijke briefwisseling onderhouden met hare buitenlandsche leden

en met hare in 's Rijks Overzeesche Bezittingen gevestigde correspondenten.

Abt. 4.

De Akaderaie bestaat uit twee afdeelingen:

eene voor de Wis- en Natuurkundige Wetenschappen, en eene voor de Taal-, Letter-,

Geschiedkundige en Wijsgeerige Wetenschappen.

Art. 5.

Elke dezer afdeelingen telt ten hoogste vijftig gewone of binnenlandsche leden, /it'j«((y

buifenlaudsche leden, en in de Overzeesche Bezittingen des Eijks tien correspondenten.

Aut. 6.

De leden en correspondenten zullen zoo veel mogelijk alle vakken van wetenschap

moeten vertegenwoordigen. Zij worden door de afdeelingen benoemd.

De benoorainiren worden aan den Ministor van Binnenlandsche Zaken medecedeekl

en door dezen aan de bekrachtiging des Konings onderworpen.

Art. 7.

Tot benoeming van nieuwe leden en correspondenten wordt, zoo er openstaande plaat-

.«en zijn en de vervulling dOor de afdeeling noodig wordt geoordeeld, jaarlijks, in de maand

April, in elke afdeeling eene bijzondere vergadering gehouden op den dag vóór de na te

melden vereenigde vergadering der Akndemie.

De keuze geschiedt uit eene vooraf opgemaakte lijst van candidaten, wier aanspraken

op het lidmaatschap door de leden der afdeeling overwogen worden.

De wijze van verkiezing wordt door het Reglement van Orde voor elke afdeeling bepaald.

Art. 8.

Wanneer een gewoon lid den ouderdom van zeventig jaren heeft bereikt, wordt hij

onder de rustende leden opgenomen.

Op gronden ter beoordeeling van de afdeeling waartoe hij behoort, kan aan een ge-

woon lid, dat dien ouderdom nog niet heeft bereikt, op zijn verzoek de titel van rustend

lid worden toegekend.

De rustende leden hebben de regten, zonder de verpligtingen, der gewone leden.

Hunne plaats kan door nieuwe benoeming worden aangevuld.

Akt. i).

Gewone leden die, zonder wettige redenen van verontschuldiging, zich gedurende
f wee jaren geheel aan de werkzaamheden der Akademie en de bijwoning der vergaderingen
onttrekken, zullen gerekend worden afstand van hun lidmaatschap te hebben gedaan.

Art. 10.

Elke afdeeling houdt eenmaal in de maand eene gewone vergadering, met uitzondering
van de maanden Julij en Augustus. Ook kunnen buitengewone vergaderingen worden belegd
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De gewone vergaderingen worden in liet openbaar geliouden. üe tijd van liare opening

en sluiting, benevens al wat tot de regeling der werlizaamheden behoort, wordt door liet

Reglement van Orde voorgeschreven.

De gewone leden der Akademie hebben regt van zitting in alle gewone vergaderin-

gen, doch zullen in de afdeeling, tot welke zij niet behooren, alleen eene raadgevende

stem kunnen uitbrengen.

Art. 11.

De correspondenten, geroepen ora door wetenschappelijke inededeelingen tot het doel

der Akademie mede te werken, hebben, bij tijdelijk verblijf in het moederland, zitting in

de afdeeling waartoe zij behooren, met een raadgevende stem.

Auï. 12.

De Akademie houdt jaarlijks in de maand April eene vereenigde vergadering der beide

afdeelingen met gesloten deuren, waarin de volgende werkzaamheden plaats hebben:

a. verslag van den staat en de werkzaamheden der Akademie

;

h. rekening en verantwoording over het afgelooprn jiar;

c. raming der uitgaven voor het volgend jaar;

d. regeling van algemeene huishoudelijke belangen.

Art. 13.

De Akademie is geregtigd op onbepaalde tijden eene plegtige vereenigde vergadering

in het openbaar te houden, waarvan vooraf een programma wordt vastgesteld, en tot welker

bijwoning de Koning en de leden van het Koninklijk Ilnis worden uitgenoodigd.

Art. 14..

Een naauwkeurig verslag van den staat en de werkzaamheden der Akademie wordt

jaarlijks aan den Koning, en in afschrift aan den Minister van Binnenlandsche Zaken

aangeboden. Dit verslag wordt volgens Art. 12 vooraf aan de goedkeuring der Akademie

onderworpen.

Art. 15.

Elke afdeeling bekleedt bij afwisseling om het andere jaar den voorrang. De over-

gang heeft plaats na den afloop der vereenigde zitting in Art. 12 vermeld.

Art. 16.

De Voorzitter der afdeeling, die tijdelijk den voorrang heeft, is Algemeen Voorzitter

der Akademie en bestuurt hare vereenigde vergaderingen.

Art. 17.

Elke afdeeling benoemt haren Voorzitter en Onder-Voorzitter voor den tijd van e'Jn

jaar, en haren Secretaris voor den tijd van vijf achtereenvolgende jaren ; allen zijn bij

hunne aftreding herkiesbaar.

He Onder-Voorzitters en Secretarissen wonen te Amsterdam.

De wijze van verkiezing wordt door het Reglement van Orde geregeld.

De gedane keuzen worden aan den Minister van Binnenlandsche Zaken medegedeeld, en

door dezen aan den Koniiit' ter tjocdkeurin'r voortrcdrasen.o o o o o
#«2
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AiiT. IS.

Ue Voorzitters, Onder-Voorzitters en Secretarissen der beide afdeelingeu maken te

zamen liet Algemeen Bestuur der Akademie uit.

Art. 19.

Het Algemeen Bestuur benoemt de beambten der Akademie en is belast met al wat

tot de algeracene huishouding en de regeling der uitgaven behoort.

Het kan, zoo dikwijls het dit noodig acht, eene vereenigde vergadering der Akademie

bijeen roepen.

AuT. 20.

Een der beide Secretarissen is tevens, zoo lang hij zijne betrekking bekleedt, Alge-

meene Secretaris der Akademie, en met de zorg voor hare boekerij en liet beheer van hare

geldmiddelen belast.

Hij wordt benoemd door de Akademie in de vereenigde vergadering der beide af-

deelingen in de maand April.

Art. 21.

De betrekkingen van Voorzitter en Onder- Voorzitter zijn onbezoldigd.

Voor de Secretarissen wordt bij de jaarlijksclie raming van de uitgaven der Akade-

mie eene som van vijftien honderd gulden uitgetrokken, waarvan twee derde gedeelten, en

alzoo duizend gulden, aan den Algemeenen Secretaris worden toegelegd.

De gewone leden, buiten Amsterdam wonende, hebben, zoo dikwerf zij ter vergade-

ring komen, aanspraak np eene vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Abt. 22.

De Akademie is gcmagtigd aan de Regering behoorlijk ontwikkelde on met reden

omkleede voorstellen te doen ten einde, boven haar jaarlijksch subsidie, tijdelijk te worden

te gemoet gekomen voor een bepaald door haar aangewezen doel.

Art. 2;J.

Elke afdeeling stelt een Reglement van Orde vast, dat aan de goedkeuring van den

Minister van Biunenlandsche Zaken wordt onderworpen.

Behoort bij Koninklijk besluit van den 23stcn Pebruarij 1855 N'. 1.

Mij bekend.

De Minister van Binnenlanjsche Zuken.

VAN REENEN.



N A A M L IJ S T

GEWONE OF BINNENLANDSCHE LEDEN,
DEE COKEESPONDENTEN IN DE OVEEZEESCHE BEZITTINGEN VAN

HET EIJK EN DEE BUITENLANDSCHE LEDEN,

OP DEN 28*'*^" APRIL DES JAARS 1855.

AFDEELIJfG VOOR DE WIS- Ei\ NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN.

A.
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COEEESPONDENTEN IN DE OVERZEESCHE BEZITTINGEN
VAN HET BUK.

P. Bl.EEKEK.

H. C. POCKE.

J. K. IIasskari,.

P. J UNGHUHN.

C. SWAVINQ.

BUITENLANDSCHE LEDEN.

Becquerei.. B. A. von Lindenau.

n. K. W. Berghaus. H. von Mohi..

R. Brown. J. J. d'Omat.ius.

M. DüMAS. B. OWE.V.

M. Fakaday. A. Quetei.et.

Th. Horsfiei.d. Eamon de la Sagra.

a. vok humboi.dt. f. tiedemann.

.T. I,iEBiG. De Hertog van Uhsei..

AFDEELING VOOR DE TAAL-, LETTER-, GESCHIEDKUNDIGE EN WIJSGEERIGE

WETENSCHAPPEN.

.). AcKr.IiSDYCK.

C. J. VAN Assen.

J. Bake.

R. C. Bakhuizen van den Brink.

J. Bosscha.

W. G. Brii.i..

L. Ph. C. van den Behoh.

C. G. Cobet.

R. P. A. DozY

G. H. M. ÜEI.PllAT.

¥. C. UE Greuve.

G. Groen van Prinstereu.

A. DES Amokie van dek Hoeven.

.1. HOFFMANN.

A. C. IIoi.TIUS.

.1. VAN HaI.1..

L. J. F. Janssen.

T. W. J. JöYNBOI.I,.

W. J. A. JONCKBT.OEÏ.

S. Karsten.

J. DE Bosch Kempek.

N. C. Kist.

H. J. Koenen.

C. Leemans.

J. VAN Lennep.

W. Mom..

Is. An. Nijhoff.

F. Roorda.

A. EUTGERS.

M. DE Vries.

3. de Wat..

CORRESPONDENTEN IN DE OVERZEESCHE BEZITTINGEN
VAN HET RIJK.

•T. F. G. Bbumund. C. F. Geiucke.
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BUITENLANDSCHE LEDEN.

Th. Babington Macaui.ay. C. E.. Lepsiüs.

MiCHEL Chevaliee. J. N. Madvig.

H. L. ri.EiscnEK. Leoeold Ranke.

Jb. Geimm. P. C. von Savigny.

F. GuizoT. C. Ullmann.

L. P. Gachaud.

BESTUURD ER AKADEMIE.

ALGEMEENE VOORZITTEK.

Gedurende het Akademie-Jaar van April 1S55—April 1856, J. van Geüns.

ALGEMEENE SECBETARIS.

Van April 1855—April 1860, W. Vroi.ik.

AFDEELIXG WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN.

Voorzitter van April 1855— April 1856, J. van Geuns.

Onder-Voorzitter .... van April 1855—April 1856, F. J. Stamkakt.

Secretaris van April 1855—April 1860, W. Veolik.

AFDEELING VOOR DE TAAL-, LETTER-, GESCHIEDKUNDIGE EN
WIJSGEERIGE WETENSCHAPPEN.

Voorzitter van April 1855—April 1856, J. Bake.

Onder-Voorzitter .... van April 1855—April 1856, J. Bosscha.

Secretaris van April 1855—April 1860, H. J. Koenem.



LIJST DER BINNEN- EN BUITENLANDSGHE

AKADEMIËN EN GELEERDE GENOOTSCHAPPEN,

WAARAAN DU WEIIKEN DER KONI.NKLIJKE AKADEMIE \'AH WETENSCHAPPEN

WOBDEN GEZONDEN.

NEDERLANDEN.

Hoogescliool (c Leiden.

I' II Utrecht.

// // Groningen.

Atlicnaeum illustre te Amsterdara.

// // // Deventer.

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.

Genootschap, (Teijlcrs Tweede) te Haarlem.

(Zeeuwsch) der Wetenschappen te Middelburg.

- '- (Provinciaal Utrechtsch) vau Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.

(Historisch) te Utrecht.

(Bataafsch) der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam.

(Provinciaal) van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te 's Her-

togcnbosch.

(Wiskundig onder de zinspreuk : tin onvermoeide arbeid komt alks Ie boven,

te Amsterdam.

(Zoölogisch) Natura Artis Maejislra te Amsterdam.

(Friesch) voor Gesciiied-, Oudiieid en Taalkunde te Leeuwarden.

Koninklijk Instituut van ingenieurs te Delft.

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht.

Ovcr-IJsselschc Vcrecniging tot ontwikkeling van Provinciale welvaart te Zwolle.
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Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Nederlandsche Maatschajjpij tot de bevordering der Geneeskunst te Arnheiii.

O O S T - 1 N D I Ë.

Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen te Batavia

NatnurkundiM Vereeniginc; in Nederlandscli Indië te Batavia.

BELGIË.

Académie royale des Sciences, Lettres et Arts de Belgique te Brussel.

Académie royale de Médecine de Belgique te Brussel.

Société royale d'Agriculture et de Botanique te Gent.

Société royale des Sciences te Luik.

F R A N K R IJ K.

Académie Impériale des Sciences te Parijs.

Muséum d'tlistoirc Naturelle te Parijs.

Het Departement van Oorlog te Parijs.

Académie Impériale de Médecine te Parijs.

Société Impériale des Sciences de l'Agriculture et des Arts te Uijssel.

Linnéenne de Normandie te Caen.

Académie Impériale des Sciences, Belles Lettres et Arts te Lyon.

Société Impériale d'Agriculture, d'IIistoire Naturelle et Arts utiles te Lyni

Linnéenne te Lyon.

du Muséum d'Histoire Naturelle te Straatsburg.

Académie Impériale des Sciences, Belles Lettres et Arts te Bordeaux.

Société des Sciences naturelles te Cherbourg.

Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres te Dyon.

ITALIË.

Accademia Pontiticia de Nuovi Lincei te Rome.

Accaderaia delle Scienze dell' Instituto de Bologna te Bologne.

SARDINIË.

Académie royale de Savoie te Chambery.

Academia reale delle Scienze te Turin.
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SPANJE.

Académia Especial de Ingenieros Ie Madrid.

G R O O T - B R 1 T 1 A iN J E.

Royal Society te Ijonden.

Cambridge Philosophical Society te Cambridge.

Horticultural Society te Londen.

Zoological Society te Londen.

Royal Medico-Chirurgical Society te Londen.

Guy's Hospita! te Londen.

Linnean Society te Londen.

Electrical Society te Londen.

Royal Institution of Great Britain te Londen.

Hydrographical office (Admiralty) te Londen.

Royal Society te Edinburg.

II Observatory te Edinburg.

" Irish Acadeiny te Dublin.

AMERIKA.
Philosophical Society te Philadelphia.

American Academy of Arts and Sciences te Boston and Cambridge Massachusetts

State Library of New York te Albany.

Academy of Natural Sciences te Philadelphia.

American Association for the advancement of Science te Philadelphia.

Smithsonian Institution te Washington.

National Institution for the promotion of Science te Washington.

Wisconsin state agricultural society te Madison.

PRUISSEN.

Königliche Akademie der Wissenschaften te Berlijn. ^

Director der Königliche Sternwarte te Koningsbergen.

Gesellschaft f. Vaterlilndische Kultur te Breslau.

K. K. Leopoldinisch-Carolinische Akademie der Naturforscher te Breslau.
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gun

L'ORBITE DE LA COMÈTE PÉRIODIQUE,

DÉCOUVERTE PAR M. d'ARREST LE 27 JÜIJf 1851,

31. J. A. C. O ü D E 31 A ]S S.

Au mois (Ie Janvier de l'année passée, en parcourant les Astronomischr

Nachrichlcn, je fiis frappe de ne pas trouver dans ce Journal un orbite de

la coniéte nommée ci-dessus^ qui s'accommodat aussi bien que possible a

loutes les observations publiées. Je feuilletai aussi VAslronomical Journal et

enfin les Comptes Rcmhis, qui ne se trouvaient a la Bibliotbèque de TUni-

versité que jusqu'au Numero du 29 Nov. 1852 inclusivement, mais n"y trou-

vant que Torbitc publié par M. Yvon Villarceau Ie 27 Oct. 1851, je

recucillis toutes les Observations que je pus trouver, au nonibre de 88 et

je calculai une épbéinéride de deux en deux jours, en partant des élénients

publiés par M. d'Arrest au N'. 775 des Astr. Nachrichlcn. L'interpolation

donna une épli('niérid(^ de 12 hcures en 12 heures, a laquelle je comparai

toutes les observations.

Une figure me convaincut qu"aucunc planètc n'avait pu causer une perlur-

bation perceptible pendant los cent jours de visibilité, la comète ctant restée

toujours a une assez grande distanco de cliacunc d'elies. Néamnoins je réso-

1

VERHAVI). DER KONINKt,. AKAPEMIE, DEEI. II.
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lus (Ic calculer les perturbations caus('es par Jupiter et Saturne, d'abürd pour

ètre plus sur du fait, et ensuite pour cssayer la belle et siniple métbode que

nous devons a M. M. Bond et Eivcke, pour calculer les perturbations que

subissent les coordonnées reclangulaires d'.une planète ou d'une coniète. Sa

iacilité dans la pratique se prouva assez clairenient; en elïet, pour calculer

les perturbations par Saturne pendant 14 périodes de 40 jours, il ne me fal-

lut pas plus de six heures et demie. Un peu plus d'exercice dimiiiuerail

cncore notablement Ie tenips nécessaire. Le mème calcul pour Jupiler a

exigé nalurellement plus de tenips, attendu qu'il fut fait le premier.

Quoique les éléments de M. d'Arrest valussent pour l'équinoxe moyen du

1" Janvier 1851, Tépbéniéride fut calculée pour l'équinoxe apparenl variable

en cmployant les corrections que les coordonnées reclangulaires de la cométe

devaient subir par ce changement d'axes. Les formules qui ont .servi a cel

effet, furent:

X— x' — — {'J
COS. e + z sin. e)i -Q^,

y— y' = + X COS. e ö . ft— : i>. e,

z — z' = + X sin. e i) . ft + y d.e,

OU

Ö.C = obliquilé app. — obliqu. moyenne pour 1851,0

O .ft = nutation + précession

X' y' z' = coordonnées pour l'équinoxe moyen de 1851,0

X y z ^ » » » apparenl variable.

Maintenanl, ayanl égard a la parallaxe, répbéméride fut comparée au\ ob-

scrvations. ünlre les 88, mentionnées ci-dessus, 31. Secchi avait eu la

bonté de men conimuniquer encore une, faile le 30 Aoi'il a Home. Ayanl

a peine aciievé cctlc comparaison et étant occupé a la formation de buit po-

silions normales, je rccus les numéros suivants des Gompies Heiidus, oü je

vis (au numero du O Déc. 185'2) l'extrail d'un Mémoire de M. Yvon Vil-

LAKCEAU sur la coniéle en (juestion, contenant entre autres O observations

de Pari.s, donl il ny avait que deux publiées antcrieurement, el deux sys-

lèmes d'élémonls donl l'un se basait sur 66, l'autre sur 76 ob.-^ervations.

Dans ic calcul du premier syslème les dix dernicros observations ont i'lé re-

jetécs pour des raisons donl nous parlcrons tout a l'beure.

M. YvoPi ViLtAKCEAU avail délerminé, il est vrai, les posilions de pres(iue
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toules les étoilcs de comparaisoii a la lunette niéridiennc et sans doute son

travail avait acquis par-la un plus grand mérite que Ie mien, maïs je résolus

cependant d'achever aussitót que posible mon calcul, qui était déja avance

assez loin. — Je jugeais de moindre intérèt Ie calcul des perturbations cau-

sées par les pianoles Mars, la Terre, Vénus et Mercure, en ayant rcconnu

a priori l'inutilité. — Je pris cette résolution d'autant plus que M. Yvon

ViLLARCEAü n'avait employé que 76 observations, tandis que j'en connais-

sais 95, abstraction faite de Fobservation do Gambridge du 31 Aoüt qui a

paru ètre erronnée, et en comptant celles de Paris et de Rome, qui se sont

ajoutées plus tard. En outre les positions des étoiles de comparaison, em-

ployees a Bonn, l'observatoire qui avait fourni la plus grande série d'obser-

vations, y avaient été déterminées au cercle méridien ou dérivées de bons

catalogues d'étoiles.

Je continuais douc mon calcul, mais bientót je fus forcé de Ie suspendre,

puisque les deux fonctions que j'avais a remplir alors ne me laissaient pas

Ie temps qu'il faut pour un pareil trarail.

M. ViLLARCEAU rcmarqua dans les observations faites du 21 jusqu'au 50

Seplembre une dillërence constante d'environ 18" entre les ascensions droi-

tes trouvées a Königsberg par riléliomètre et celles trouvées par les procé-

dés ordinaires a Gambridge, (Equatoréal de Nortbumberland) et a Bonn, (Ilélio-

métre employé comme télescope ordinaire avec un micromètre circulaire,)

celles-la ctant les plus faibles. En donnant la préférence a la première espèce

d'observalions a cause de la maniere dont olies so font il met a part dans l'un

des systémes, (G), la derniére position normale, et croit que ce systéme mérite

par-la plus de conliance que Taulre, (D). Qu'il me soit permis cependant do

faire quolques remanjucs a eet égard.

1'. Supposons (|u"il faut adniettre la préférence donnée anx observations

a riléliomètre, alors Ie lojel de la derniére position normale ne peut pas

faire grande cbose, vu que toutes les autres sont formées pour la plupart

d'observations faites avec d'autres Instruments. Mome les deux avant-dorniè-

res, |iour autant qu'on pent conclure do Toxtrait du Mémoiro, reposent sur

des observations oblonuos do Tuno et de l'autro maniere, au moment oii la

dillércnce constante atteignail 18". D'ailleurs:

2'. Des diilércnces constantes se présonlont souvont, memo entre dos ob-

servations faites avoc des Instruments somblables par dos obsorvateurs diilé-

rents. Ainsi anrés avoir comnaré toutes les observations a réphéniérido ol
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en s'iniaginont un observateur;, (que nous nommerons un observateur nonnal,)

(lont les dillérences entre les observations et l'épliéméride ferment pour cha-

que période de visibilité * une série changeante proportionnellement au

teuips, qui s'appuie aussi bicn que possible a toutes les dilïércnccs trouvées,

il parait que 31. xVrgela^der a observé les Asc. Droiles en général plus

l'aibles que eet observateur normal; du nioins de 24 xV.sc. Droiles 17 sont

plus Aiibles et 7 plus fortes, et la moyenne aritbmétique donne encore une

dilïérence de 4',5 avec Terreur probable ± 1",5. Ensuite de 8 Asc. Droites

de M. LuTHER il Berlin, (Micromètre filaire) 7 sont plus fortes que celles

de l'observatcur normal, et une y est egale j enfin de 10 Asc. Droites de

Cambridge 9 sont plus fortes et une est plus faible de maniéie que la cor-

rection spécifique, (voir ci-après) pour ces deux observateurs deviennent

respeclivement

— 0",55 avec Terreur problablc ± 1",8,

— 9 ,2 » » » d= I ,8.

M. ViLLARCEAü semble avoir fixé son altcntion particulièrement sur les

différences conslantes en Asc. Droite, et, comme on peut voir dans les Montli-

hj Noficcs of the R. A. S., Vol. XIII, N'. 7, en avoir clierclié d'expiiqner

les causcs; mais d'aprés la comparaison des observations entre elles, il purail

que les Déclinations prèsentent aussi des dilférences constantes, soit pour

toutes les observations d'un mème observateur, soit pour celles 1'aites seule-

ment a une cerlaine époque. Par exemple les Déclinaisons de Cambridge

sont génénilemenl plus faibles que celles de Tobservateur normal supposé.

Celles de Königsberg sont d'abord plus faible.s, et a Tépoque critique a la

fin du mois de Septembre, 4 des 5 sont plus fortes.

Nous ne parlons pas des observations des autres observatoiros, cpii pour

la plupart ne sont pas assez nombreuses, ou pas assez cxactes pour y l'on-

der de pareilles spéculalions.

Aprés lont je crois qn'il fa ut conclure que les différences conslantes meii-

tionnées tiennent principalenienl a ce que les observateurs d'une cométe, dé-

pourvue de noyau, prcnnent cliacun un différent point de mire.

ö'. En |)ubliant les derniércs observations de la comèle de d'Arrest, M.

WicuMA?fM dit, (A. N., N'. 778): nDiese Deobaclttungen können wegen der

• Il y en o CU quatrc, voir ci-après.
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ngcringcn Helligkcü der Kometen überhaupt nicht die Genauigkeit bcsilzen,

» wclche das Heliomcter unter giinstigcn Umstandcn gcwdhrt. Joh konnle überall

»nur die schwachste {io fache) Vergrösserung anwenden, und nach Verschie-

nbung der Objectivhülftcn erschicn der Kornet so schwach, dass er erst nach

nlangcrem Hinsehen init Mühe leahrnehmbar wurde, und die Einslellung der

nobgleich stark abgcblcndeten Sterns in die Mille des Nebels sehr zweifelhaft

nblieb. Ich habe es deshalb für besser gehalten, diesc Beobachtungen nicht

)) weiter fortzusetzen, da die Kreismikronieter-beobachtungcn unter sokken Um-

nstandcn wahrscheinlich grössere Sicherheil bcsilzen wiirden.'' Après ce ju-

"rement de M. WicnuiAiviy je Ie trouve un peu trop hasardé d'adoptor ses

observations. et de rejcter les autres.

A\ Si l'on regarde (C. R., O Déc. 1852) Ie tableau d'erreurs reslaiites

pour Ie systéme (D), alors celle qui appartieiit a l'Asc. Droite de la dernière

position, savoir 8",3, iie me semble pas du tout inquiétante, attendu qu'on

trouve deux autres erreurs restantes qui sont encore plus grandes^ savoir celles

de la Décliiiaison de la première et celle de l'Asc. Droite de la seconde

position normale^ (^"fi et 8",6.)

Donc, tout en admettant la possibilité d'erreurs constantes entre les obser-

vations des divers aslronomes, je ne crois pourlant pas que pour cette rai-

son, il soit nécessaire ou permis d'en rejeter quelques unes, et c'est pourquoi

je n'hésite nuUement d'accorder la préférence au systéme (D).

L'été passé voulant rcprendre lo calcul de nouveau, je pris la liberté de

prior 31. Yvo?r Villarceau de bien vouloir me communiquer les positions

des étoiles de comparaison, qu'il avait déterminées presquc lüutes a la lunelte

méridienne a Paris. .Avec la plus grande complaisance il répondit a cette

priére et je voulus alors ne pas épargner la peine de refaire tous les calculs

pour arriver aux positions normalcs. Mais d'abord un petit voyage, et ensuile

des occupalions plus pressantes ne me permiront de reprendre ce. travail

qu'après Ie jour du nouvel an.

Dans ce nouveau calcul j'adoptai les positions des étoiles de comparaison

selon M. M. ScuiIiidt, ^VIceItIA]\^, ou Villarceau, si elles étaient déter-

minées par l'un d'eu.x seulenicnl. Pour les étoiles déterminées par deux per-

sonnes je pris la moyenne aritbmélique des dilTérentcs déterminations.

La niarche que j'ai suivie dans mon calcul a été la marche ordinaire et

ce n'esl que la inélliode d'aprés laquellc les positions normales ont été l'or-

Miées qu'il faudra ('xpli(juer expressémcnl.
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S"il s'agit de clierclier Torbite d'unc planèle> alors leur formation et la

(létermination de leurs poids respectil's n'offrent généralement pas de diffi-

culté. Les astéroides se présentent aux télescopes comme des étoiles et

atissitót que riiistrmiient les rend visibles, leur observation n'est pas accom-

]iagn(-e de dillicultés extraordinaircs, et quoitpie les inslruments qu"on em-

ploie puissent généralement dilTérer en grandeur et en force, néanmoins, si

robscrvateur prend tbus les soins nécessaires, les observations fournies par

les micromètres circulaires, les cercles méridiens et rhéliomètrc peuvent con-

lourir égnlenienl au résultat et je nc crois pas qu'un calculatcur d"un orbile

dune planéte ait jamais senti la nccessité d'accorder aux observations de

cliaque astronome des poids diiTérents. Les erreurs dont peuvent étre aiïec-

lées les positions des étoiles de comparaison, dans THistoirc Geleste ou dans

les Zones de Bessel, sont ordinaireuïcnt les causcs principales des déviations

qui soul trop grandes pour ètrc soulTertes.

Cliez les coniétcs au contraire, qui ne présentent pas de noyau, les cir-

constances sont tout aulres. L'astronome qui en veut déterminer une posi-

lion, doit prcndre un point de mire dans une masse nébuleuse souvent de

quebpies minutcs de diamétre. Faute de pouvoir reconnaitro son centre de

gravité on est obligé de déterminer la position du point Ie jilus lumineux

que les luneltes montreront avcc d'autant plus de précision, qu'elles sont plus

puissantes. Los observations faites par des télescopes plus faibles, doivent

donc ctre moins cxactes et en outre se rapporter a des points situés plus prés

du centre de la masse nébuleuse. Ainsi s"expli(|ue en partic la difl'érence

i'onslante (|ui se manÜ'este quebpierois entre les observations laitcs a l'aidc

li'instrunienls d'inégalc grandeur. A Tapparition de 1828 de la cométc d'Encke

11' |)oint Ie plus lumineux de la masse nébuleuse élant situé au cóté oïi TAsc.

Droile était plus grande, les inslruments faibles donnérent au commencemenl

les Asc. Ür. plus pelites el la diH'érence était surtout visible entre les obser-

vations de Berlin et de Dor[)af oü elle attint 40" a 50", (Enclic, iibcr den

('omeli'ii voii Pons, 2" Abli. p. 25.) Outre cclte cause, vers la (in de la

visibililé, la faiblessc méme des coméles fait souvent qu'alors les observations

perdenl de précision a raison de leur dilliculté.

Kn formant des positions normales, la mélbode la plus généralement usilée

esl (\';\</\r |)0ur les romètes couune pour les planétes, c"esl-a-dire d'atfribuer

a liiutes les observations la méme valeur, et de prendre tout siuqdemcnt la

moyenne arilliinétiquc de tous les niomcnts d'observation el de loules les dif-
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Icrciices Obs.-Ephém., qui doivent se rapporter a iin espace assez court poiir

qu'on puisse supposer qu'elles changent propoiiionnellement au tenips. Lc
poiils de chaque position normale est égal au nombre des obseivations dont
elle est formée.

Quelquefois cependant on a quitte cetle voie dans lc but de rendre la so-
lution plus complete en ayant égard aux divers degrés de confiance que me-
ntent les observations des différents astronomes, soit a raison des erreurs

constantes, soit des erreurs fortuites.

Amsi nous rencontrons de temps en temps des cas oü Ie calculateur a jugé
devoir se tenir uniquement a une seule série d'observalions, oblenue par uu
instrument puissant.

Par exemple a Tapparition de 1828 de la comète de son nom, 31. Encke
s'est basé sur les observations de Dorpat seules, dont la supériorité sur tou-
tes les autres, présumable par la puissance de la lunette employee, fut con-
iirmée d'une maniere décisive par la régularité avec laquelle leur différence

avec Téphéméride avait changéc.

De pareille maniere 31. 31. IIüdeivkamp et 3Iater ont calculé l'orbite de la

premiere comète do 1830 sur les observations seules que Bessel avait fai-

tes a l'Héliomètre (A. N., N\ 201) Et 31. 31. Peters et 0. Struve, dans Ie

calcul de l'orbite de la comète, découverte par 31. Galle, Ie 2 Déc. 1839,
ont cru devoir se borner aux observations de Poulkova et n'ont fait que
comparer celles des autres observatoires avec l'épbéméride calculée sur Ie

système d'éléments trouvé. {Mémoires de rAcadémie de St. Pétersbourg. VI«
Série, Tomé V.)

Rarement cependant il arrivera qu'il faut recourir a eet extreme, mainte-
nant surtout ou Ie nombre des puissantes lunettes n'est plus si limité.

Pour déterminer plus ou moins précisément les erreurs probablcs des pd-
silioiis normales, on peut agir ainsi: Pour chaque groupc on clierche une
.série de différences trouvées. Ou bieii on embrasse a eet oiïet deux groupes
ou plu.s, pouvant loujours, s'il est nécessaire, supposer que les diflérences
aient la forme

a + b f + c n

{t étant lc nombre de jours écoulés dcpuis une certainc époque,) et chercher
los valeurs les plus probables de a, b et c. On regarde les exces des dif-

lérences trouvées sur les différences calculécs comme [trovenant des erreurs
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(les obscivations et en d(kluit Terreur probable des observations de chaque

groii[ie et par-la de eliaque posilion normale.

On voit que l'hypothèse sur laquello repose ce procédé est celle que les

erreurs des observations tiennent principalement a la difflculté pour ainsi dire

nhjcctivc d'obscrver la coniète, (difilcuité qui change pendant Ie cours d'unc

apparition,) ainsi qu'on ftiit abstraction des divers pouvoirs des instruments.

Je l'ai suivi dans un calcul de la 1" comète de 1846. (A. N., N°. 589.)
*

Une autrc methode a été misc en pratique par M. Jelinek, dans son cal-

cul de la mème comete, (Dr. C. Jelinek Dalmbcslimmunc/ der von de Viai

fim 24 Jnnner 1840 entdecktcn Comclen, Prag 1848.)

11 diHermina Ie poids réiatif des observations de chaque astrononie, afin do

les enqdoyer toutes, niais cliacune selon sa propre autorité, a la formalion

des positions normales. 11 considéra les exces des dillérences calculées au

moyeu d'une formule parabolique du second degré, comme les erreurs des ob-

servations et en déduisit Terreur moyenne pour chaque observateur. Evidem-
nient cette methode ticnt Ic milieu entre les deux premières dója citécs. M.
.Ieliïvek ne voulul pas perdre Tavantage de posséder de bonnes observations

en accordant les mcmes poids a toutes. En mème lemps il jugea qu'il serai»

décourageant pour ceux qui ne peuvent cmploycr que des instruments dune
ipialité méöiocrc, de voir Icurs observations rejetées.

Cette methode est surtout applicablc aux cas, oii la dilférence des télesco-

pes, qui ont fourni les observations, n'est pas si grande qu'on puisse se tenir

a une série fournie par un seul instrument.

Je Tai donc suivie, quoique avec une modification. Les observations de

cette comète, provenanl de divers obscrvatoires, ayant présenté des dilleren-

ics constantes entre elles, les erreurs moyennes des observations chez les-

qiielles la dilTérence avec Tobservateur normal est la plus considérable, devraient

iiéccssaiiement étre trouvées trop grandes, a moins qu'on èut égard, a celte

circonstance et qu'on diminuat tous les exces des dillérences calculées sur les

dillérences trouvées par leur moyenne arithmétique qu'on peut considérer

foinnie la correction spécifiqne de ces observations.

En mètue temps cependant, si Ton veut cmploycr les poids ainsi trouvés,

il faut corriger préalablement les observations de celte correction spécifique.

La mc-me mélliodi; a ctr rmploy(;e entre nutres p:ir M. Encke, dans Ie ralcul de la comï'tr

de 1812. (Zpiltchrift für Atlrnnomif, Tl, 393). (Nole njoutt=e plus tard.)
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C'est ce que j'ai fait^ et la soranie des poids des observations qui ont coii-

tribué a fornier une positioii normale doit èlre considéré d'en être Ie poids.

Je nc veux point nier qu'on peut faire des objections contre cette maniere

d'agir. Surtout Ie nombre limité des observations de quelques observatoires

rend très-incertaine la détermination de leur correction spéeifique. De plus

cellc-ci n'est pas toujours constante. Mais quant a la première remarque,

je dois faire observer que dans la formule pour Terreur moyenne d'une ob-

.servation corrigée, j'ai tenu compte de Terreur moyenne de la correction

même. D'ailleurs leur influence est trés-pctile a cause de leur petit nom-

bre. Et pour ce qui concerne Tinconstance de Terreur spéeifique des obser-

vations d'un même astronome, Ie défaut de la métbode est qu'elle ne peut

pas en tenir compte, et c'est ce qu'elle a de commun avec toutes les aulres.

L'effet de Topération est que la, oü les observations d'un seul instrument

s'écartent fortement des autres, la déviation existe encore après la correction,

seulement un peu diminuée, et en tout cas Torbite iinal correspondra mieux

aux meilleures observations, que si Ton avait suivi la methode ordinaire, qui

attribue la même valcur a toutes les observations.

Par Tintervenlion du clair de la Lune, la cométe a eu quatre périodes de

visibilité, savoir:

au 6 Juillet,

» 7 Aoiit,

» 8 Septembre,

» O Octobre,

landis que Tobservation de Washington du 15 Aoül tombe entre la secoud»!

et la troisième période de visibilité.

Je commencai donc par comparer toutes les observations a Tépbéméride

ayant égard a la parallaxe. Chaquc période de visibilité fut divisée en deux

moitiés; pour chaque dcmie péiiodc je regardai la moyenne aritbméti(|ue de

toutes les différenccs Obs.-E[)Iiéin. trouvécs comme appartenante a la moyenne

arilbmétique de tous les teinps d'observatioii. En supposant que la correc-

tion de Tépbéméride cliangcait proportionnellement au tenips pendant la durée

d'une période de visibilité, je calculai pour cbaque jour la valeur de cette

correction, qui fut regardée comme la difl'éreuce Übs.-Epliém. résultant des

ob.servations d'un observalour normal.

1'our cbaque obseivaleur je cliercbai tous les exces des dilférences norma-

Z

VEKHAND. DER KONINKr.. AKADEMIE, DEEI, II.

lu
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les ainsi ciilculécs sur les dilTércnces Irouvées et je considérai leur nioycuue

arithnii'tique connnc la correction spécilique de ses observalions. iNommaut

Ca et Cl cos exces, pour TAsc. Droite et pour la Déclinaisou, Sa et sh leurs

moyennes aritliniétiques, Ua et iij les nombres des observations, alors en ne

faisant aucune différence entre les Asc. Droites et les Déclinaisons, Terreur

moyenne de chaque observation de eet astronome sera

£.{e, + s,y COS. ^.5 + ^•. (eu + s,y
OT = l/

na + ni — 2

iNommant Ie |)oids d(; cbaque observation P, cettc ((uantité sera propor-

tionnelle a —7.

MaiiilenanI pour l'aire coopércr chaque observation, selon Ic poids qui lui

apparticnt, a la formation des positions norniales^ elles lurent corrigces tou-

tes des corrections spéciliques déja trouvées Sa et sj. Chaque observation

ainsi corrigée nvait une erreur moyenne

M = m \ (] -\-
1

et uil poids

= p , (. + ^)

.

\ na + n,,/

G

Pour plus de i'acilité, les poids G étanl des fractions, j"ai employé a leur

place leurs produits par 1000, que j"ai nommé G'. On trouvera ici-bas un

tableau, qui contient les résultats de ce calcul. En ayant égard aux poids G'

des diflérences corrigées, les positions normales, leurs poids respoclifs el les

dales correspondantes lurent déterminés ensuile.

L'observation de Wasiiixitoi^ du 15 Aoiit tul employee moitié pour la

formation pour la deuxiéme, moitié pour cclle de la troisicme position normale.

Les liuit positions normales donnèrent scize équations pour détcrniiner les

corrections des éléments.

Je donncrai maintenant les différents tableaux requis pour suivre Ie cours

du travail. Us se rapporteront seulcment au deuxicmc calcul, et je n'aurais

pas parlé du tont du premier, si je n'en avais pas enq)runté les poids des

seizc équations, les nouveaux poids en dilléranl trop pen pour relaire Ie long

Irailcmenl selon la methode des moindrcs carrés.



DECOÜVERTE PAR M. D'ARREST LE 27 JUIN 185J. • H

Les observatoires suivants ont publié leurs observations dans les Astrono-

mische Nachrichten, tlonc je ne les citerai point, puisque ce jouinal est dans

les mains de chacun qui s'occupe de calculs astronomiqiies.

Leipzig 7 obs. A.N. N\ 764,705

Bonn 26 » » » » 795

Berlin 10 » » » ., 768, 771, 788

Cambridge (Angleterre) . 10 » » » » 779, 788

Königsberg 11 » » » » 775, 778

Krcmsmünster .... 8 » » » » 792

Durliam 4 » » » » 784

Rome ' 1 » » .) » 770

Bilk ö » » .. .. 782

Washington 2 » » » » 779o'

Reniarque. 1'. D'après une correction au N'. 771 Ie moment de l'obser-

vation du 29 Juin a Leipzig lo" 4"' 5' a été augmenté de dix minutes.

2'. En publiant ses observations, M. Argelander y ajoute: ^^Die Verglei-

t>chun(j der mis den südlichcn und nórdliclwn üurclujihujcn foUjendcn Decli-

nnalioncn des Coinclen mit einander hat gezeigl dass alle Cliordcn desselhen

nzit gross beobachlet sind, und zwar in mit der Schwdche zunehmendem Ver-

nluiltnisse. Es Idssl sich dieses aus ehen dieser Lichtschwdclic erkldren, in-

ndem das Glas, wclches den Ring hult, bei lichtstarkeren Objecten ohne irgend

nmerklichen Einfluss, bei einem so schwachen Gegenstande eincn Unterschied

vtzwischen den ausseren und inneren Appulsen zu Wege bringen musste, und

nzwar so dass die erstern weiter vom Rande ab bcobachtet wurdcn. Aus die-

nsem Grimde glaube ich wird man gut thun, bei den einseiligen Beobachtun-

»gen die Declinalioncn zu corrigiren urn Quantitüten die ich hinter die Ruch-

»staben gesetzt habe, wclche die Seite des Feldes anzeigen, in welchcr der

nComet durchging. Dadurch wird man, glaube ich, sichcrere Resultatc cr-

» langen. — — —
«Sept. 7. 8. Diese beide Deobachtungen sind von Schmidt, ob sie die-

nselbe Correction wie die mcinigen erfordern wage ich nicht zu entscheiden.'"

Eti appli(|uant ces corroctions aux observations de 31. Argelander, rhar-

inonie avec les aiitres observations y gagna réellement. Mais ces correctious

2*
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IK' pai'iiiss.int pas nécessaires pour les ohservations de M. Schmidt, j"ai cm-

ployOos cclk's-ci saus altération.

-T. A.N. N'. 788. Ohservations de Berlin. Au lieu de Sept. G lisez Oct. (i.

A'. A.N. N'. 775. La remnrque de M. WiciiMANiv sur la position di'

i'étoile c n'est pas fondée. La position selon Bessel, (VVeisse, III, 911)

s"accorde avec la déterniination de M. Yvon Villarceau^ c'est donc Lalande

qui donne la déclinaison trop forte d'environ 54".

Dans la réduction de Tétoile d a été commise une faulc d'une seconde en

li'mps: l'asc. droite donnée est trop Ibrte de 15".

üutre les observations citées ci-dessus, je trouvai encore celles ipii

suivent:

llarvard Observatory, Cambridge, (Mass.) . (A. J. N". 30)

1851. T.M.deCambr. AR o^ Décl. oe.

Aoiit 51 10" 44'" 15^00 4" 1"'52',29 + 5° 21' 8",08J .,

Sept. 5 15 42 59,99 4 6 8,77 2 37 42 ,57 ' ^

5 15 54 1,05 4 8 50,77 2 10 41 ^iq'
''""^•'^'>'

Regcnt's Park, London, (Monlhy Noticcs, Vol. XI, N'. 8).

1851. T.M.deGreenwicb. AR. o^- Üécl. o^
Juillet 4 13" 4"" 59^ 15'57'52",0 + 10'48'20",O

Paris, (G. R. 6 Déc. 1852.)

Positions de la Coniète «, ,

1 1 n II INoinlire™ ., corngees de la 1'arallave.
,

T. M. " ^^_——— . dos

1851. de Paris. \R. app. Décl. app. Conip.

Juillol 5,57954 16' 44 6",0 + 10'49'54",4 2

6,56155 17 47 54 ,7 10 49 56 ,8 3

27,56573 58 12 41 ,7 9 55 19 ,2 3

Aoiil 5,54972 43 55 55 ,0 8 58 5 ,5 5 et 2

21,55104 55 58 45 ,4 5 28 55 ,7 4

22 552^19 !

^^*^'^* '^ 5 16 55,1
)

Jajoute en mèine Icinps Ie Tableau des positions moyennes des étoiles de
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comparaison^ que M. Villarceau a déduites de ses observations, el qu'il

a eu la bonté de me coinmuniquer.

LI EU DR I. OB3EEVATI0N
UE L\ COMÈTE.

Berlin . .

Berlin . .

Bonn . .

Bonn, Rerlin

Paris .

Bonn, Paris

Bonn . .

Königsberg

Bonn . .

Bonn .

Bonn . .

Paris . .

Bonn, Berlin

Königsberg

Bé!lin

Bonn
Paris

Berlin

Bonn
Bonn
Washington

Bonn, Cambri

Washington .

Paris, Cambridge, Bo
Königsberg, Paris

Paris . .

Königsberg

Königsberg

Königsberg

Cambridge.

Bonn, Königsberg

Bonn ....
Bonn, Königsberg

DATE 1851.

Aout

Juillet 1

2

3

5

5

6

22

23
24

25

27

27

28

31

2

2

3

4

5

5

6

7

13

21
22
22'

26

30

3

22

24

24
27

Sept.

POSITION MOYENNE DE L'ÉTOÏLE,

LE !" JANVIER ISöl.

ASC. DROITE.

12' 21' 11",7

13 37 35 ,5

14 21 9 ,0

16 35 27 ,7

1''13"'27%69

18" 21' 53",3

33 48 48 ,1

34 25 42 ,45

34 41 38 ,2

38 11 49 ,0

37 45 35 ,8

39 13 23 ,4

•41 26 37 ,6

42 56 O ,9

2''56""4.3',08

44'10'18",6

45 10 6 ,7 :

45 4 28 ,6

3" 4'"36',23

46' 9' 3" ,4

3" 24"" 6' ,23

56' 44'

3" 48"
57"'55

60 O

61 24
4"18°>

65' 45'

66 2

65 45

2",2

33%32
33",3

50 ,5

18 ,0

6%86
58",5 :

52 ,2

58 ,5 :

DP.CL1NAIS0N'.

NOMBRE
DES OBSEBVATIONS.

AR.

+ 10"38'57",7

10 43 22 ,6

10 46 18 ,8

10 44 23 ,5

10 43 14 ,3

10 45 14 ,3

10 9 18 ,1

9 53 30 ,6

9 42 26 ,9

9 56 34 ,2

9 28 55 ,5

8 43 28 ,0

8 18

8 30

7 53
8 44
8 1

8 1

7 3

5 34
5 8

+
3 53

2 29

1 45

2 33

37 ,1

22 ,0

36 ,5

26 ,0

47 ,4

47 ,4

21 ,5

46 ,4

27 ,7

45 ,8

7 .7

17 ,1

31 ,6

— 2 33 31 ,6

5

2

6

2

5

5

3

2

2

2

2

3

2

1

1

2

3

3

3

2

1

2

2

1

2

1

1

1

D.

metnt

ét.

}raém
ét.

Enliii M. Secchi me communiqua encore 1'observalion suivante faite a Rome

;

AR. o^ Décl. o^
1851, Aoül 50. 59' 55' 21 ",45 + 5°55'29"-,3.

Po.sitioii de l'étoile de comparaison, 1851,0

60°0'53",7 + y53'43",4.
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Les ólóments, dont je partis;, furcnt ceux, que M. d'Arrest a publiés au

N°. 775 (les Aslr. Nachr., savoir:

1851. Juill. 8,737236 T. M. de Beiliii.

322' 59' 45%94} „ . aqk\ a '

148 27
iy;9o|Equ.n..noy. 1851,0

15 50 11 ,51

Ü,G608815

5,4018464

550,80408

2553 jours

4r22'l",07

0,5593078.

Ayant adopté pour les masses des deux planèles Jupiter et Saturiie les

valeuis et -—— ,
j'ai trouvc les perturbatons suivantes, e.\priinées

en unitcs de la septièuie decimale des coordonnées x y z .

T = Passage au Périli.

n = Loiigit. du Périh.

Q. = Longit. du rt

» = Iiiclinaisou

e = Exen trio i té

ff
^ Deniie grande axe

n = 31ouveni. moy. diurne

Période do révolutioii

(f
= Angle de l'Exc.

log. a
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•

1851. AR

Juin

Juillet

J uillet

Aofit

Üeptembrc

29,3

30,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

21.5

22,5

23,5

24,5

25,5

26,5

37,5

28,5

29,5

30,5

31,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

20,5

21,5

22,6

23,5

24,5

25,5

26,5

27,5

28.5

29,5

30,5

31,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

10' 1'56",3

11 8 40 ,1

12

13
14
15

16

17
IS

5 ,2

9 ,9

52 ,7

12 ,5

8 ,0

37 ,8

41 ,0

19 49 16 ,4

32 46
33 41

34 36

35 30

36 23

37 15

38 7

38 58

39 49

40 38

41 27

42
43

43 50

44 35

45 20

46 5

46 43

O ,2

23 ,4

5 ,5

5 ,7

23 ,3

58 ,0

49 ,4

57 ,0

20 ,4

59 ,1

52 ,9

1

24

2

53

59
18
52

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

59

60
60

61

61

61

62
62

62
63

Log. a 1 Log. b

56 ,8

27 ,9

10 ,2

3 ,6

8 ,4

24 ,1

50 ,5

27 ,4

14 ,8

12 ,8

21 ,2

40 ,0

9 ,3

49 ,0

38 ,7

38 ,3

48 ,3

8 ,6

39 ,2

20 ,1

3,60347

3,60154
3,59937

3,59704
3,59459

3,59197

3,58917

3,58623

3,58318

3,57991

3,52421

3,51887
3,51340

3,50769

3,30195
3.49602

3.48990

3.48370

3,477:25

3,47073
3,46406

3,45729

3,45031

3,44317
3,43597

3,42859

3,42106

3,41333

3.29563

3,28477

3,27365

3,26226

3,25019
3,23833

3,22570

3,21277
3,19943

3,18560

3,17132
3,15664
3,14136

3,12551

3,10857

3,09160

3,07383
3,05515

3,03579

3,01532

0,94H„

0,991„

1.017,,

1,045,,

1,068,,

1,0'JU„

1,117„

1,127,,

1,149,,

1,164„

1,310„

1,314„

1,324,,

1,328,,

1,335,,

1.337,,

1,340,,

1,316,,

1,348,,

1,3.52,,

1,356,,

1,358,,

1,356,,

1,362,,

1,364,,

1,362„

1,366„

1,366„

1.387,,

1,3S7„

1,389„

1,387,,

1,391„

1,393„

1,393„

1,395,,

1,393,,

1,395,,

1,395,,

1,395,,

1,395„
l,400,j

1,393„

1,396,,

l,395„

1,395,,

1,395,,

1,393,,

Dêcl. Log.

+ 10'37'

11) 40

10 43

10 45

10 47

10 48

10 49

10 49

10 49

10 49

10 10

10 5

9 59

9 53

9 19

9 11

9 3

8 55

8 47

8 38

8 29

8 20

8 11

4 53 9

4 40
4 28
4 15

2

49

36

23

10

56

43

29

16
2 2

1 48

4- 1 35

4

3

3

3

3

2

2

2

2

55",9

31 .2

21 ,1

25 ,>i

5 ,5

20 ,1

9 ,9

35 ,2

36 ,4

13 ,6

35 ,4

13 ,7

34 ,0

36 ,4

21 ,1

48 ,3

58 ,7

52 ,5

bO .1

51 ,8

58 ,2

49 ,7

26 ,5

49 ,1

58 ,0

53 ,6

36 ,0

5 ,8

43 ,7

47 ,6

42 ,9

30 ,0

,1

40 ,5

4 ,3

20 ,9

30 ,7

33 ,8

30 .6

21 ,3

6 ,4

46 ,2

20 ,8

50 ,8

16 ,3

37 ,6

55 ,2

9 ,3

2,2710

2,2108

2,1377

2,0504

1,9393

1,7931

1,5740

1,1206

1,0334,,

1,3391,,

2,4951,,

2,5194„
2,54~'6„

2,5639,,

2,5848,,

2,6033,,

2,0214,,

2,6379,,

2,6537,,

2,6684,,

2,6827,,

2,6953,,

2,7078,,

2,7194,,

2,7303,,

2,7413,,

2,7312,,

2,7606,,

2,8524,,

2,8576,,

2,8625,,

2,8676,,

2,8722,,

2,8766„
2,8807,,

2,8846,,

2,8886,,

2,8923,,

2,8956,,

2,8986,,

2,9017,,

2 9047,,

2,9072,,

2,9098,,

2.9130,,

2,9140,,

2,9159

2.9177,,

Log. d

1.097«

1,104),

1,100,,

1,097;<

l,097n

1,093,,

1,086,1

l,079n
l,079n
1.06S,,

0,954,,

0,934,,

0.949rt

0,949,,

0,933,,

0,924,,

0,914,,

0,909n
0,898,1

0,S81„

0,869„

0,863,,

0,S31„

0,833„
0,S20„

0,813„

0,799,1

0,7S5„

0,643„

0,633,,

0,613„

0,602,,

0,591,,

0,580,1

0,556^

0,532„

0,505„

0,477„

0,462,,

0,447,,

0,42 „
0,40 „
0,36 „
0,34 „
0,32 „
0,26 „
0,23 „
0,18 „
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IIEO DE 1

l'observationJ,

CORKECTION POUK
L\ POSITION UC L'ÉT.

DE COMPAIUISON.

Juin 29 Leipzig

30
;

//

JuiUet 1

Berlin

Leipzig

Berlin

Bonn .

Leipzig

.

Londres.

Berlin .

Bonn . .

Paris . .

Leipzig

.

Bonn . .

Paris . ,

7',0

8 ,i

8 ,Ó

1 ,4

+ 3 ,5— O ,3

+ 1 ,7

— 1 ,8

+ 1 ,8

— 0",5

— O ,5

— 2 ,0

+ 1 ,4

— 1 ,1

+ O ,8

+ 2 ,0

+ 2 ,0- 2 ,0

22 Bonn . . .

23 Königsberj

//

I

Berlin . ,

24 Bonn . .

25 ' // . . .

— O ,5

+ 2 ,0

. + O ,4

, .
.' + O ,2

27
1

//
!

— O ,7

Paris I + O ,4

28 Bonn
{

— O ,3

Kremsmünster .

Berlin
-f- 9 ,8

29 Kremsm. . . : .

I

31

Aoüt 2

II

3

4

5

Königsberg

Bonn .

BerUn
Parii .

Berlin.

Bonn

.

Kremsmünster

Washington

+ O ,7

- 1 ,9

— 2 ,2

+ i ,ó

+ O ,2

+ 2 ,0— O ,4

+ O ,3

- 1 ,8

+ O ,9

— 6 ,9

+ O ,4

+ O ,2

— O ,4

.
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Aoüt 7

IIEU DE
L'onSEKVATlON.

Bonn . . .

Cambr. (Ang.)

13 Washington

20

21

22

24.

25

2G

COURECTION POUK
I.A POSITION DE l'ÉT.

DE COMPARAISON. ,

— 0",2

+ 1 ,0

+ O ,3

Kremsmünster

Paiis . . .

Kremsmünster

Cambr. (Ang.)

Bonn . . .

Königsberg

Kremsmünster

Bonn . . .

Paris . . .

// ...
Durham .

Bonn . . .

Königsberg

Kremsmünster

+ O ,3
o

-20 ,7

- 5 ,8

'/

31

Sept. 1

H

2
•^

ff

5

II

6

7

8

29 Berlin . .

30
I

Königsberg

Rome . . .

Durham. .

Cambr.(Mas

Rome . . .

Durham. .

Bonn . . .

Königsberg

Cambr.(Mas

Berlin . .

Cambr.(Ma
Durham. .

Bonn (S.)

I, (S.)

- 1",1

+ 2 ,0

+ 7 ,3

— O ,4

+ Ó ,7— O ,8

— 1 ,0

+ 4 .7

— 1 ,0

2 ,0

erronn^e.

+ 5 ,3 I -11 ,2

.) . . .

. + 2 ,6

,) . . .

. + 5 ,0

21

22

+ 2 ,

+ 2 ,

Königsberg. . — 1 ,5

Ciunbr.(Afig.) + 1. ,C

Königsberg. . — 1 ,J)

+ O ,1— O ,9

+ O ,2

DlfFERENCE
OBS. — ÉPnÉM.

TROUVKE.

A. DR.

+ 3",3

— 9 ,55

+ 6 ,25

—25 ,45

+ 27 ,0

+ 13
— 7

+ 28

+ y

— 8

+ 8

+ 3 ,6

+ 9 ,0

+ 2 ,2

+ 7 ,3

+ 5 ,2

+ O ,75

,45

,4

,0

,1

,75

,0

+ 0",5

+ 4 ,6

—20 .8

— 8 ,9

— 10 ,9

—12 ,3

+ 1 ,5

+ 25 ,2

+ 13 ,4

(+34 ,6:)

+ 4 ,6

+ 7 ,7

+ O ,9 — 5 ,2

+ O ,1 +13 ,5

— 2 ,25 —25 ,9

+ 8 ,5
;
+20 ,7

+ 7 ,6

+ 4 ,2

+ 1 ,45

— 1 ,85

-2(5 ,0

— 10 ,6

+ 19 ,4

+ 40 ,1

+ 4 ,2

+ 3 ,7

— 10 ,8

— 2 ,7

32 ,65 + 3 ,0

+ 14 ,05

+ 21 ,8

+ 15 ,4

- 4 .25

-26 ,4

- O ,3

—26 ,9

—19 ,0

+ 1 ,0

+ 6 ,95

+ 9 ,15

— 9 ,05

DlFrEKKNCE

OBS. — ÉPHÉM.
CALCDLÉE.

A. DR.

+ 0",5

+ o ,5

+ 1 ,0

+ 6 ,1

+
+
+
+
+
+
+
+
+

5

5

5

5

5

5

5

5

5

+ 4 ,3

+ 3 ,8

+ 3 ,4

+ 3 ,4

,6

,6

,6

,0
O

>2

,3

+ 2 ,1

+ 1 ,6

+ 1 ,6

+ 1 ,6

+ O ,7

+ O ,7

+ O ,:i

— O ,2

— O ,2

— 1 ,1

— 1 ,1

— 1 .5

— 2 ,0

— 2 ,4

- O ,3

- 2 ,3

- 2 ,3

+ O".

+ O

+ O

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

-J- 2

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ O

+ O

+ •0

+ o

+ o
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LIEU DE
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On trouve ca et la des préceptcs pour calculer les coefficients différcri-

tiels COS. S
J-— , j— , COS. ^y-^. —r, etc, mais je crois cependant que

l'indieation d'un système complet de formules, rédigé sous des formes com-

modes, pourrait être agréable a Tuu on rautro lecteur.

Nommant

", «5, A l'Asc. Droite, la Déclinaison géocentrique, et la

distance de la Terre,

U , i, n, ,«, <r, T, a les éléments de l'orbite,

r , v \q rayon vecteur et Tanomalie vraie,

t Ie temps de Tobservation,

X, y, z les coordonnées héliocentriques, rapportées a Téquateur,

«1, b, c, A, B, G les constantes de Gauss, étant

X = r sin. a siti. (A -!- u)

y = T sin. b sin. (B + m)

^ = r sin. c sin. (C + u)

u TArgument de Latitude,

e rObliquité moyenne de l'Ecliptique aii 1" Janvier 1851

.

on commence par calculer les valeurs des conslantes

2

3 u sin. 1" ' "^ " 'S'- f I + at' tg. (f , — acos. tf , -i- a^ cos. ,f

— a' ,u COS.
(f , , Itn.ip,

COS. (fi

et ensuite Ie reste du calcul se fait facilement d'après les formules suivantes:

^'»- « _ . COS. (1 sin. (f

A ~ '^ ==

COS.a gi,i Cf sifi J
+ r-— = B = DA A

COS. S
+ —- = £
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2 sin. V
atg. f . [t — T) = r

Sfisin. 1

— o /» tff.
cj .

a COS.
<i'

r
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Les équations suivantes, dont les formules citées sont dédiiites, peuvent

servir pour rendre claire la signification analytique des lettres employees:

cos.S. ö.« = (A().x -\- Bii.y\ : sin. 1"

i).5 = iCi)..x + Di.,j + Ed.z) : sin.l"

ö.r
d . X = X . + (jllö. y + Md .n — (M^ijcos.c+ ss2«. e)ö.Q. + P è.i) sin. 1"

^U = y-~+ (iVö.f+A'ö .n~(^N—xcos.e)'d.gi + Qh.i) sin.l"

d.z = 5 .
_ll + (O ö. J' + O ö. n —{0— xsin.e) Ö.Q.+ R^.i) sin.l"

d.T
—^ = {Fd.[i + G^i.T + ffii.cf) sin. 1"

Les huit positions normales donnèrent les 16 équations que voici, oü

A.Dr.

Décl.
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Les derniers termes de cos cquations ayant des poids inégaux, elles doi-

vent ètrc multipliées par les raciiies cairóes des poids déja citcs^ £ G ou

par des nombres proportionnels. Cependant Ie traitement cntier des équations

était dcja achevé, avant que je recus les positions des étoiles de coinpnraison

de M. YvoN ViLLARCEAii, et il est clair que les poids Irouvés pour la se-

conde fois difféi'èrcnt si peu des poids d'auparavant qu'il ne valait pas la peine

de refaire la solution entière. Voici donc ces poids de la première solution el

les logarithmes des facteurs^ par lesquels les équations ont été multipliées.
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par OU l'on voit qu'il n'y a aucune chance de déterminer par cctte solution

rinconnue w avec quelque certitude. J'ai donc pris Ie cheniin que voici^ qui

a été suivij du moins en partie, par M. Yvoiv Villarceau. Laissant indéter-

minée 1'inconnue w, on obtient pour les autres inconnues les valeurs qui sui-

vent, oü j'ai remplacé w par 100 ö. ,« :

1 = 0. i = — 6",46 — 11,8789 è . ^ \

y = ö .Q. = — 19 ,18 .— 34,2296 d i^

2 = ö . n = — 39 ,835 — 47,4821 ö . .« l .... ^ (I)

TTSTSU u = i) . T = — OJ ,003829 — 0,0037896 ö . /:*

« = è . «p = + 7",97 — 103,6234 ö . ft

Ces valeurs étant substituées dans les seize équations a poids égaux, il

y restait encore les diflerences suivantes:

Calcul— Observation.

Aso. Droite. Déclinaison.

+ 0",82 — 0,058 ö . ,u + 5",97 + 0,1413 ö . /u \

— 3 ,01 4- 0,106 ö .," ^ 1 ,39 — 0,0163 ö . /*
j+ 3 ,03 + 0,007 ö . /' — 3 ,73 — 0,4018 ö . /^ /

+ 1 ,73 — 0,205 ö . ,« +0 ,22 — 0,2233 ö . f« f_ 4 ,40 — 0,054 ó . ,« — 4 ,22 + 0,3075 ö . /«
i''

^^^^

— 3 ,46 + 0,3605 ö • /« — 1 ,01 + 0,5815 ö . /«

— 1 ,81 + 0,423 ö . ,'< +4 ,70 + 0,0983 ö M

+ 4 ,57 — 0,526 ö << — O ,70 — 0,4621 ö . /»

ilont la soninie des carrés est:

170,33— 7,320 i.„ + 1,5525 (ó . ,..)'

La formule connuc

[e e] = [an] x + \hn\ y + [cn\ z -f- {dn'\u -f [en]v

(notation de M. Eivcke, Berl. Aslr. Jahrb. 1834, 35, 36) donne Ic controle

du calcul. Chaque tcrme du sccond membre consiste dans notre cas d'un
trinomc de la forme « + /?().<.+ 7(0..<)% et leur somnic donne

Termcs positifs 2749,55 + 233267 ö.u + 2205918 (ó..u) =

Termes négatifs — 2579,33 — 233275 d.u — 2205916 (ö.a<)"

170,22 — 8 ö.« + 2^.)%
4

VEEHAND. DER KONINKF,. AKADEMIE, DEEL II.
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ce qiii oonfimie rcxactitudc du calcul, autant que comporto 1'usage des tables

ü six déciuialcs.

En clierchant la valeur de 0.," qui reiul la soumie des carrés des crreurs

uu minimum, on trouve

ï> . ," = + -^^ = + 2",390ü
3,065

'

• ["] = lGr',57

L'eneur moyenne de chaque équation devieut

161,57
1/ — = ± 4",02

10 — 6
'

laudis (|uc la forniation des positions nonnales a donné ± 3",i6.

Le système correspoudanl des élémenls est celui-ci :

t = 15' 55' 36 ,65

j,l
= 148 25 58 ,99 1 Equin. Moycn

n = 522 57 12 ,59 j 1 Janv. 1851.

r = Juillet 8,724547 T. M. de «erlin,

c^ = 4r 18' 1",92

.«
= 555", 25528

En variant la valeur de ,» de + 5", et de — 5", el en appli([U<uit aux

autres éléments les changements correspondants, j'obtins deux autres systènies

Ü et E, lesquels étant compaiés avec les positions nonnales, laissèient encore

les düTérences suivantes. Quant aux difTércnces présuméos qui y sont ajoutées,

il faut remarquer que les quantités (II) legardent les seizo <''(|uations a poids

.
-G'

••gaux, et qu'ainsi il faut les diviser cliacune par sou poids '

"joö"-
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La régularitó qui existe dans les exces trouvés pour Ie systèine D fait

qu'oii peul les faire disparaitre presque entièrement de diverses nianières; par

exemple en cliangeant la Longïtude du Puriliélie seule, la correclion la plus

probable est — '12",7 et les erreurs restantes deviennent assez petites; mais

si Ton applique la methode des moindres carrés, en employant les coeflicients

qui ont servi pour Ie premier système, on trouve

X = ^ .i = + 0',M
)/ = O . Q. = + '2 ,05

z = ö . n = + 4 ,63

tA<t u = <^.T = + o ,00041

y = ö . >' = + 2",50

Les erreurs restantes dans les seize équations a poids égaux sont

4- 0",j — 2",3 + 2",6 + Ü",5 — 5",7 — 0",7 + 2",1 + 0",8,

+ 7 .0 — 2, 3 +6, 55 — 1 ,05 — 2, 1 + 3 ,6 + 5 ,5 — 4 ,3,

donl la somme des carrés = 214,77.

Les valeurs que nous venons de trouver pour los correclions des élénicnts

nous permottent d'ajouter maiutenant aux corrections (I) du système primitif

les tormes contenant Ie carré de A.f. Les corrections deviennent donc

(III)

ö.j- = — 6",46 — 11,8789 A ,« +0,0098 {A fiV
\

ö . Q^ -= — 19 ,18 — 34,2296 A . ,« + 0,0376 (A .
f.)'

è.n = — 39,835 — 47,4821 A • A« +0,0850 (A.,:^)'

Ö.T =— OJ ,003829 — 0,0037896 A . i« 4- 0,0000074 (a • ^)^
|

^.q> =_ 7",97 —103,6234 ^ . ,* +0,0458 (A . i«)>

*) • i" A . F J

De plus, il est clair que dans l'équation

["] = 170,35 — a A . < + 6 (a • ')'

qui nous a servi pour détcrniiner la valeur la plus probable de a • .«> Ic

coeflicient a de A.f« a été exact aulant que Tusage des tables a six décima-

les l'a permis, mais Ie terme contenant (A.h)* avant été négligé dans les

valeurs des erreurs restantes, il s'en suit que dans la somme de leurs carrés

Ie coeflicieiit de cc terme ne peut pas ètre exact. Connaissant la somme mi-
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nima des carrés des erreurs 214,77 pour une valeur A.;«= 7",5906, nous

avons pour déterminer ce coelïicient :

214,77 = 170,33 — 54,14 + 54,61 6

d'oü

b = + 1,805

On peut obtenir pour la valeur la plus probable de A.," une seconde ap-

proxiniation si l'on cherche la valeur qui rend un minimum ia nouvelle ex-

pression pour la somme des carrés des erreurs. On trouve

2 b 3,610 .
'

[^'] = 162,9

Maintenant nous sommes en état de déterminer a priori la somme minima

des carrés des erreurs qui resteront si l'on fait varier A . u encore de quel-

ques secondes. Par exemple, en augmentant et en diminuant de 10" la valeur

de fi (jui appartient au systènie C, et en determinant les autres éléments a

l'aide des formules (FII), nous aurons deux autres systémes F et G poiu" les-

(juels L.n aura les valeurs + 12",3906 et — 7",6094. En les substituant

dans la fonnule

[=0 = 170,35 — 7,326 A.a + 1,805 (a .»)S

nous trouvons pour les systémes F et G respectivement:

356,7 et 330,7

J'ai, en effet, formé ces deux systémes et les ai comparés tous les deux

aux positions normales. La somme des erreurs restantes, multipliées par les

poids a été

380,2 et 308,7

La methode des moindres carrés donna les corrections les plus probables

du systéme F du systéme G
X = è.i + 1",36 — 1'',49

y = <J-ft + 5 ,50 — 8 ,12

2 = ö . n + 13 ,12 — 1 ,79

u = i.T +0 ,00113 + O ,00171

« = J.f — 3" ,04 + 1",71

TVTSV
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el l;i soninie [«=] licviiil

505,0 et 248,0

(Hiiiil encorc inférieure rune de 51,7, l'autre de 82,7 unités aiix iioml)ro.s

|)i't'sumés.

La diversitó des correclions, trouvées poiir les systèmes F et G coiifumc

ce qui a été remarqué ci-dessus, qu'on peut faire disparaitre d'une iiidnilé

de manièrcs les erreurs restantes dues aux correclions du secoiid ordre des

élénients.

La ([uestion a résoudrc maintonanl est: quelle peut èlre i'incerlitiide du

uioycn niouvemcnl diurne, el ensuilo du lemps de révolulion? Il va sans dirc

que la réponse a celte qucstion est des plus difficiles. D"un cóté la theorie de

la methode des moindres carrés nous apprend a trouver les limitcs entre les([uelles

on peut paricr un conlrc un que l'inconnue ,« doit se trouver. Le facteur

([u'a obtenu iv dans la dernière cquation de la solution est égal a son poids.

Cetle dernière équation, a été

0,0002 tv — 0,042 = O

Ayant trouvé ci-dessus par un détour, qu'au lieu de la valeur w = 210

(|ui résulte de cetle équation la vraie valeur est

xü = 259",0G

nous pouvons détcrminer le facteiu- de w avec un peu plus de précisioii. On

Irouve donc

0,000170 w — 0,042 = O

pour celte équation. Le poids de la valeur trouvée de w s'e.vprinie donc par

le facteui- qu'il a dans cette équation, et en se rappelanl que Terreur moyenne

des seconds membres des seize é(|uations a \mAs égaux a été trouvée a pos-

leriori egale a =t 4",02, on trouve pour Terreur probable de w

± 0,6745 X
^"'°^

= ± 204
'

1/ 0,000176

el pour Terreur probable de A ,« ± 2",04.
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De Tautre cóté la comète d'Enckc nous a appris que si Ton clierche uii

orbite qui s'appuie sur quelques apparitions, alors les erreurs, qui rcsteiit a !)

coiDparaison des élénients avec les positions norniales, sont beaucoup plus

grandes que celles qu'on trouve si l'orbite doit représenter les observations

d'une seule apparition. x4.u quatrième Mémoire sur cette comète, [Mathem.

Ahhandlungcn der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1842)

on trouve un tableau des erreurs restantes après la comparaison des élémenls

a 22 positions norniales forniées des observations faites aux apparitions de 1818

t>t 19, 1825, 1828, 1835 et 1838. Les apparitions de 1822 et de 1852 onf

été rejetées dans cette solution afin d'avoir seulement des observations faites

avant Ie passage au périhélie. Quoique la grandeur des fautes puisse être

noinniée sans doute satisfaisante, néanmoins dans toutes les erreurs restan-

tes, qui appartiennent a une mème apparition, il y a une marche plus on

moins reguliere qui indique que cliaque apparition prise a part peut ètre re-

présentée beaucoup mieux que par Ie systènie III qui embrasse sept révolu-

tions. C'est pourquoi je crois que pour être sur, il ne faut pas tro|) se fier

a Terreur probable trouvée ci-dessus.

Je finirai par citer ici les cinq systèmes F, D', C', E', G, dont D', C

et E' sont les systèmes D, C, £", corrigés des ternies qui renferment (A ..")":

j"y ajouterai les erreurs qui résultent de leur comparaison avec les positions

iiormales.
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Erreurs restantes

a la coinparaison avec les posilions normales.

- — l-l-i:
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B IJ D R A G E

ANATOMIE EN PHYTOGRAPHIE DER SPHAGNA.

F. D O ^ r.

Een naauwkeurig onderzoek der vormen en bouw van de plantencellen wordt

tlions, bij de vorderingen in plantenkennis, meer en meer noodzakebjk geaclit

voor eenc goede plantcnbeschrijving en soorfsbepaling. Ilct is vooral onmis-

baar bij eene zoo natuurlijke groep, als die der Sphar/na. Dr. K. Muller
zegt daarom te regt, in zijne beschrijving van Sph. sericcum, Dot. Zeit. 5

Jalirg., 28 St., dat het bladnet der Spluigna bijna het eenigste kriterium daar-

stell, waardoor de soorten van dit geslacht met zekerheid kunnen ondersciiei-

den worden. Wanneer men dit kriterium van iedere soort gevonden heeft,

dan is men eerst in staat, om met vrucht de ontwikkeling dier plantensoorten

in hare talrijke vormen, in de natuur na te gaan, ten einde daarvan eene

juiste kennis te verkrijgen. De soorten van Spliagnuin vertoonen namelijk

zulk eene gelijkvormigheid in hare zamengcstelde organen, dat men, zonder

het niikroskopiseh onderzoek van het celweofsel, ligt in twijfel zou geraken,

of niet het verschil, dat men bij hen bespeurt in steng- en takverdeeling, getal

en rigting dier deelen, als ook in bladvorm, van toevallige omstandigheden

afhangt, b. v. van eene min of meer vochtige groeiplaats, van den verschil-

lend^n leeftijd der plant en van anderen uitwendigen invloed. Toen ik, eenige

jaren geleden, de inlandsclie soorten van Sphagnuin begon te onderzoeken,

5*

VEBIIANI). DER KONINKI.. AKADEMIE, DEEF. II.
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fii lot ilat ('iiirlL' versclüllcndc streken van ons land had bezocht, liet ik oiu

die roden nhkioskopische afteekeningen maken van alle vormen, waarin ik soorts-

verschil meende op te merken. Daaruit bleek mij, onder anderen, reeds spoe-

dig, dat Spil. capiUifoliuni Ehrh., welk mos door vele bryologen wegens zijne

nclijkvormigiieid met Sph. iwnlifoliuin Ehru. wordt vereenigd, daarvan in-

tegendeel als ecne degelijke soort moet onderscheiden worden, en wel hoofd-

zakelijk door de wijdere en grootere cellen van zijne bladen. Later heb ik

ook, door hel onderzoek der stengbladen van Sph. tenue, volgens Nees cene

variëteit van Sph. aculifolium, een standvastig verschil in het celweefsel op-

emerkt, waardoor hel als eene bijzondere soort gemakkelijk kan worden on-

derscheiden. Het verschil is daarin gelegen, dat het bovenste gedeelte der

stengbladen van Sph. tenue steeds gescheurd is, zoodat daarvan slechts draad-

vorniige overblijfsels der cellenwanden ziglbaar zijn, en dat zelfs daarenboven

wanden der poreuse cellen in het overige gedeelte van die bladen, waar-

schijnlijk door resorptic, geheel vernietigd zijn; PI. I, Fiy. 6. Bij de be-

handeling dezer bladen met jodiumlinktuur en zwavelzuur ziel men tevens

zeer duidelijk de tusschencellige gangen, die door de zamenvoeging der nabu-

rige cellenwanden ontstaan, en waarvan de overblijfsels aan de resorptic het

langst weerstand schijnen te bieden. In een ander geval deed mij het mi-

kroskopisch onderzoek van het celweefsel zeer van elkander afwijkende vor-

men vereenigen, die vroeger als bijzondere soorten zijn beschouwd gewor-

den. Alvorens echter tot zoodanige vereeniging te besluiten, is het noodig,

dat men de afwijkingen in vorm, die door de genoemde omstandigheden bij

eene door het celweefsel goed gekarakteriseerde soort worden te weeg ge-

bragt, in do natuur waarneme. Tot voorbeeld strekt een zeer zonderlinge

vorm van Sph. cuspidatum, die onder den naam van Sph. plttmosuni hot

eerst door Nees ab Esenbeck is bekend gemaakt. De gelijkvormigheid van

hot celvveefsel, gepaard aan de waarneming dier plant op hare groeiplaats,

brengt tot het besluit, dat dit mos, niettegenstaande het groot verschil in

habitus enz., voor eene jonge plant van Sph. ruspid(üu)n moet gohondon wor-

den, zoo als die zich, het eerst, door onlkioming der sporen in het water

ontwikkelt. Zij is dan ook minder juist als cene variëteit van genoemde soort

in den Prodronms Florae Datavac vermeld, en behoort slechts als een jeug-

dige vorm onderscheiden te worden. De jongere planten van andere soorten

van Sphagnum wijken ook dikwijls in vorm en habitus van de oudere vrncht-

dragendc zeer af. De laatste vertoonen eerst don waren lypus der soort,
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cn, voor zooveel mij bekend is, heeft nioii nimmer Spit. plunwsuin iiicl

vruchten aangetroffen. In hetzelfde geval verkeert de onder water groeijeudi^

Tonn van Sph. subsecunduin, die door Bridel als soort is beschreven onder

den naam van Sph. denticulalum, wegens zijne zonderlinge en van alle soorten

van Sphagnum afwijkende stengel en bladen. De waarneming dezer ])lant en

van hare overgangsvormen in de natuur, zoo ais zij b. v. in do vijvers en

slooten bij Zeijst groeit, heeft mij haar als een bijzonderen vorm met de

genoemde soort doen vereenigen.

Het onderzoek der Indische Sphagna, die zich in het lierbarinin Jiiiiij-

liuhniaimm bevinden, heeft mij eenige bijzonderheden in de celstruktuiu' der

bladen doen opmerken, waardoor zij zoowel onderling als van de overige

bekende soorten duidelijk verschillen. Dr. K. Muller heeft daarvan reeds

eene soort beschreven, onder den naam van Sph. sericcum; de andere iieb

ik onderscheiden als Sph. Gedeanum, Sph. Junyhuhnianum en Sph. Hollumuin.

In de Drijologia Javanica zal men die, uitvoerig beschreven en afgebeeld,

aantreffen *. Het is mij voorgekomen, dat deze Indische soorten onze kennis

van de bewerktuiging dezer merkwaardige plantengroep zeer vermeerderen,

on dat zij welligt kunnen strekken, om cenig meerder licht te verspreiden

over de morphologische en physiologische beteekenis van het eigenaardig cel-

weefsel, hetgeen tot nog toe bij geene andere plantengroep is waargenomen

ünze kennis van de bewerktuiging der Sphagna berustte tot hiertoe hoofdza-

kelijk op het onderzoek der Europesche soorten. Uit de overige werelddeelen

waien slechts weinige soorten, en dan nog zeer onvolkomen, door eene op-

pervlakkige beschrijving bekend gemaakt. Het Amerikaansch Sph. inucrophyt-

lum Ber^u. toonde echter reeds een opmerkelijk verschil aan van de Euro-

pesche Sphagna, door het gemis van die fraaije spiraalvezelcellen, welke in

deze planten zoozeer ieders bewondering wekken.

De celstruktuur der Sphagna is het eerst door Moldenhawer in haren

waren aard begrepen en daarna, in 1837, door IIugo Mohl uitvoerig onderzociit

en aangetoond. De beroemde bryoloog Dr. W. P. Schimper, in zijne lie-

cherches anatomiqncs cl morphologiques sur les mousses, Strasbourg ISIS,

ook Dr. H. Schacht, Uebcr die Pjlanzenzclk etc, Berlin 1852, hebben ilooi

herhaald onderzoek allen twijfel, die daaromtrent nog mogt bestaan, opgeheven.

lis

• Bryoloijia Javanica seti Üescriplio muscorum frondosonm Archipelagi liidici iconWiis illtixtinla.

aiiit. l'". Do/.v et J. II. MoLKE.vuoEit, Fase. I Lugd. Bat. apud A. \V. SvriiOFr.
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H(M is ann die kiiiidkiindigon gehlekon, dat er in de bladen van ^pliogvum

twee cellenslelsels gevonden worden, waarvan het oen meer onmiddellijk dient

tot voeding der plant, het andere waarscliijnlijk het opslurpend vermogen van

die gewassen vermeerdert. Alle deze cellen zijn in eene enkele laag aan el-

kander gevoegd. I)e basis van de bladen loopt eenigzins langs de steng af;

hare cellen zijn daar aan de uitwendige cellcnlaag der steng gehecht, waar-

door het opzuigen van het vocht uit de steng des te sneller geschiedt. Die

|daatsing der cellen in eene enkele laag, waaromtrent de Indische soorten

geene uitzondering maken, onderscheidt de Sphagna van de Lcucobnjaceën.

De bladcellen zijn oorspronkelijk aan elkander gelijk; doch weldra ziet men

daarvan Iwcederlei vormen ontstaan, namelijk verlengd-cylindrische, vocht-

lioudende, met groen cellenstof gevulde cellen, die, door aansluiting van de

eene op de andere in eene schuinsche rigting, de mazen van het hladnet uit-

maken, waartusschen vrij regelmatig groote wijdere poreuse cellen geplaatst

'zijn, die bij alle Europeschc soorten van Sphagnum dwars, ringvormig of

spiraalsgewijze gestreept zijn. De vorming der spiraal in die cellen schijnt

eene secundaire Ibrmatie te zijn, en wordt het best verklaard door aan te

nemen, dat het cellenstof zich hier aan den binnenwand dier cellen als een

.spiraalvezel aanzet, terwijl die aanzetting integendeel in andere cellen eene

gi'lijkmatige veidikking der cellenwand ten gevolge heeft. Gelijktijdig met

die s]iiraalvorming .schijnt er in die cellen lucht ontwikkehl te worden, waar-

floor zij blaasvormig woiden uitgezet en eenen veel grooteren omvang verkrij-

gen, dan de hen omringende, naauwere, groene cylindrischc cellen.

Die spiraal nu ontbreekt in .sommige .soorten uit andere wcrelddeelen, Sph.

tiHtcropliijlliiia Dkumi., Sph. scriccuni iMüll., en in ons Spit. lloUianum. ^Vat

daarvan do reden zij, is moeijelijk te gissen. liet is echter opmerkelijk, dat

men die ook niet vindt in de stengbladen van verscheidene Europe.sche soorten,

noch in die van ^pli. Gedcannm, en dat men ze slechts bij uitzondering aantreft

in de bladen van de zoogenaamde vrucblsleel. De naam van poreuse cellen schijnt

mij daarom bij de beschrijving dei- Sphaijna verkieslijker toe, dan die van

Kpiraalvr-zelcidlcn, om ze van de andere cellen te ondersclicidiMi.

In dt-n regel staan de poreuse cellen geïsoleerd tusscben de ben omrin-

gende groene cellen, die gewoonlijk 5—7 in getal zijn; b. v. in de lakhla-

den van Syi//. Grileamtm, PI. I, Fitj. I; de zeer lijn spiraalvezelige cellen

van S/(/(. Jnmiliiiliniamiiii, I'l. I, Fig. o; die van de takblailen van Sph. tenue,

l'l, I, Fi(j. 7, In de sli-nghladcn van Sph. Ilolliiuuiin, PI. Il, Fiy. I'2, en
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in die van Sph. Gedeanum, PI. I, Fiij. 2, zijn die poreiise cellen vrij regel-

matig gepaard, of wel diie in getal, schuinsch op elkander geplaatst. Deze

drie cellen evenaren dan bijna in grootte cene gepaarde cel. In het eerst

meende ik in deze bladen geïsoleerde cellen, met een dikke spiraalvezel voor-

zien, op te merken; maar bij sterkere vergrooting en aanwending van jodi-

umtinktuur met zwavelzuur, zag ik liet gekleurde voclit tussclien den cellen-

wand vloeijen, die de gepaarde cellen scheidt; zoodat de schijnb'are spiraal-

vezel een tusschencellige gang bleek te zijn. De bladen van Sph. sericcmii,

PI. II, Fig. 8 en II vertoonen ook wel van die gepaarde cellen, tusschen

het groen celweefsel geplaatst; maar niet zoo regelmatig als bij Sph. llol-

lianum. Eene gepaarde cel is hier weder bijna even groot, als eene geïso-

leerde cel. Overigens zag ik ook dergelijke cellen zeer regelmatig geordend,

in de stengbladen van Sph. acutifolium, PI. I, Fi(j. 4, en in die van S/>/«. fcwHe

twee of drie, maar in verschillende rigting aan elkander gevoegd, PI. I Fiy. 0.

Eene andere bijzonderheid, die door de genoemde kruidkundigen, maar.

vooral door Schimper duidelijk is gezien, is het voorkomen van poren in de

wanden der spiraalcellen. Hij plaatste namelijk de bladen van SphcKjnum in

water, waarin zich vele monaden bevonden, en zag er toen eenige door de

poren in die cellen kruipen en alle pogingen in het werk stellen, om er

weder uit te komen, liet bestaan dezer doorboringen van den cellenwand

was vroeger door iMeijen, in zijne door d(! llaarlemsche Maatschap|tij be-

kroonde prijsverhandeling en in een afzonderlijk uitgegeven werk, Lhber die

neueste ForschriUe der Anatomie und Phijsiologic der Gewdchsc, 1836, ontkend.

Ilij zag- die ronde figuren voor ringvormige vezels in den cellenwand aan.

Ik heb die proef met monaden niet herhaald, omdat ik door kleuring der

bladen met jodiumtinktuur en zwavelzuur voldoende opheldering, aangaande;

het bestaan der poren, meende verkregen te hebben. De cellenwand vertoont

zich ter plaatse, waar de poren gelegen zijn, lichter gekleurd; zeldzaam on-

gekleurd. Hel laatste bewijst de doorboring van den voor- en daartegen.over-

gestelden achterwand der cel. Eene vernietiging van den geheeleu cellenwand

ziet men in de stengbladen van Sph. tenue, PI. I, Fig. (3. Het eerste toont,

in elk geval, eene aanmerkelijke V(!rdunning der cellenwand aan, terwijl hel

de vooronderstelling toelaat, dat slechts een der wanden, hetzij voor- of ach-

terwand doorboord is. Men verklaart die doorboring of verdunning door een

resorptieproces aan Ie nemen, waarvan bij de mossen, onder anderen, merk-

waardige voorbeelden in de voiining van het perisloniiuin inlcrnum bestaan.
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Het vooikoincn der poren is verschillend, hetzij in grootte of in getal, hetzij

in plaatsing aan don cellcnwand, hij onderscheidene soorten van Sphagmim.

In de cellen van Sph. tenue, PI. I, Fiij. 1, ziet men ze klein en in groot

aantal, regelmatig aan de cellenwanden tnsschen iedere spiraalwinding. Daar-

entegen in de takbladen van 'èph. Gcdeamim, PI. I, Fig. \, zijn zij de helft

grootei', wel aan beide zijden van de cellenwanden, maar onregelmatig ge-

plaatst. Iif do stenghladen dezer soort, PI. I, Fig. 2, ziet men slechts een

of twee poren, terwijl de diameter van eenen poor aan dien van de cel gelijk

is. Zij schijnen geheel en al in de stenghladen van Sph. aciilifoVmm , PI. 1,

Fig. 4 en 5, te ontbreken. Merkwaardig is hunne plaats aan den top der cellen

van S/</i. Rericcum en 'èph. Hollianum, PI. II, Fig. 8, 10, i2, 15. De cel-

len zijn daar echter niet geheel doorboord; de lichtere tint, die zij op die

punten door kleuring verkrijgen, toont slechts eene verdunning van den cel-

lcnwand aan. Wanneer men ze vochtig en ongekleurd door het mikroskoop

• beziet, schijnen die poren blinkende verhevenheden; doch ook de bladen heb-

ben, over het geheel, eene glinsterende oppervlakte. De poren van '^ph. Hol-

lianum zijn eenigzins kleiner, dan die van Sp/t. scriceum.

In het algemeen schijnen de poreuse cellen vooral bestemd te zijn, om de

capillariteit der plant te verhoogen, en het water sneller te doen opzuigen.

Met uilzondering der Leucophaneó'n bestaat er geen mos, dat het water tot

zulk eene aanmerkelijke hoogte kan opzuigen, als het vecnmos. Die planten

zijn ware sponsen, die met verwonderlijke snelheid het water opslurpen, door

welke eigenschap zij de uitdrooging der moerassen en vochtige [daatsen, die zij

uitsluitend bewonen, bevorderen.

Het andere cellenstelsel, dat onmiddelijk tot voeding der plant dient, be-

slaat, zoo als gezegd is, bij alle Europesche soorten uit naauwe enkelvoudige

cellen, die steeds met fijn korrelig groen cellenstof zijn gevuld. Deze cellen

zijn echter bij deze soorten mocijelijk te zien, en alleen hij de sterkste ver-

grooting, onder het mikrooskoop, duidelijk waar te nenien. Het is daaraan

waarschijnlijk toe Ic .schrijven, dat Meijio, in zijne genoemde verhandeling,

hel bestaan van zoodanig verschillend cellenstelsel bij de üphagna ontkende.

Alle twijfel daaromtrent wordt nu echter geheel opgelost door de ontdekking van

de Indische soorten ièph. sericcum en Spit. Ilolliaimm. Men ziet bij hen dit

cfllenslelsel niet meer enkelvoudig, zoo als in alle an<lere soorten, maar za-

Mieiigesteld en vatbaar voor meerdere ontwikkeling. Door kleuring met jodium-

tinkluur «n zwavelzuur verkrijgt men daarvan een duidelijk beeld, PI. Il,
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dan
Do vcrnienigvuldigiiig- van deze cellen belioeft geene andere verklaring,

die in het algemeen voor het ontstaan der cellen wordt aangenomen, namelijU

door cellenkernen. Ik heb die kernen in dit cellenstelsel afgebeeld in PI.

II, Fig. 8. Het is dus niet noodig, om, zoo als Muller meent. Bot. Zeil.

1847, p. 483, ter verklaring van deze vermenigvuldiging, zijne toevlugt te

nemen tot den utriculus primarius. De sterke ontwikkeling van dit cellen-

stelsel veroorzaakt bij Spit. sericeiim eene opmerkelijke verdikking'der cellen-

wanden, vooral aan den top der bladen. Die verdikking is zoo sterk, dat het

celweelsel onduidelijk wordt, en dat de aldaar zeer kleine, poreuse cellen sleclils

door een blinkend homogeen vlies schijnen gescheiden te zijn. Zoo als Muller

te regt aanmerkt, kan men het celweefsel van den bladtop het best met dat der

Picnjgophyllcën vergelijken. De bladen van Sph. scriceum verkrijgen door de bui-

tengewone ontwikkeling van dit celweefsel en door de verdikking der celienwan-

den eene grootere stevigheid, dan de andere Sp/(«(/»a-soorten bezitten. De blad-

punt is bij de genoemde soort even als bij Sph. Holliamim gaaf en scherp, terwijl

die der overige Sphagm door de afwijking der cellen van elkander dikwijls zeer

sterk geland is. Sph. Holliamm verschilt van de vorige soort door een regel-

matig ontwikkeld groen celwecfsel. De voedingscellen, die de poreuse cellen

zeer fraai ruitvormig omringen, zijn meestal slechts verdubbeld, en tot bijna

aan den uitersten bladtop gelijkvormig, PI. II, Fig. lö. De bladen zijn daar-

om, uitgezonderd de punt, niet zoo stevig als die van de andere soort. Bij

Sph. Gcdeanum en Sph. Jnnghuhnianum is het groen cellenstelsel aan dat der

Europeschc gelijkvormig.

Het heeft mij tot nog toe aan tijd en gelegenheid ontbroken, om het cel-

wecfsel van de overige bekende soorten van Sphagiium op gelijke wijze te

onderzoeken. Ik twijfel echter niet, of zulk een onderzoek zal aanleiding

geven tot eene juistere soortsbepaling van deze plantengroep. 3Iaar boven-

dien is het mij voorgekomen, dat hare soorten noodwendig herziening liehue-

ven. Het schijnt zelfs, dal men bij de soorLsbeschrij ving van deze oogschijnlijk

gelijkvormige planten, niet genoeg gelet heeft op verschilspunten, tot welker

opmerking de hulp van het mikroskoop niet vereisclit wordt. Zoo is b. v.

het getal takken in de takbundels van eene bepaalde soort zeer verschillend

opgegeven. De schrijvers der Dnjologia Gcrmanica, in welk werk het oni-

slandigst over deze plantengroep wordt verhandeld, geven het getal lakken

bij Sph. cumbifolium en sqummum aan, als o—5; bij Sph. (iciilifolitm, als

5_7. IJoor Dr. K. Mülleu in zijne Synopsis imtsconim en in zijne An-

6
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Icihing zur Kennitiiss der Laubmoose Deulschlands enz. Ilalle 1855, is dil

gL'lal nog wijder begrensd; als l)ij Sph. cymbifolhnn, 1—4; bij Spit. cuspi-

dalum als 1—5, enz. Ik lie!) dit getal integendeel, bij iedere soort, vrij

standvastig bepaald gevonden, en kan mij het verschil, dat men daarin heeft

gevonden, slechts verklaren, hetzij door verwisseling van soorten; ofwel, dat

men voor dat onderzoek jongere onvruchtbare exemplaren heeft gebruikt. Men

moet daartoe echter enkel de vruchtdragende, typische exemplaren bezigen;

want uit deze behoort de soortsbeschrijving ontleend te worden. Zoo is

ook Spil. sericeum in de Synopsis imisconim verkeeidelijk met twee takken

in iederen bundel beschreven, terwijl het er inderdaad vier heeft, als twee

boogvormig gekromde, en twee bijna regt, langs de steng afhangende tak-

jes. Ook in de rigting der takken en bladen is er een in het oog loopend

verschil bij onderscheidene soorten, hetwelk men het best gewaar wordt,

wanneer men die planten bij verschillenden graad van vochtigheid of droogte

onderling vergelijkt. Bij zoodanige vergelijking werd ik het eerst oplettend

op Spil. flexmsum, in den prodromus Florae Batavac beschreven en afge-

beeld, en welke plant zich voornamelijk door eene bijzondere golving van

takken en bladen, vooral bij het droog worden, van andere verwante soorten

onderscheidt.
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VERKLARING DER AFBEELDINGEN.

PI. 'l. /;'(/. 1. Celweefsel van een takblad van Sph. Gedeanum, 150 maal

vergroot.

fig. II. Celweefsel van een slengblad van Sph. Gedeanum, 300

maal vergroot.

flg. III. Onderste gedeelte van een stengblad van Sph. Jungkulmi-

amim, oOO maal vergroot.

fig.
IV. bovenste gedeelte van een stengblad van Sph. acutifolium,

300 maal vergroot.

fig.
V. basis gedeelte van een stengblad van Sph. acutif., 300

maal vergroot.

fig.
VI. bovenste gedeelte van een stengblad van Sph. tenue, 300

maal vergroot.

fig.
VII. gedeelte van een takblad van Sph. tenue, 300 maal ver-

groot.

PI. II.
fig.

VIII. gedeelte uit het midden van een topblad van Sph. seri-

ceuin, 300 maal vergroot.

fig.
IX. een stuk van hetzelfde blad, digt bij de punt, 300 maal

vergroot.

fig.
X. gedeelte van de basis van een stengblad van Sph. seri-

ceum, 500 maal vergroot.

fig.
XI. middelste gedeelte van dit stengblad, 300 maal vergroot.

fig.
XII. middelste gedeelte van een stengblad van Sph. Hollianum,

300 maal vergroot.

fig.
XIII. gedeelte van een topblad van die soort, 300 maal vergroot.
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ANATOMISCH PHYSIOLOGISCH ONDERZOEK

OVEB HET

FIJNERE ZAMENSTEL

WERKING VAN HET RUGGEMERG.

.ƒ. L. C. SCHROEDER VAN DER EOLE.

Onder de moeijelijkste vraagstukken uit het gebied van de fijnere ontleed-
kunde behoort ongetwijfeld het onderzoek aangaande het fijnere maaksel en
zamenstel van hersenen en ruggemerg; de bijzondere weekheid van deze
deelen, die door een geringen druk vernietigd worden, de buitengewone fijn-
heid en teederheid van het weefsel, waardoor de eigenlijk zamenstellende
primitiefdraden zich geheel aan het bloote oog onttrekken/ en men niet dan
met moeite in staat is, onder vrij sterke vergroolingen, een enkelen draad
slechts voor een zeer klein gedeelte te vervolgen, het onnoemelijk aantal
emdchjk van deze primitiefdraden, die op vele plaatsen op de verschillendslc
wijze dooreen zijn geweven en een niet te ontwarren net vormen, zijn
zoovele oorzaken, dat de sedert lang met de meeste volharding in hel werk
gestelde pogingen van de voornaamste onlleedkundigen tot zeer verschillende
nitkonisten hebben geleid, en dat omtrent de gewigligste vraagpunten nog
een groot \erschil van gevoelen heerscht.

Hieiliij komt nog lu-t verschil tusschen de wille- of mergslof en de grijze
slol, 111 welke laatste op vele jilaatsen verschillende gangliëncellen zijn bevat,

7
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waarvan eenige een hoogst fijn net van vertakte draden vormen, hetwelk

dikwijls zeer moeijelijk van het hiertusschen inloopend iijn net van hloed-

vatcn te onderscheiden is, en waarvan het vei-hand met de mergstof of witte

zenuw- of hersendraden nog op verre na niet overal is beslist en met over-

tuigende duidelijkheid aangewezen.

Vooral heeft het zamenstel van het ruggemerg, van welks oplossing de

verklaring van eene menigte gewigtigc physiologische vragen afhankelijk is,

in de laatste jaren de aandacht der voornaamste ontlcedkundigen bezig

gehouden.

Vroeger scheen de vraag, of de zenuwdraden uit de wortels der zenuwen

onmiddelijk door het ruggemerg tot in de hersenen verliepen, naauwelijks

aan eonigen twijfel onderhevig te kunnen zijn; daar niet alleen het gevoel

zich door het ruggemerg aan de hersenen mededeelt, maar ook van hier

met eene onbegrijpelijke snelheid de bevelen van onzen wil naar de verschil-

lende spieren worden overgebragt.

Nadat verder door Ehre^berg het maaksel van hersenen en ruggemerg

als uit (ijnc buisjes bestaande was aangetoond *, scheen het onmiddelijk

verband der zenuwen door het ruurctemer» met de hersenen door Valemin
buiten allen twijfel te zijn aangetoond •]*. Remack echter, die zich later bij-

zonder met het mikroskopisch onderzoek der grijze stof bezig hield en de

gangliëncellen met hunne uitloopende draden nader onderzocht §, was een

der eersten, die omtrent het gevoelen van den eenvoudigen oorsprong der

zenuwen door het ruggemei'g uit de hersenen eonigen twijfel schijnt ge-

koesterd te hebben, hoezeer hij zich onthoudt om eenig bepaald gevoelen

aan te geven; hij zegt namelijk: De ralionc, quac inlcr radices iicrvonim spi-

naliuin el sitbstantias medullae spinalis inlerccdU, nihil ad huc constat, ncqtte

ipse quamque Imic rei invesiigandac jüurimum operac dcderim, aliquid certe

ad huc profcrrc pussum. ld soliim prrsunsum haheo, fibras radicum ncrvo-

rum, non tam simpliccm oriyincm haberc, ui in fibras lungiludinalea meditllao

spinalis mox transeant **.

' C. G. Ehrexberg, Bcolidrlduni) cincr unrjckannlcn Slniclur des Sedenorijans. Berl. 1836. —
Zie ook Pogoendoef's Annal. 1833.

t Nova Acta Lcnpold. 1826, Tom. XVIU, pag. 131.

§ Observalioncs anal. et mirrosc de sysl. nerv. slrnclura. BcrI. 1838.

• I. c. pag. 19 sq.
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Eene gewigtige bijdraag leverde daarna A. IIannover tot een naauwkeu-

riger onderzoek van de lijne structuur van hersenen en ruggemerg, door het

gebruik van het chromzuur, hetgeen het eerst door hem werd aangeraden,

waarmede Iiij door Jacobsoiv uit Koppenhagen was bekend geworden *; hij

wendde dit aan: 1 deel zuur op IG a 20 deelen water, en liet hierin de.

gedeelten van het ruggemerg 2 tot 4 maanden leggen, voor hij die gebruikte;

hij vond door dit middel de dwarsvezelen in het ruggemerg (commissuren)

bij vogels, kikvorschen en visschen, en meende zich overtuigd te hebben,

dat de hersenvezejen van gangiiëncellen hunnen oorsprong namen •^.

Later, in zijn speciaal werk over dit onderwerp, zegt hij, dat door eene

vergissing hij vroeger de sterkte van de oplossing van het zuur te gecon-

centreerd nog had opgegeven, dat het vocht de kleur van licht geel moest

hebben §. Hij wijst hierin bepaald den oorsprong der herzenvezelen aan

van de gangiiëncellen in de corticale stof en geeft hiervan goede afbeel-

dingen **; van de ruggemergvezelen zegt hij, dat zij perpendiculair naar

beneden dalen, zich onder een stompen hoek ombuigen en zoo in de wor-

tels der zenuwen overgaan, zoodat de herzenvezcl en zenuwvezel onmiddelijk

met elkander zamenliangen
-J-J-;

hij beschrijft op nieuw de dwarsche veze-

len, die hij in de zoogdieren niet duidelijk had gezien, wol in vogelen, am-

phibiën en visschen, maar die hij niet tot aan den omtrek van het merg

had kunnen vervolgen; somwijlen schonen eenige weinige zich in de zenuw-

wortcls om te buigen §§, een gedeelte dezer vezels gaat wel van de eene

tot de andere zijde van het ruggemerg, maar geene overkruising heeft

plaats. Hij herinnert zich niet duidelijk hersenvozels in het ruggemerg uil

de gangiiëncellen te hebben zien ontstaan, slechts enkele malen echter in

visschen ***.

Geheel verschillend waren de uitkomsten van Stilling en Wallach, die

• A. Hannovee, Die Chromsaure, ein vnrzuchliches Millcl bei Miknishnpische Untersuchumjen

UI Ml-llee's Arch. 1S40. pag. 548.

f 1. c. pag. 555.

§ A. Uannoveb, Recherches microscopiqucs sur Ie syslime nerveux. Copenhague 1844.

••
l. c. pag. n, Fig. 1, 2, 11, 17, 22, 23.

tt 1. c. pag. 12.

§J
\. c. pag. 1'i.

•••
1. c. pag. IG cii 19.

7*
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ten gevolge van Iiun onderzoek over het ruggemerg meenden te moeten vast-

stellen, dat de wortels der zenuwen dwars tussclicn de witte strengen van

het ruggemerg en de grijze stof verliepen, en niets anders waren dan di-

recte verlengsels van de dwars loopende vezels der grijze substantie van het

ruggemerg, zoo dat de voorste wortels zich met de achterste van de over-

zijde van het ruggemerg in het midden kruisten *. De wil zoude vooral

door de grijze stof werken f. In deze eerste verhandeling verwisselden zij

nog de gangliëncellen met verwijde bloedvaten; veel volkomencr en teregt over

het algemeen als zeer getrouw erkend, zijn de latere onderzoekingen van

Stilling §, waarin hij de multipolaire gangliëncellen wel beschrijft, maar

het verband tusschen deze zenuw-wortels en de spinaal-ligchaampjes, gelijk

hij die noemt, of gangliëncellen bleef hem onbekend **, ofschoon hij ver-

moedt, dat zij nader met de bewegende kracht in verband staan
"f-f.

Hoe-

zeer de oorsprong der zenuw-wortels uit de grijze slof, voor zooverre die

door geringe vergrootingen zigtbaar is, door Stilling in zijne beide laatste

hoogst verdienstelijke werken met de moeste naauwkem'igheid is afgebeeld,

waren echter wegens te kleine vcrgroolingcn deze onderzoekingen niet in staat,

het lijnere verband tusschen de zonuw-wortcis en de andere vezelen van liet

verlengd ruggemerg aan te toonen; terwijl duidelijk op het denkbeeld van

een plaatselijkcn dwarsclien oorsprong en overkruising der ruggemerg-zenuwen

veel invloed hebben gehad, zijne, in een vroeger geschrift uiteengezette ])roe-

ven, over gedeeltelijke dwarsche doorsnijdingen van het ruggemerg, waardoor

zekerlijk reflexbeweging niet verhinderd wordt, maar ook volgens Stilling

zelfs willekeurige beweging zoude blijven bestaan onder hel doorgesneden

gedeelte §§. Deze proeven werden in navolging van vroegere, door onzen

van Deen ***
verrigt, in het werk gesteld, en meestal daarmede in tegen-

• üeber die Texltir des Ruckemnarks. 1812. pag. 27 sq.

t 1. c. pag. 38.

§ Ueber die Texlur der Medulla oblong. Erl. 1843.

••
1. c. pag. 47.

tt '• c. pag. 5.

§5 Ucber das Ruckenmark, pag 35; — vooral ook in zijn gcsclirift: Unlcrsucliungcn ueber die

Functionen des Ruckenmarks. Leipz. 1842. pag. 139 cu 132. Fig. 15 en 20.

*** Van DfEN, Nadere ontdekkingen over de [eigenschappen van het Ruggemerg. Lcidpii 1839.

pag. 27 fii 01.
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spraak; zij kunnen ook in een zoo zamengesteld orgaan moeijelijk over liet

fijnste beloop der vezelen zekerheid verspreiden.

Eenen geheel anderen weg sloeg Volkmaniv in, om te betoogen, dat de

zenuwen uit het ruggemerg niet onmiddelijk tot de hersenen konden door-

loopen; was dit namelijk het geval, dan moesten in het bovenste gedeelte

van het ruggemerg alle draden aanwezig zijn, die als zenuwen zich lager door

het ligchaam verspreiden; dit moest dus meer naar eenen kegel gelijken, dat is,

de mergstof of witte strengen moesten aan het halsgedcelte zoo veel dikker

worden, als noodig was om alle zenuwdraden te kunnen bevatten*; dit scheen

echter bij eene meeting van de dikte der zenuwen, in verband met de witte

stof van het ruggemerg geenszins het geval te zijn. Deze uitkomst werd

vooral bevestigd door zijne onderzoekingen omtrent het ruggemerg van eenen

slang (Crotalus mutus), waar hij niet minder dan 221 zonuwparen telde, wier

gezamenlijke dikte den omvang van het ruggemerg bij de tweede halszc-

nuw meer dan elf malen overtrof "!•. De zenuw-wortels ontspringen dus, vol-

gens hem, in het ruggemerg eu loopen niet direct door naar de hersenen.

Met veel scherpzinnigheid betoogt hij verder, dat de bewegingsdraden bij

hunnen oorsprong in het ruggemerg zoo geschikt zijn, dat iedere prikkel,

die hen treft, een doelmatig geheel van bewegingen (gecoördineerde bewe-

gingen) moest voortbrengen. Daar, zegt hij, één prikkel aan het zwemvlies

van den kikvorsch toereikend is, alle bij elkander behoorendc motorische ve-

zels in beweging te brengen, is er geen twijfel aan, dat eene enkele herzen-

vezel, die tot aan het insertiepunt der te zamen behoorende motorische schen-

kelzenuwen dringt, niet hetzelfde zoude kunnen teweeg brengen. Nog veel

minder reden is er, voegt hij er bij, om te betwijfelen, dat eene enkele her-

senvezel voldoende zij, al die motorische vezels in werkzaamheid te bren-

gen, die zonder uitzondering gelijktijdig werken, zoo als b.v. de zenuwen

van eene en dezelfde spier, en die dus naar alle waarschijnlijkheid zoo inge-

rigt zijn, dat partieele toestanden en werkingen hierbij onmogelijk zijn §.

Later zullen wij zien, hoezeer in deze gezegden reeds de grond der wai(!

verklaring van den loop en de verhouding der zenuwwortelen en het rugge-

merg gelegen is. Was Volkmann toen nader bekend geweest met de ver-

• VoLKMANN, Nerven-Physiologie iii Wagneb, Physiol. Wort. 2 B., pag. 482.

t 1. c. pag. 485.

§ 1. c, pag, 555.
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lioudiiig- der gaiigliëiicellcn en hunne uitloopendc draden en verbinding met

de zenuwwoi'tels en overige vezelen van het ruggenierg, dan zoude hij ge-

wis weinig aan zijne navolgers tei' verbetering hebben overgelaten, en het is

inderdaad te verwonderen, dat men op deze gewigtige uitspraken en bewij-

zen van VoLKMAiVPf later te weinig gelet heel't. Ilcm schoot intusschen ter

verklaring van deze en andere verschijnselen geen andere weg over, dan

om eene dwarsleiding aan te nemen in het ruggemerg *. Eene voorstel-

ling echter, die bij eenig dieper nadenken wel moest blijken van de zoo

groote regelmatigheid en standvastigheid der bewegingen, hetzij willekeurige,

lietzij van de natuurlijke verschijnselen van reflex, slikking en andere soort-

gelijke bewegingen gecne voldoende rekenschap te kunnen geven.

Nog eene schrede verder ging R. Wagner, die de multipolaire gangliën-

cellen en hunne uitgaande draden of vezels in den electrischen rog nader on-

derzocht, en hoezeer hij tusschen de draden dier cellen en de zenuwen,

wegens de groote overeenkomst, wel een direct verband vermoedde, gelukte

het hem echter geenszins een directen overgang of zamenhang tusschen deze

draden en de zenuwen waar te nemen
-J*.

Hij gaf echter volgens deze denk-

beelden schematische voorstellingen van het verband tusschen de gevoel- of

liever reflex- en beweegzenuwen, door middel van deze multipolaire gangliën-

cellen, waardoor iiij op eene ongedwongen wijze de voornaamste verschijn-

selen verklaren kon §.

Andere schrijvers weken echter weder van dit gevoelen af, en zochten de

oude leer van den hersen-oorsprong aller zenuwen te verdedigen. 3Ierkwaar-

dig zijn in dit opzigt de onderzoekingen van Budge, aangaande de achterste

of gevoelswortels bij den kikvorsch. Hij vond namelijk, dat deze zich in

twee strengen verdeden, waarvan de eene zich terstond naar boven rigttc **,

terwijl de andere streng in de diepte doordrong tot in de grijze stof en hier

tusschen vele gangliënkogels lag, maar waarvan hel hem niet gelukte de dra-

den verder naar boven naar de hersenen te vervolgen
-f-f.

Desniettegen-

staande besluit hij, dat ook deze noodwendig naar de hersenen zich moeten

* E c pag. 528 sqq.

f Wao.ner, Phytiol. Worterh. III B. 1 Abtli. pag. 378. Tab. 111, Fig. 42—45.

§ l. c. pag. 398, 4P0.

•• MiLLER's Archiv. 184+. pag. 177. Tab. VIII, Fi,j. G. s. g. Fi<j. 7. a.

t+ I. c. pag. 180 sq. Fig. C. l. Fig. 7. *.
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begeven, en vermoedt dus, dat hij deze vezelen zal vernield hebben, hoe-

zeer hij uitdrnkkelijlv zegt, dat hij in geen enkel geval in staat was deze

diepere vezelen te vervolgen *. Een merkwaardig bewijs, hoezeer een eens

opgevat denkbeeld hinderlijk kan zijn in de erkenning der waarheid. Om
deze redenen houden wij deze waarneming van Budge, waar hij, niettegen-

staande zijne hiermede in strijd zijnde meening toch getrouw verhaalt, wat

hij gezien heeft, van groot gewigt. Ofschoon het niet schijnt, dat Todd en

BowMAN zelve mikroskopische onderzoekingen hebben in het werk gesteld,

besluiten zij echter uit physiologische gronden, dat de zenuwen eindigen in

de grijze stof van het ruggemerg, hetgeen als met segmenten onderling

vereenigd is, en waarvan de voorste witte strengen, volgens hen, dienen

voor beweging en gevoel, de achterste voor de coördinatie der beweging.

Physiol. Anat. P. II, p. 321 sqq. Cyclop. of Anal. and Plujs. p. 721 sqq.

Nadat het mij gelukt was in het jaar 1847 een naauw verband tusschen

de peripherische verspreiding der gevoel- en beweegzenuwen te vinden, door

het ontdekken van de in meerdere opzigten merkwaardige wet van den loop

en de verspreiding der gevoelzenuwen in de huid, namelijk, dat overal in het

ligchaam de gevoeltakken eener gemengde zenuw naar dat gedeelte der huid

verloopen, hetwelk door die spieren bewogen wordt, die van dezelfde zenuw-

stam bewegingsdraden ontvangen, zoodat, de werking der spieren bekend

zijnde, men volgens deze wet reeds a priori de verspreiding der gevoelze-

nuwen in de huid bepalen kan f, werd ik ook door meerdere verschijn-

* 1. c. pag. 181.

f Zie Tijilsclirifl der Wts- en Naluurk. Welensch. V(Oi de Eerste Klasse van hel Kun. .\cit.

Insl. 1847. pag. 44 sqq. Over bet verbaud tusscbeu de gevoels- en beweg-ings-zenuwen. Ofschoon

ook deze verliandcling in Oct. 1848 in Fkoriep, Nolizen^ is opgenomen, schijnt zij weinig de al-

gemeene aandacht tot zich getroklten te hebben; daar, zoo verre mij bekend is, in gcene latere

werken van deze wet van verspreiding melding wordt gemaakt; ofschoon het eene algemeenc wet

schijnt te zijn, die niet alleen bij den mcnsch maar ook bij de dieren van toepassing is, en dus

niet kan gezegd worden van gewigt ontbloot te zijn *; waarom ik het niet ongepast acht, kortelijk

* Zoo wovcU in Je VerlianJellnj; van Dr. J. Peyen, Velier die pherip/ierischen Kndigungen der motorischen

und sensiülen Fasern der in Jen Plens brachinlis des Kanincltens eintretenden Nerven-wurzeln in IIenle en

Pfedffek Xeiischr.f. ral. Mcd. 1853. IV B. 1 th. pag. 52 sii'1. met geen enkel woord van dozo wet gcwaj; go-

raaakt en de onderzoekingen van den sclnijver Iicbbcn hcni zelfs niet op het spoor van dezo wet gebragt. —
Hij hooft echter alleen gelet op do betrekking der zenu^v^vortels tot do poriphorischc verbreiding, en komt tgi

hot resultaat, dat in hot algemeen dezelfde zonmnvortcl die plaatsen dor huid mot gcvooldradon voorziet,

onder welke do van haar innercirle spieren liggen. Dit wijkt in den oersten opslag af van onzo wet, mimr

deze geldt van do afzonderlijke zenuwen, waar zij in de spieren treden, terwijl hij op bijzondere spieren raindcr

gelet hoeft, waanloor hij tot minder bepaalde uitkomsten geraakt is.
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seleii van zelve geleid tot het vermoeden, dat er een naauwer centraal ver-

band bestond tusschen de gevoel- en beweegzenuwen van denzelfden stam;

om deze redenen nam ik mij voor te beproeven of ik misschien door een

hier nog deze wet met een enkel woord toe te lichten. Ik heb deze wet uitgedrukt met de vol-

gende woorden: dal, terwijl de zenuw beiverjingstahkcn afgeeft naar de spieren, hare rjevoclluliken

loopcn naar dut deel [der huid), hetwelk door diezelfde spieren bewogen wordt, of met andere

woorden: cenc ruggemergzenuw geeft hare beweegtakken naar de spieren als werktuigen van be-

weging, en hare gevneltakken naar hel bewogen deel.

Eenige weinige voorbeelden mogen deze wet ophelderen: de nervus pcrforans Casserii aan den

arm geeft bewegingstakken aan den biceps en brachialis internus, die den voorarm buigen ; zijne

gevoelstakkeu verspreiden zich naar den voorarm zelven, vooral aan de radiaalzijde, die door deze

spiereu het sterkst wordt opgeheven; de nervus raedianus geeft zijne eerste takken aan de buigers

der vingeren, zijne gevoelstakkeu aan de binnenzijde der vingeren, welke door deze spieren worden

bewogen ; heizelfde doet aan de ellepijpszijde de nervus ulnaris, en deze geeft bovendien nog op

de rugzijde bewegingstakken aan den ulnaris externus en cutanei externi en ook aan het hier-

door bewogen gedeelte der buitenzijde van de hand en vingeren de gevoelstakken. — De spaak-

beenszenuw geeft takken aan den triceps brachii en zendt van hier hare gevoeltakkon aan de rug-

zijde van den voorarm, die door deje spieren wordt uitgestrekt ; het vervolg der zenuw geeft tak-

ken aan de extensores digitorura en gevoeltakken van den rug der vingeren, die hierdoor bewo-

gen worden. De bovenste lendeuzenuwen geven takken aan den psoas en iliacus internus, en ver-

der gevoeltakken aan de voorzijde der dij, welke door den psoas en iliacus internus wordt gebo-

gen. Hetzelfde is toepasselijk op de cruralis en ischiadicus met al zijne takken. Bijzoudcr merk-

waardig spreekt deze wet in de derde en vierde halszenuwcn ; deze geven takken aan den sterno-

ck-idomastoidcus en andere halsspicren, die het hoofd ter zijde bewegen, en tevens takken, die

zich omslaan en weder naar boven loopende, zich begeven naar die zijde van het hoofd, die door

deze spieren bewogen wordt; doch zij geven ook spiertakken aan den levator scapulae en tevens

nrderdalcnde gevoeltakken, die over den schouder en het sleutelbeen loopen, welke door den ster-

no-cleidomastoideus en levator scapulae worden opgetrokken. Ook bij dieren vindt deze wet hare

gestrenge toepassing. De grond der wet is, dat wij de werking der spieren zelve niet gevoelen,

noch haren graad van zamentrekking, dan waren wij geboren anatomen ; de spieren zelve ontvan-

gen gccne ware gevoelzeuuwen, maar wij verkrijgen kennis van hare werking, door de verande-

ring, die zij bij beweging in de gevoelige huid veroorzaken; van hier, dat wij bij verlies van gevoel

ook de maat missen van beweging, en die niet meer met juistheid kunnen besturen. Aan de an-

dere zijde bleek het mij, dat eene niet te sterke prikkeling, ecne kitteling of wrijving, cenc reflex-

beweging voortbrengt in de spieren, die uit dcnzelfdcn zenuwstam bewegingstakken ontvangen; ik

nam dit waar bij verlamden, en het is gemakkelijk te zien bij zeer jonge kinderen, waar kitteling

in Ue hand buiging der vingeren, aan de rugzijde uitstrokking teweegbrengt, zoodat deze wet ook

v;in toepassing is op het aanwenden van inwrijvingen van vlugtigc linimcntcn, om de werking van
"pieren op te wekken. Zoo zag ik bij cenen verlamde door het wrijven van linimcnlum volatile

op den rug der hand, sterk gecontrnheerde vingeren in even zoo de onwillekeurig gebogen arm
door inwrijven op de rugzijde van den voorarm zich van zelve uitstrekken. Galvanismc echter volgt

niet bepaald den loop der zenuwen, maar wekt meerdere verschillende spieren op. die in den loop
des strooms gelegen zijn.
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n.iauwkcuriger onderzoek van het zamenslcl van het luggemerg dit verband

zoude kunnen opsporen.

Ofschoon de uilkomst in dit zoo nioeijehjk gedeelte niet geheel en al be-

antwoordde aan hetgeen ik verlangde te weten^ voerden mijne onderzoekin-

gen toch tot eenc verklaring, waardoor het mij toescheen, de meeste vragen

over het zamenstel en de werking van het ruffffemers oncrcdwonffen te

kunnen beantwoorden, waartoe iedere bijdrage op dit zoo onzekere veld, waar

eene zoo groote menigte van vivisectien meer verwarring en tegenspraak, dan

stellige waarheden hadden aangebragt, niet van gewigt ontbloot is.

Ik deelde de uitkomsten van mijn onderzoek het eerst voorloopig mede

in de 'aanteekeninwn van het verhandelde in de sectie voor Natuur- en Ge-o

neeskunde van het Prov. Utrechtschc Genootschap, den 'i6"^° Junij 1848 *,

hetgeen ik later uitvoeriger en door verschillende praeparaten toegelicht in

den herfst van dat jaar in hot Kon. Ned. Instituut voordroeg.

Door namelijk het ruggemorg, op de wijze zoo als door Stilling was

aangegeven, in spiritus te verharden, gelukte het mij meerdere zoo wel dwarse

als overlangsche dunne sneedjes te vervaardigen, waarin zich, nadat ik die

tot eene genoegzame doorschijnendheid had gebragt, niet alleen eene menigte

multipolaire gangliëncellen vertoonden, maar ook een net van vertakte dra-

den, waardoor deze cellen onderling te zanien hingen en een zeer zamen-

gesteld net vormden, vooral in de voorste horens der grijze stof; doch ook

in de achterste horens trof ik hoewel meest kleinere gangliëncellen aan, die

eveneens mij voorkwamen door meerdere of mindere draden onderling vcr-

renigd te zijn; deze cellenhoopen in de grijze stof schenen mij toe verschil-

lende meer of minder zamenhangende groepen te vormen, waaruit het mij

in enkele sneedjes gelukte, de voorste zenuwworlels te zien ontspringen; zoo-

dat ik meende te mogen besluiten, zoo als Volkmaniv en Wagner reeds had-

den vermoed, dat de voorste zenuwwortels zich niet naar boven langs het

luggemerg tot de hersenen verlengen, maar alle uit groepen van multipo-

laire gangliëncellen onts[)ringou. Ook do achterste wortels kon ik in enkele

gevallen tol aan gangliëncellen vervolgen der achterste horens, die naar mijne

lueening niet de groep gangliëncellen en de voorste horens te zamen hangen,

terwijl een ander gedeelte der achterste wortels mij toescheen, zonder in de

* Zie ook deze waarnemingen verUiaUl in liet Zwcedscli door J. V. Lieduowi, in het Tijd-

sclirift Ilijnii'ii Mederinsk och Phcrm. Mumitlssh-ifl. Il H. IS'l'J. Sepl. pag. 553 sqq.

8
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grijze slof te dringon, zich longitudinaal naar boven te begeven *. Deze

laatste waarnemingen omtrent de achterste wortels durfde ik echter niet als

volkomen zeker voorstellen, wegens de groote moeijelijkheid om deze verbiu-

dingsdraden genoegzaam te kunnen vervolgen, en te onderscheiden. De gan-

gliencellen en de aciiterste gedeelten vond ik in het algemeen kleiner, lang-

werpiger en een minder getal takken afgevende dan de voorste grootere; ook

schenen mij de achterste in het algemeen minder pigmentkorrels te bezitten.

Somwijlen trof ik ook kleine driehoekige gangliëncellen aan tusschen de ver-

deeling der draden, die zich eciiter door eene ingesloten kern als zoodanige

verrieden. De draden der grootere gangliëncellen zijn dikwijls dikker dan

de primitive mergdraden in het ruggemerg aanwezig. Deze structuur vond

ik hot duidelijkst in het onderste gedeelte van het ruggemerg, waar het merg

of de witachtige vezels nog in geringer aantal aanwezig zijn; dezelfde struc-

tuur en zamenhang vertoonen zich evenwel door het geheele ruggemerg.

Üp deze wijze meende ik te mogen besluiten, dat do beweegzenuwen uit

groepen van onderling te zamen hangende multipolaire gangliëncellen hunnen

oorsprong nemen, Avaarvan de draden weder met eenige longitudinale zenuw-

vezels der voorzijde te zamen verbonden waren; deze longitudinale voorste

strengen beschouwde ik als dragers van den indruk van onzen wil, waarvan de

werking zich over ^eene bepaalde groep gangliëncellen verspreidt, om van

hier met eene gelijke kraclii alle zenuwdraden op te wekken, die uit eene

dergelijke groep ontspiingen.

Aan de achterzijde meende ik, dat de gevoelwortels bestonden uit zenuw-

draden alleen voor gevoel, die niet in de grijze stof drongen, maar terstond

zich naar boven begaven naar de hersenen, en uit refle.xzenuwvezels, die, in de

achtersle horens dringende door middel der gangliëncellen en hunne draden,

zich vereenigden met de groepen gangliëncellen, die in de voorste horens der

grijze slof als bron voor bewegingszenuwen aanwezig zijn. Ik besloot, dat

deze reflexdraden in meerdere groepen gangliëncellen overgingen en deze on-

derling meer of minder vereenigden, zoo dat bij reflexie meerdere gangliën-

groepen en dus ook meerdere zenuwen en spieren tegelijk in werking werden

gebragt, op welke wijze zich dus de coördinatie der spierwerking bij reflex-

beweging eenvoudig liet verklaren. ledere gangliëngroep bezat dus naar mijne

voorstelling twee polen, te welen de voorste en bovenste van de hersenen

• Zie Aanteekeningen in de Sectie voor Aa/, en Gen. 1. c. pag. 8.
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afkomslig, als dragers van den indruk van den wil^ en ecne naar beneden aan de

aclilerzijde voor de rellcxzenuwen, terwijl op beiderlei werkingen ontladingen

uit de gangliëngroepen moeten volgen, en evenzeer de coördinatie der spieren

bewaard blijven.

Dit was in het kort de hoofdinhoud van mijne waarnemingen, die ik ook

in verscliillende dieren had uitgestrekt, en door meerdere bewijsgronden

meende te kunnen staven.

In dezen tusschenlijd is de üjnere structuur en zamenstclling van het rugge-

merg door meerdere beroemde schrijvers nader onderzocht geworden, hetgeen

echter tot zeer verschillende uilkomsten en meeningen heelt geleid, zoodal

wij in onze kennis aangaande het maaksel van het ruggemerg nog op verre

na niet tot zekerheid gekomen zijn ^ echter is het, mij aangenaam te zien,

dat door de laatste onderzoekingen meer en meer alle stellingen bevestigd

zijn, die ik in 1848 heb voorgedragen, en die in dat jaar gedrukt zijn *. Om
deze redenen acht ik het niet geheel onnut, nadat ik de vroegere onderzoe-

kingen voor eenigen tijd op nieuw heb opgevat, en hiervoor eene geheel

nieuwe en verbeterde wijze van bereiden heb ontdekt, mijne waarnemingen

door latere onderzoekingen verrijkt en uitgebreid, andermaal voor te dragen.

Vervolgen wij eerst, wat andere schrijvers omtrent dit gcwigtig onderwerp

nader hebben aan het licht gebragt, om zoo als in één tafereel een overzigt

te kunnen geven van het standpunt, waartoe wij thans in dit gedeelte ge-

komen zijn.

Nadat het scheen, dat door den arbeid van Stilling, Volkmanix en Wag-
iVER de oude leer van oenen onmiddelijken zamoiihang der zenuwen door hel

ruggemerg met de hersenen meer en meer twijfelachtig werd, en dreigde

geheel te zullen worden verworpen, vond dit gevoelen van den oorsprong

der zenuwen in het ruggemerg eenen hevigen bestrijder in Kölliker, die

door nieuwe onderzoekingen en berekeningen weder hel oude gevoelen van

eenen diiecten oorsprong van alle zenuwen uil de hersenen zocht te hand-

haven, en de gronden van Volkmann te wederleggen
"f.

Dat inderdaad in het bovenste gedeelte van het ruggemerg alle zenuwdra-

den, die van het ruggemerg uitloopen, kunnen bevat zijn, hetgeen, zooals

wij boven gezien hebben, op zeer aannemelijke gronden Volkmaniv had

* Zie Aanteelceningen van de Scctio-vcrgadcring vnn hel 1'rov. Utr. (Scn. Junij 1848.

+ Mihrosl;. Anal. 2 B. 1 St. pag. 425 sqq.

8*
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ontkend *, traclitte Kölliker te betoogen door nieuwe afmetingen van de

dikte der zenuwwortels, vergeleken met de steeds naar boven toenemende

hoeveelheid der mergstof in het ruggemerg f, hetgeen hij vooral meende

waarschijnlijk te maken door de meerdere dutiheid der zenuwdraden in hel

ruggemerg dan in de zenuwen, waarover Volkmann wel gesproken, maar

het niet nader bepaald had §. Het krachtige hoven medegedeelde bewijs

van VoLKMANN van het groot verschil tusschen de dunheid van het rug-

gemerg en de dikte van het groot aantal zenuwen bij den Crotalus mutus,

zocht Kölliker zonder eenig verder bewijs te ontzenuwen en te wederleg-

gen, door de geheel hypothetische stelling, dat in deze slang de mergdra-

den in het ruggemerg zoo veel dunner zullen zijn, dat zijne berekening

hierop toch toepasselijk is **.

Wie echter door eigen onderzoek bekend is met de fijnheid der mergdra-

den in het ruggemerg, met hun inderdaad verbazend groot getal, en de moei-

jelijkheid van schatting der hoeveelheid in een kwadraallinie, met de menigte

van ganglicncellen en hunne uitloopende, zich ook in het merg uitstrekkende

draden, met de verschillende rigting, die de zenuwdraden en grijze vezelen

in het ruggemerg volgen, zoo als longitudinale en dwarse, moet spoedig tot

de overtuiging geraken, dat dergelijke metingen en vergelijkingen van Köl-

liker op eene zeer onzekere basis berusten, en inderdaad weinig bewijzen,

zoo als deze metingen dan ook later door Schilling f-f, zoo als wij zul-

len zien, genoegzaam zijn wederlegd.

Met deze hoofdvraag, of de spinaalzenuwen alle uit de hersenen ontsprin-

gen, staat in het naauwste verband het nut der multipolaire gangliëncellen.

Kölliker neemt namelijk aan, dat deze gangliëncellen nergens met de ze-

nuwen zamenhangen; bij vond, dat de draden, van deze cellen afkomstig, in

steeds fijnere en fijnere takken zich verdeden; zoodat, wanneer er eene za-

menhang met de zenuwen moest plaats hebben, dit slechts met de fijnste

• WAGNf.1!, Phys. Wurt. 2 B png. 4S2 sqq.

t Mikrosk. Anat. 2 ]!. 1 AlUli. pag. 431 sqq.

{ Mikrosk. Aiml. I c. jwg. 134.

•*
1. c. pag. 436 sqq.

tt E. G. ScilILUNO, üc Med. Spen. lexlura Unrpat. 1852.
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het geval kon zijn *. Hij houdt het voor onmogehjk, dat eene verlenging van

cene centrale gangliëncel als cylinderas in de dubbel gecontourcerde zenuw-

vezel overgaat^ hoezeer in een later opstel Wagpter bepaald getuigt^ dat on-

twijfelbaar gezien te hebben
-f;

waarvan ik niet alleen de zwarigheid niet

inzie, daar niet alle draden der gangliëncellen in dergelijke fijne netten uit-

loopen, maar deze waarneming van Wag!\er ook meer dan eenmaal bepaald

heb bevestigd gevonden.

KöLLiKER schijnt echter zelf de zwarigheden van zijne denkbeelden te

gevoelen, daar hij later zegt, dat hij den oorsprong der zenuwen en het merg

niet alleen niet ontkent, maar voor zeer waarschijnlijk houdt; alleen meent hij,

dat hiervoor geene directe feiten pleiten §. Dit klinkt inderdaad vreemd;

daar hem de latere stellige waarneming van Wagiver en Leuckart bekend

was **, maar waarvan hij de juistheid ontkent; waardoor hij zich geenszins

geheel van eenzijdigheid kan vrij pleiten, van geene waargenomene daadza-

ken van anderen te willen aannemen, wanneer deze met zijne eens opgevatte

meening strijden.

Doch niet alleen ontkent Kölliker den directen zamenhang van deze gan-

gliëncellen met de zenuwwortels, maar ook de onderlinge verbinding dezer

gangliëncellen door middel van hunne vertakte draden neemt hij niet aan -f-f),
of

zoo zij aanwezig zouden zijn, zouden zij zeer zeldzaam voorkomen, daar Köl-

liker die nimmer gezien had §§. Hierdoor vervalt hij in eene zonderlinge

tegenspraak met zich zelven in zijne physiologische verklaringen van de wer-

kingen van het ruggemerg; hij zegt namelijk, bij vermelding van de proeven

van VAN Deen, Stilling en Eigenbrodt, over de willekeurige beweging,

die ook na de halfzijdige doorsnijding van het ruggemerg nog onder de snede

aanwezig zoude zijn, hetgeen Kölliker zelve bevestigd vond ***, dat aan

*
1. c. pag. 425.

t GoiT. Gclelirth. Anzeig. 1850. Fcbr. N'. i. pag. 53 sq.

§ 1. c. pag. 426.

*
1. c. pag. 425.

tt 1. c. pag. 425.

{§ Skizze einer Wissenschafll. Rei.se mch Holland u. z. tv. iu Zeilschnfl f. Wisscnsch., Znotj
.
UI

B. 1 at. 1850 pag. 85.

••*
1. c. pag. 438 sq.
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fcn vorband (Vcimitlliing) van «bevoel on willekeurige beweging alleen door

contiguitcit niet kan gedacht worden, daar dan de leiding door het merg niel

aan den gang of aan het verloop van bepaalde vezels zoude gebonden zijn %
iets, waarin ik geheel met Köllikeu instem; later echter stelt hij weder,

dat de rellex-verschijnselen, die in de grijze stof plaats hebben, niet nood-

wendig aan de contiiuiiteit van vezels zouden gebonden zijn, daar zij in ge-

heel verwijderde gedeelten voorkomen
-f;

hij meent, dat onder bijzondere

omstandigheden, dat is, bij eigenaardige prikkels of eene ongewone stem-

ming van de hersenen of het ruggemerg van den bepaalden gang der leiding

door vezels afgeweken wordt, en in de grijze stof eene zoogenoemde dwars-

ieiding, dat is, overbrenging van den toestand der gevoel- en bewegingvezels

aan de graauwe slof plaats vindt, die zich dan verder aan andere zeiuiwdraden

zoude medcdeelen §. Daar echter de reflex-verschijnselen niet alleen in vivisectien

i-n ongewone toestanden, maar ook in slikking, hoesten, niezen en eene menigte

andere physiologische verschijnselen plaats hebben, kan men deze niet door

een ongewone stemming verklaren, en de juiste bepaalde bewegingen, die

b. v. bij slikking in het zoo zamengesteld verband der spieren noodig zijn,

toonen wel, dat de overspringing van den prikkel der gevoel- op de beweeg-

zenuwen niet diffus door eene onbepaalde dwarsleiding, maar wel degelijk

langs bepaalde voorgeschrevene banen verrigt woi-dt. waardoor deze werkin-

gen altijd en bij alle individuen zich op dezelfde wijze vertoonen. Neemt
KöLLiKER nu het onmogelijke aan van eene dwarsleiding in de mergvczelen

bij de proeven van van Deen en Stilling, dan zie ik niet, waarom hij deze

dwarsleiding wel aanneemt bij reflexie, die hij vermoedt, dat in de grijze stof,

en wel door de gangliëncellen plaats heeft, tenzij dit is, om zijne leer, dal

de draden der gangliëncellen niet onderling, noch met de zenuwen te zamen-
liangen, slaande (e houden.

Om nu echter van het zoo vreemde verschijnsel rekenschap te geven, dat

ook nog na hel doorsnijden van de eene helft van het ruggemerg, noch de

willekeurige beweging, noch de reflexverschijnselen aan de doorgesneden zijde

worden verhinderd, stelt Kölliker, in navolging van Arnold, de zinrijke

• 1. c. pag. 439.

t I- c. pag. 442.

{ I. c. pag. 443.
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hypothese voor, dat de niergdraden van hel ruggemerg slechts voor de eene

hellt zich kruisen, zoodat dus eene hewegingszenuw bijv. van de regterzijde

draden bevat, zoowel uit de regter- als uit de linkerzijde, niet dat gevolg,

dat indien de regterzijde wordt doorgesneden, de deelen onder de doorsnede

door de draden van de linkerzijde nog willekeurig kunnen bewogen worden,

hetgeen hij in eene schematische figuur verduidelijkt *. Hoezeer inderdaad

op deze wijze van vele verschijnselen rekenschap kan gegeven worden, kan

men echter meerdere bezwaren tegen deze verklaring aanvoeren.

Door deze voorstelling van den halfgekruisdcn loop der zenuwdraden in het

ruggemerg, wordt vooreerst geene verklaring gegeven van het verschijnsel,

dat indien het ruggemerg half wordt doorgesneden, kort boven de voor- of

achterpootszenuwen, deze pooten dan geheel verlamd zijn, welke proeven door

VAN Deen voor eenige jaren ook in mijne tegenwoordigheid in het werk zijn

gesteld voor den achterpoot f, en door Stilling boven den voorpoot met

hetzelfde gevolg §; die ook door Eigenbrodt zijn bevestigd **. Er bestaat

geene reden, waarom hier de tegenovergestelde ongekruisde en niet doorge-

sneden vezels tegelijk verlamd zouden worden, hetgeen volgens de verklaring

van KÖLLIK.ER het geval niet moest zijn, en toch standvastig plaats heeft.

Indien verder deze verklaring juist is, dan moet men aannemen, dat de

ongekruisde streng met de zijde van het ruggemerg, waardoor hij loopt, in

geen veiband schijnt te staan, hetgeen hoogst vreemd en ongelooflijk is;

immers is het bekend, dat, na eene beroerte in de hersenen, hemiplegie of

verlamming der eene zijde bestaat; maar nu is aan de tegenovergestelde zijde,

die in het ruggemerg dan ook verlamde draden moet bezitten (de ongekruisde),

geen spoor van eenig letsel Ie hespeuren, zoodat bij eene verlamming aan de

regterzijde ook de linkerhelft van het ruggemerg ongekruisde, doch verlamde

niergdraden zoude moeten bevatten, die echter op dit linker gedeelte van het

ruggemerg geenerlei invloed uitoefenen, daar op deze zijde niets ziekclijks te

bespeuren is.

Wij zullen later zien, hoe al deze verschijnselen zich veel ongcdwongener

•
1. c. pag. 440, Fig. 131.

t Van DEf;N, Nadere ontdeldiin/icn over dn cigenschappoi van hel Ruggcmenj. Leiden ISS'.l,

pag Gl, proef 47.

5 Stilling, üntenuchungcn uchcr die Funct. d. Huch. Lcips. 1842, pag 243, proef 47.

•* Ueber die Sectiongsgezetzc im Ruciceiwiark, Giessen 1849, pag. 50.
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laten verklaren, en keeren liever tot de geschiedkundige opgave van hetgeen

in dit nioeijelijke veld verrigt is, terug.

Zonder met de onderzoekingen van Kölliker hekend te zijn, volgde J.

Clarke te Londen eenc geheel andere wijze om dunne plaatjes van het nigge-

merg doorschijnend te maken, hetwelk wij later hij onderlinge vergelijking

zullen opgeven, waardoor hij eene grootc doorschijnendheid schijnt verkregen

te hebhen; hij onderzocht in meerdere dwarse doorsneden den verschil-

lenden vorm van de voorste en achterste horens der grijze stol' op verschillende

hoogten van het ruggemerg, den onderscheiden loop der zenuwworlels door de

grijze stof, en de gangliënccllen met hunne vertakte draden, hetgeen hij door

vrij goede, eenige zelfs zeer fraaije afheeldingen opheldert *.

Uitvoerig behandelt hij vooral de dwarse vezels, waarvan een gedeelte

als zenuwwortels in hunne banen van achteren naar voren volgens hem ver-

loopen, zich in bundels verdeden, en in de grijze slof een netwerk vormen,

waar tusschen de gangliënccllen gelegen zijn; eenige van deze achterste dra-

den gaan zelfs, volgens Clarke, in de voorste zenuwwortels over, althans

zijn de voorste en achterste zenuwwortels in het midden als met een netwerk

dooreen gevlochten; de dwarse zijdelingsche vezels volgen een anderen loop en

vormen de commissurcn in het centrum van het ruggemerg; ook van deze

hangen, volgens hem, vele vezels met de voorste en achterste zenuwwortels

zamcn ^. De achterste wortels onderscheiden zich, doordien zij met meerder,

breedcr en talrijker bundels dooreen loopcn, en eene soort van plexus vormen §,

waaruit bijzondere bundels in de aclilersle horens dringen en do subslantia gela-

linosa doorkruisen; eenige dringen in de commissurcn, terwijl anderen in het

sponsachtig gedeelte der achterste horens zich in een netwerk verdeden en

in de voorste horens overgaan; eenige draden gaan over in de achterste en

zijdelingsche longitudinale wilte strengen.

De voorste zijdeling-sche strengen diingen, zonder eerst met elkander door-

weven te zijn, lot in de voorste horens; verdeden zich iiier in zeer smalle

bundels en afgezonderde draden, die verschillende riglingen doorloopen; van

deze vezels gaan eenige in den uitwendigen rand der voorste horens en drin-

gen in de voorste zijdeling-sche sirengen; andere, na rondom door de groepen

• rinl. Transact. 1851. part. II, png. 007, Tab. XX—XXV.
t I. c. pag. 609, Tab. XX, Fig. 1, 2, 3 en vooral Tab. XXTII, Fl^. 14.

} 1. c. pag. 006, PI. XXI, Fig. 6 en Fig. U.
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van gangliëncellen gedrongen te zijn, loopen naar binnen en vereenigen zich

met de voorste commissuren, waar zij zich met die der andere zijde decus-

seren. De overigen gaan in liet centrum der voorste horens en verliezen

zich in het netwerk der gangliëncellen *.

De gangliëncellen zijn volgens Clarke door hare uitloopende draden

onderling vereenigd, die zich in steeds fijnere en fijnere takken verdeden,

zoodat de ruimte tusschen deze takken ingenomen wordt door een hoogst fijn

net van zeer delicate vezels. Vele van deze draden, vooral der gangliën-

cellen, die op den rand der grijze horens gelegen zijn, loopen uit tusschen

de witte longitudinale strengen, waartusschen zich ook bloedvaten bevin-

den, zonder dat hij kon bepalen, of deze draden in de bloedvaten overgaan ^.

Dat deze gangliëncellen in eene zeer naauwe betrekking staan tot de zenu-

wen, meent hij te moeten besluiten uit de inderdaad opmerkelijke waarne-

ming, dat zij nicl alleen altijd in de nabijheid zijn der zenuwwortels, maar

dat zij in aantal toenemen in ccnc directe reden tol de meerdere dikte der

zemmen, waarmede zij verbonden zijn §.

Desniettemin zegt hij, dat hij nimmer eenigen directen zamenhang tusschen

deze draden en de zenuwen heeft kunnen waarnemen; de zenuwdraden loo-

pen, volgens hem, rondom de gangliëncellen, en zijn er schijnbaar mede in

aanraking, maar deze aanraking draagt niet het karakter van ware ver-

binding. Hoogst opmerkelijk is echter hetgeen hij er op laat volgen, dat

het zeer algemeen is te zien, dat een of twee van de celdraden naar bui-

len in eenen bundel uilloopen der voorste of achterste zenuwwortels, waarvan

hij inderdaad eene overtuigende afbeelding geeft, juist zoo als ik dit ook

gevonden heb **. Hij ziet echter deze uilloopers in de zenuwwortels niet

aan voor een zenuwoorsprong, omdat hij dergelijke uitloopers der gangliën-

cellen ook tusschen de witte longitudinale strengen met bloedvaten zag ver-

loopen, waar geene zenuwen of zenuwwortels zich bevonden. Was hij door-

gedrongen tot den dieperen zamenhang van longitudinale en dwarse vezelen

en hare functiën, dan zoude hij zich door deze laatste opmerking niet van

• Pag. 017, Tab. XXIII, Fig. II-, Tab. XXV, Fig. 15.

t 1- c. pag. 1 +.

§ 1. c.

••
1. c; pag. 015, Tab. XXV, Fig. 15.

VERIIAND. DER KONINKI. AKADEMn:, DEEI, II,
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bot ware spoor hebben laten brengen, maar don zeniiwoorsprong uit de gan-

gliencellen, die bij in twee gangliënccllen en drie draden zeer goed afbeeldt,

erkend hebben.

Hij eindigt zijn betoog met cenige gevolgtrekkingen, waaruit wij, om niet

in herhalingen te vallen, slocbls zullen overnemen, dat volgens hem twee

aanzienlijke kolommen van niultipolaire gangliëncellen, die bij de aciitersie

vesiculaire kolommen noemt, in eene innige verbindtenis zijn met de achterste

zenuwwortels door de geheele lengte van het ruggemerg, van onderen smal

beginnende, zeer in omvang toenemende in de lenden- en cervicale aaiizwclling

en eindigende in het verlengde merg. Dat nog eene kolom van cellen, waar-

uit in den iials de nervus accessorms zijn oorsprong neemt, zich ook naar be-

neden tot in do lenden-aanzwelling uitstrekt; maar dat de nervus acccssorius

de eenige zenuw is, die uit deze zijdelingsche vesiculaire kolom zijn oorsprong

neemt; hoezeer ook deze nervus accessorms zijne wortels uitstrekt lol de voor-

ste kolom van gangliëncellen *, terwijl overal, vooral in de voorste horens, het

getal gangliëncellen in eene directe evenredigheid is lot de dikte der zenuwen
-f.

Het zijn vooral de latere onderzoekingen van Rudolpii Wagneii, hoezeer

ook door Kölliker in twijfel getrokken, die aan de meening, dat de zenuwen

uit de gangliënkogels liaren oorsprong ontleenen, groot gewigl bijzetten.

Reeds in 1850 bcrigt Volkmaniv, dat Leuckart, onder hem werkende,

meerdere plaatsen vond, waar de overgang van draden der niuUipolaire gan-

gliëncellen in echte primitieve zenuwdraden, zoowel als in eene verbinding

onder elkander overtuigend scheen plaats te hebben; het gelukte hun beiden

later eenen draad van eene mullipolaire cel in een donker randige, dubbel

gecontoureerde hersen- en zenuwdraad bepaald Ie zien overgaan. Men kan

du.s, voegt Wagner er bij, hieruit besluiten, dal van zulk eene cel een ver-

Icngsel als cylinderas afgaat, als eene primitief vezel door het ligchaam verloopt,

om ten laatste als cylinderas in de vrije einden (peripberie) meestal vertakt

uit te loopen en in de weefsels te eindigen §.

Deze onderzoekingen worden door latere van denzelfden schrijver omtrent

de elcctrische lobben in de liersenon der Siddeiroggen zeer bevestigd. Hij

• 1. c. Tal). XXV, Fig. 13.

t 1. c. pag. 618.

j Goll. Gclchrt. Anzfirj. 1850, Tab. N". 4, pag. 53 3>].



FIJNERE ZAMENSTEL Ei\ DE WERKING VAN HET RUGGEMERG. 19

zegt, dat deze lobben geheel en al aggregaten zijn van zeer groote mullipo-

laire gangliënccllen. Naai' de peripiierie toe gaan hieruit verlengsels, die van

tweederlei aard zijn; eenige zijn niet vertakt en gaan onnüddellijk in gewone

dubbel gecontoureerde zenuwdraden over, wier cylinderassen zij vormen.

Wel ontbreekt dikwijls de dubbel gecontoureerde buitenrand, daar deze zeer

los met de cylindei'as verbonden is, en het niccrtal dezer verlengsels mist

steeds dezen uitwendigen buitenrand; maar, zegt hij, wij hebben met alle

mogelijke zekerheid grooteic en kleinere fragmenten van dezen buitenrand

aan enkele verlengsels, dun eens digt aan den oorsprong, dan weder in het

verdere verloop gezien *. In den regel ontspringt, volgens hem, van ieder

gangliënligchaam één, zeldzamer schijnen twee echte zenuwdraden er van te

ontstaan. De overige, nu eens vertakte, dan weder niet vertakte verlengsels

dienen daartoe, om de enkele gangliëncellen onder elkander, dan eens in

de nabijheid, dan weder op grooteren afstand in verbinding te brengen
-f.

Eindelijk heeft Ecker van deze praeparaten zeer fraaije en volkomen over-

tuigende afbeeldingen in zijne Icones Phijsiologicae gegeven §, waarin niet

alleen duidelijk de overgang van de draden der multipolaire gangliëncellen

in primitive zenuwdraden zigtbaar is, maar ook de onderlinge verbinding dier

cellen, vooral in Fig. VI en VIII ontwijfelbaar wordt aangetoond. Geheel

analoog aan deze electrisclie lobben, zegt Wag^jer verder, zijn de zenuwker-

nen van den vagus, accessorius, hypoglossus en trigeminus, namelijk insulaire

ophoopingen van multipolaire gangliëncellen in de grijze slof, die vezels uit-

zenden, opnemen, en die onder eikanderen door fijne zenuwdraden brugachtig

worden verbonden **.

Met een enkel woord willen wij nog aanstippen, dat ook Engel uit zijne

waarnemingen omtrent de larven van kikvorschen besluit, dat de zenuwen in

het ruggemcrg eindigen
-f-f,

hetgeen door Blattman in volwassene kikvorschen

bevestigd wordt, die verzekert, ook in kleinere vogels, vissclien, en zelfs in

(lö(t. Gclchrt. \nz., 1851, Oct. pag. 190.

t '• c.

§ EcKEB, knncs PhyswL. 2 Heft. 'iaf. XV, Fig. III, VI, VU, VIII en X.

**
1. c. pag. 101.

ft Zeitschrift der AVi.s. Kon. Ocsehclia/I der Acrlzc tn Wicii. N'ov. 1817, pag. 113 etc. Dit kcii

ik allfcn door eitaten. maar liati gocne gelegenheid hef oorsproiikeÜike te raadplegen.
9"



20 ANATOMISCH PHYSIOLOGISCH ONDERZOEK OVER HET

muizen zich overtuigd te hebben, dat de zenuwen in het luggenieig eindi-

gen *. Ik betwij lel echter, of de zenuwwortels in het ruggenierg zoo plot-

seling met al hunne vezels in een gesloten bundel ophouden, zonder eenige

uitloopers af te geven, zoo als hij die stomp eindigende in zijne afbeeldingen

voorstelt f. Hij erkent desniettemin, dat er verbindingen tusschen zenuwdra-

den en gangliëncellen voorkomen, ofschoon hij zegt minder zijne aandacht

hierop gevestigd te hebben, en ware gangliënkogels bij kikvorschen tamelijk

zeldzaam zijn §), terwijl hij later weder spreekt van vele vrije kernen der

gangliëncellen in de grijze stof. Ik vermoed, dat zijne wijze van deze deelen

te onderzoeken, hierbij van veel invloed zal geweest zijn.

Van meer gewigt zijn de onderzoekingen van G. Schilling **, die uitvoe-

rig eerst spreekt over de afmetingen van Kölliker, en hare juistlieid met de

hieruit afgeleide gevolgen bestrijdt. Hij erkent wel, dat in het cervikaal ge-

deelte van het ruggemerg, de dikte der mergstof grooler is dan in het dor-

saalgedeelte, en hier grooler dan in het lendengcdeelte, maar dit gaat niet

geleidelijk; er zijn twee plaatsen boven het cervikaal- en boven het lenden-

gedeelte, waar de mergstof stellig dunner is dan in de lager geplaatste ge-

deelten
-j-f.

De afbeeldingen der dwarse doorsneden van het ruggemerg

van Kölliker §§ noemt hij, en naar mijn inzien teregt, onjuist ***.

Bovendien heeft er wel eene toename in de voor- en acliterstrengen, maar

niet zoo zeer in de zijdelingsche strengen plaats, die echter de meeste merg-

stof bevatten fff. Bovendien zijn de grenzen van grijze en mergstof zelfs

onder het microscoop niet zoo bepaald, daar de grijze stof aan alle zijden uit-

loopers afgeeft in de mergstof, en hierdoor vele dwarse zciuiwvezels loopen.

* Blattman, Mikrosk. Anatom. Darslellung der Centralorgan des i\ervensystems. 18B0, pag. 46.

f 1. c. pag. ie sqq en pag. 53, Fig. 1 cii 2.

§ 1. c. pag. 18.

•* De Medullae spinat. texturn ratione inprmiis luibitu nnginis cerebr/ilis nenwum spiimliitm

Dorpat. 1832.

tt ' c- pag- 9 sq.

§§ Mikrosk. Annt. pag. 431.

*•• De Med. Spin. text. pag. 10.

m 1- c. pag. U.
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waardoor de dikte der mergstof vergroot wordt *. Eindelijk zijn niet alle lon-

gitudinale draden der mergstof even dun, waarop Kölliker gerekend had : hij

trof er dikkere aan dan de zenuwvezelen zelve, en de evenredigheid tusschen

deze dikke en dunne kan niet bepaald worden; waarom hij besluit, dat het-

geen Kölliker op deze gronden tegen Volkmaiviv aanvoert, van geenerlei

gewigt is •[.

Ten opzigte der zenuwwortels zegt hij, in tegenstelling van de waarneming

van Clarke, dat hij nooit de vezels der voorste zenuwwortels, nadat zij in

de horens der grijze stof zijn ingetreden, in de commissuren zag overgaan,

noch tot in de vezels der achterste horens zag dringen, noch, hetgeen Köl-

liker beweert, boogsgewijs in de witte strengen zag uitloopen. In enkele

gevallen zag hij duidelijk den zenuwdraad van den voorsten wortel in eene gan-

gliëncel intreden, zoodat de lijnen'van den zenuwdraad in de lijnen van den draad

vaneene gangliëncel overgingen; in één geval was deze overgang zoo duidelijk,

dat over den directen zamenhang geen twijfel bestaan kon, iets, hetwelk hij met

te meer zorg waarnam, daar dit omtrent den oorsprong der zenuwen van het

grootste gewigt was §. Ook in longitudinale secties zag hij de wortels der

zenuwdraden nooit de grenzen der gangliëncellen overschrijden, maar wel en-

kele malen een zenuwwortel van eene gangliëncel ontspringen **.

Onder de longitudinale witte strengen vond hij vezelen, die, uit de grijze

stof of zelfs uit de gangliëncellen ontstaande en zich naar boven ombuigende,

als witte mergdraden naar de hersenen verliepen ff; de achterste zenuw-

wortels zag hij echter ten deele in de longitudinale witte strengen overgaan §§.

Eindelijk, en dit is van gewigt, zegt hij, dat de longitudinale vezelen, al-

thans de voorste en middelste strengen, uit de grijze stof ontspringen, en wel

uit de gangliëncellen, terwijl uit dezelfde gangliëncellen ook de wortels der

zenuwen hunnen oorsprong nemen en dus beiden door middel van deze cellen

*
1. c. pag. 12.

f 1. c. pag. 54.

§
1. c. pag. 29.

••
1. c. Tal). TI, Fig. 5, *, c.

tt I. c. pag. :i:}, Tab. H, Fig. 5, d.

§J 1. c. pag. 40.
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verbonden zijn *. Zoo komt dan ook, volgens hem, het volumen der grijze stof

overeen met den omvang der zcnuwwortels, en de dikte dezer laatste stemt

weder overeen met de toename der longitudinale vezelen, die de hersenkracht

in de zenuwen, en de zenuwkraclit naar de hersenen overbrengen; al hetgeen

geheel overeenkomt met hetgeen wij in 1848 in de sectievergaderingen hebben

voorgedragen, doch hetgeen dezen schrijver onbekend was. Als slotsom besluit hij:

1) Dat de longitudinale mergvezels van het ruggcmerg van beneden naar

boven bestendig in getal toenemen;

2) Dat deze longitudinale vezels uil de grijze stof, en allhans voor een

gedeelte uit de gangliëncellon haren oorsprong nemen;

5) Dat het getal der lange vezelen, even als het getal der vezelen, die in

eenen zenuwdraad overgaan, van het onderste gedeelte van het ruggemerg af

in dezeird(! reden toenemen, als de grijze stof in omvang wint
;'

4) De vezels der voorste zenuwwortels ontspringen uit de voorste horens der

grijze stof, en wel uit de gangliëncollen;

5) Het grooter gedeelte dor achterste wortels gaat waarschij nelijk in de lon-

gitudinale vezelen over, die in de achterste horens aanwezig zijn

;

<ï) De grijze stof bevat geene eigene vezels, dan die uit de comraissuren

ontspringen;

7) Ook de voorste commissuur bestaat uit grijze stof.

Deze laatste was door Kölliker en de meeste schrijvers als eene witte

coniniissuur beschreven; ik moet echter uit mijne eigene waarnemingen het

gevoelen over den grijzen aard dier vezelen van Schilling bevestigen, wiens

schooue afbeelding [• geheel met de natuur overeenstemt.

Eindelijk worden deze uitkomsten nog bevestigd door de onderzoekingen van

Gratiolet §. Van Schilling wijkt hij af, door de voorste commissuur nog

als uit witte mergachtige vezels bestaande te houden.

In de voorste horens der grijze slof beschrijft hij de multipolairc gangliën-

cellen als niet gelijkmatig verspreid, maar in verschillende groepen opgehoopt,

vooral in de nabijheid der witte bundels; in de aangezwollen gedeelten van

liet ruggemerg zijn deze groepen grooter dan in de engere gedeelten, grooter

• 1. c. pag. 55.

+ I. c. T»b. I.

j Stnirturn de la mativrc rpinicre in l'Instihil. 1S51, Aoul, png. 272 sqq.
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in grootere dieren dan in kleinere; zij hangen volgens hem onderling Ie

zamen en zijn niet geïsoleerd; hunne uitstralingen of draden verdeelen zich

meer en meer en vormen eene groote vlecht niet onregelmatige mazen, vooral

in de ruminantia duidelijk waar te nemen; deze mazen zijn verlengd in de
nabijheid der witte bundels, meer afgerond in het midden der grijze stof, in

de lendenaanzwelling het grootst en talrijkst.

Behalve deze zeer duidelijke verbindingen, waardoor deze gangliëncellen
zich tot een systeem vereenigen, kan men bij een naauwkeurig onderzoek
een groot getal zenuwdraden vervolgen tot in deze multipolaire gangliëncellen,

en de continuiteit aantoonen van een zeker aantal vezels der voorste zenuw-
wortels met bepaalde verlengsels dezer gangliëncellen; zoodat deze gangliën-
cellen aan de eene zijde in verbinding zijn met de voorste en middelste

strengen van het ruggemerg, en ten anderen met de wortels der voorste of

beweegzenuwen. Hij voegt er bij, dat deze feiten door hem met uiterste

naauwkeurigheid bevestigd en waargenomen zijn.

Minder gelukkig was hij in zijn onderzoek der achterste wortels, aangaande
hun verband met de grijze stof. Bij longitudinale secties ziet men de vezels

der achterste wortels zich in de achterste longitudinale strengen ombuigen,
die door deze wortels voor een groot deel schijnen zamengesleld te worden.
Van de voorste bundels dezer wortels gaan eenige vezels naar de achterste

grijze commissuur, andere gaan in de substantia spongiosa, waar zij kleine

bundels vormen, waardoor de substantia gelatinosa gestreept is. iNiettegen-

staande alle pogingen is het hem niet gelukt, verbindingen tusschen deze

vezels en do gangliëncellen Ie vinden, hoezeer hij die vermoedt.

De stralen der gangliëncellen, de draden der voorste zenuwwortels en de

bundels der achterste wortels vormen in de voorste horens een weefsel,

hetgeen niet te ontrafelen is, en hetwelk door een groot getal vezels der

voorste zenuwwortels en door de middelste bundels, die van de eene zijde

van het ruggemerg naar de andere in de voorste horens overgaan {commis-
sura anlerior) nog vermeerderd worden. De vezels echter der voorste zenuw-
wortels schijnen, volgens hem, niet direct in deze commissuur over te gaan.

Hij neemt verder als bewezen aan, dat de grijze centra aan wederzijden

met eikanderen in verband slaan, maar dat de zenuwwortels, die zich hierin

begeven, zich niet kruisen met die der overgestelde zijde; de vezels, die zich

hier kruisen, meent hij, dat tot de longitudinale vezels belmoren, die naar

de hersenen gaan.
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Zien wij op de resultaten van de onderzoekingen dezer verschillende sclirij-

vers, vooral in de laatste jaren, dan zijn hierdoor de onderzoekingen, die wij

in 1848 hehben uitgegeven, zoozeer van alle zijden bevestigd, dal zoowel

ile oorsprong der zenuwen, vooral der voorste wortels uit de gangliëncellen,

d<' onderlinge zanienhang der gangliëncellen, hel overgaan ten decle van de

achterste zenuwwortels in de wille strengen zoozeer bevestigd schijnen, dat

een verder onderzoek bijna overbodig zoude kunnen geacht, en deze gewig-

tige feiten uls uitgemaakt zouden kunnen beschouwd worden. Nadat ik in

het jaar 1848 de eer had mijne waarnemingen ia het Kon. Ned. Instituut mede

te deelen, heb ik aan hel toen Ier lijd mij gedaan verzoek, deze ter uitgave

aan te bieden niet voldaan, daar ik nog eenige twijfelachtig geblevene punten

verder wcnschte te onderzoeken. Dit werd door verschillende omstandigheden

uitgesteld, vooi'al ook door hel zeer tijdroovende van hel vervaardigen der

hiertoe dienstige voorwerpen, waarvan de moeijelijkheid vele doet mislukken.

Rij het weder opvatten van dit gewiglig onderwerp, heb ik mij nu vooreerst

voorgesteld de vraag, wat de oorzaak mogt zijn van de zoo uileenloopendc

gevoelens van vele zoo geachte schrijvers en bekwame mikrolonien. Behalve

de moeijelijkheid in het algemeen, om geschikte voorwerpen Ier onderzoek

voor het mikroskoop te verkrijgen, waarover wij in de inleiding met een

enkel woord hebhen gesproken, geloof ik, dat de verschillende methoden,

door onderscheidene schrijvers gebezigd, om deze voorwerpen doorschijnend

en voor hel mikroskopisch onderzoek dienstbaar te maken, veel hiertoe heb-

hen bijgedragen.

Stilling trachtte door het ruggemerg in wijngeest te leggen, de noodige

verharding, om lijne sneedjes te vervaardigen, te verkrijgen; hij gebruikte

hiertoe vrij slerke alcohol; ook wij hebhen deze wijze van bewerking ge-

volgd, alleen heeft ons de ondervinding geleerd, dat gewone spiritus van 15

"f 18 graden beter is dan slerkere; wel wordt door de laatste hel ruggemerg

spoediger verhard, maar ook spoediger treden veranderingen in het weefsel,

doordien door het geestrijk vocht het vet wordt uilgetrokken, hetgeen zich als

onregcdmatige glomeruli of granulatien tusschen de vezels nederzet, en eindelijk

tol grootere klompjes verzamelt, die het ruggemerg voor alle fijner onderzoek

ongeschikt maken; in slappere volgt deze verandering veel trager, en men
kan een verhard gedeelte veel langer gebruiken.

KoLLiKER heeft op hel voetspoor van IlA?fi\ovER hel chroomzuur zeer

aanbevolen, waardoor inderdaad cene aanmerkelijke verharding verkregen
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wordt, waarna hij het nu zeer ondoorschijnend geworden ruggemerg, door ver-

dunde soda causüca helder maakt *, hetgeen vrij algemeen navolging heeft

gevonden. Ook ik heb deze wijze beproefd, maar kan in den hoogen lof, door

KöLLiKER hieraan toegeschreven, niet deelen. Wel kan men fijne sneedjes

vervaardigen en deze door verdunde soda caustica doorschijnend maken; maar

in het algemeen Avordt het veld te gelijkvormig doorschijnend, en men kan

niet genoeg de draden, vooral der gangliëncellen, volgen, die onziglbaar wor-

den, hetgeen mij bij vergelijking van alcohol-praeparaten duidelijk gebleken is.

Ook ScHiLLiivG klaagt, dat de door acidum chromicum behandelde praepa-

raten weinig geschikt zijn om deze draden waar te nemen f, en het is mij

zeer in het oog gevallen, dat in zijne zoo fraaije afbeeldingen. Tab. I en II,

Fig. 1 en 2, de gangliëncellen overal zonder uitloopende draden worden afge-

beeld; ofschoon hij de zenuwwoitels builengemeen fraai heeft uitgedrukt, en

hierin vermoed ik, dat de voorname oorzaak zal gelegen zijn, waarom een

overigens zoo naauwkeurig waarnemer, die onder de eerste mikroskopischc

waarnemers mag geteld worden, en wiens waarnemingen zich over het alge-

meen zoozeer door juistheid onderscheiden als Kölliker, hierin van de latere

schrijvers zoo geheel afwijkt.

Een geheel anderen weg is Clarke ingeslagen in het vervaardigen van

zijne praeparaten; hij beveelt aan om die, na de verhai'ding in spiritus, op

een glaasje te bevochtigen met een mengsel van drie deelen spiritus en een

deel azijnzuur, hetgeen de grijze stof meer doorsclijnend maakt. Volgens

eene tweede methode laat hij het dunne sneedje eerst een a twee uren. ma-

cereren in het mengsel van azijnzuur en spiritus, dan weder dcnzelfden tijd

lang in zuiveren spiritus liggen; hierop brengt hij het in ter|ientijn, hetgeen

den spiritus in den vorm van donkere droppels er uitdrijft en spoedig hel

sneedje volkomen doorschijnend maakt, hetgeen bij dan in Canada-balsem

legt en met een glaasje bedekt §. Mij is deze wijze niet goed gelukt: iiel

werd slechts ten deele helder, maar de gangliëncellen werden onduidelijk,

waaruit het vet scheen te verdwijnen.

Wagker prijst eene oplossing van sublimaat aan.

• Mdrosl.: Amil. II. ï/i., 1 Abtli., pn-. •124.

t I. c. pag. .50 sq.

§ /'/ii7. Trans., 1S51, Part 2, pag. Gü7 sq.

10
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Nadat ik echter op nieuw dit nioeijelijk onderzoek had opgevat^ begreej»

ik, dat vooral de hoofdvraag gelegen was in eene methode, die alle voordeelen

der vroegere in ruimere mate verschafte, zonder de nadeden te bezitten; na

het beproeven van meerdere zoutoplossingen, zuren, alcaliën, ook van glyzir-

ihine, had ik eindelijk het geluk, eene wijze te ontdekken, om deze voorwer-

pen voor het niikroskoop te vervaardigen, die naar mijne ervaring boven alle

anderen verre de vooikeur verdient.

Men verharde eerst het ruggenierg, in niet te groote stukken afgedeeld, in

spiritus, en zoo spoedig de hardheid genoegzaam is (want hoe korter het

merg in spiritus gelegen heeft, des te duidelijker worden de pracparaten)

vervaardigt men de fijne sneedjes *, legt nu een lijn sneedje met eenig ge-

distilleerd water op glas, dekt dit met een dekglaasje, en drukt nu afwisse-

lend zeer zacht de beide overstaande randen van het dekglaasje, waardoor

het water gedwongen wordt tusschen de vezels van het sneedje door te

vloeijen. Zeer spoedig wordt dit water melkachtig, hetgeen men door ge-

durig droppelen aan den rand van het dekglaasje wegspoelt, en telkens de

afwisselende drukking herhaalt, zoo lang tot het water niet meer melkachtig

wordt. Men zorge hierbij, dat de druk zoo gering zij, dat het sneedje niet

zeer van vorm verandert of zich uitbreidt, daar dan bij de afwisselende bewe-

ging, welke men aan het dekglaasje mededeelt, het sneedje vaneen scheurt,

en door het doorspoelende water het verband der deelen wordt losgerukt.

Op deze wijze, met eenige omzigtigheid, gelukt het gemakkelijk de vetkorrels

en losgoworden gedeelten weg te spoelen, die de helderheid belemmeren.

Men kan ook hetzelfde oogmerk bereiken, door het sneedje eenige oogen-

blikken in een horologieglas in aetlier te leggen; maar laat men het hierin

te lang liggen, h. v. meer dan een linif uur, dan worden de gangliënccllen

onzigtbaar, doordien het korrelige vet uit de gangliëncellen verdwijnt en

te zeer wordt opgelost. Het doorspoelen met water is mij altijd voldoen-

de voorgekomen; door nu veel water aan den rand van het dekglaasje te

brengen en het glas scheef te houden, glijdt het dekglaasje van zelve van

hel voorwerp af, zondei' dat te beschadigen. Men vege dan het onu'ingende

water af, en brenge met een glazen staatje een paar droppels geconcen-

Ik bedien mij hiertoe van een bre(d, scherp scheermes, hetgeen op den voorvinger der Hu-

kt.- hand rust, en waarmede men de rigting der snede zeer juist besturen kan. Het is van belang

de bovenvinkte van het mes met water te bevochtigen, anders kleeft het dunne sneedje te sterk aan
hot mes en wordt bij de snijdende beweging van liot mes te vroeg afgescheurd.
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M-eerfle oplossing van clilorcalcium op liet sneedje, ca dekt het nu met liel

dekglaasje; drukt het een weinig, zonder het voorwerp te zeer te beschadigen,

en laat het nu liggen; reeds na een half uur en vroeger ziet men, dat het

begint doorschijnende te worden, en deze doorschijnendheid neemt toe,

zoodat na 8 of 10 dagen het voorwerp uiterst doorschijnend is en alle vezels

duidelijk met scherpe randen zigtbaar zijn, waarbij vooral een zeer groot

voordeel is, dat de fijne capillairvaten veel duidelijker zigtbaar worden en

zich van de zenuwdraden laten onderscheiden. Het vet, hetgeen nog aanwe-
zig is, begint zich dan soms nog later hier en daar in kleine korrels te ver-

zamelen en ecnige gedeelten minder helder te maken, vooral indien men
vroeger niet genoegzaam het voorwerp met water heeft afgespoeld. Is dit

het geval, zoo brenge men op nieuw clilorcalcium oplossing aan den rand

van het dekglaasje, hetgeen dit opneemt, het dekglaasje losmaakt, hetwelk
er nu gemakkelijk afschuift, men spoelt het op het glaasje met clilorcalcium

oplossing af, dekt het oj) nieuw met het glaasje, laat het weder eenige dagen
liggen en luteert nu de randen.

Ook eene oplossing van chlormagnesium maakt de sneedjes helderder, maar
niet zoo spoedig; later worden toch ook de vezels uitnemend helder, echter

ontstaan hierin soms kristallen, die men dan weder moet wegspoelen, terwijl

ik over het algemeen aan de praeparaten in chlorcalcium wegens meerdere
helderheid nog de voorkeur geef.

Een zeer groot voordeel van beide bereidingswijzen is, dat men de voor-

werpen niet terstond behoeft te luteren; daar chlorcalcium-oplossing en ook,

hoezeer in mindere mate, chlormagnesium bestendig het vocht uit de atmos-

pheer trekt, droogen de praeparaten niet uit; men kan eene groote menigte

voorwerpen vervaardigen en nu later onderling vergelijken en de fraaiste

luieren met asphalt en bewaren, die nu ook om dezelfde reden nimmer
bederven, doordien het clilorcalcium niet verdwijnt. Deze praeparaten zijn

dus duurzaam, terwijl op deze wijze de draden der gangliencellen en der

zenuwen buitengemeen duidelijk zich vertoonen; de grijze stof wordt niet

alleen helder, maar ook de mergstof vertoont zijn weefsel helder en duide-

lijk *. Ook de voorwerpen in aciduni chromicum verhard, verkrijgen dezelfde

• Het schijnt, dat geconcentreerde oplossing van clilorcalcium aan d.; zenuwdraden en grijze

stof voor een gedeelte het water onttrekt, en daardoor de groote tloorschijuundhcid dezer doelen

teweeg brengt. Laat men het voorwerp eenigen tijd in eene ojilossing van chlorcalcium liggeu,

zonder dckplaatje, zoo krimpt het zamen, waarop men dus letten moet.

10*
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lieklorhoid door clilorcalcium, maar hierin ontstaan later kleine kristallen, en

de glangliëncellen en hunne draden zijn niet zoo fraai als in de in spiritus

verharde voorwerpen, ofschoon de zenuwdraden zeer fraai zigthaar zijn. Men

kan ook lalsr beproeven de kristallen af te spoelen.

Door dit middel in staat gesteld om met meerdere duidelijkheid en zeker-

heid de fijnere structuur van het ruggemcrg te onderzoeken, en zoo mogelijk,

'

het zoo kunstig zamengesteld weefsel der natuur te ontrafelen, heb ik op

nieuw de hoofdpunten van mijn vroeger onderzoek herhaald, en vooral, het-

geen mij meer of min twijfelachtig was gebleven, met de meeste naauwkeu-

righeid onderzocht.

Het is mij thans aangenaam de verzekering te kunnen geven, dat ik geen

eidvel punt, van hetgeen ik toen óf als zeker, óf als twijfelachtig stelde,

behoef terug te nemen, maar alles heb bevestigd gevonden en met meerdere

zekerheid heb kunnen vaststellen, dan vroeger het geval was, hetgeen ik

bovendien nog door eenige nieuwere daadzaken heb kunnen bevestigen.

Wij zullen, na al het door andere schrijvers boven aangevoerde, geenszins

in eene uitvoerige beschrijving van het zamenstel van het ruggemerg treden,

maar ons vergenoegen met de voornaamste feiten op te teekenen, die door

ons zijn waargenomen.

Wat vooreerst betreft de onderlinge verbinding van de mnllipolairc gan-

gliënkogels, door middel van hunne verbindiiigsdradcn, zoo hebben wij ons

hiervan in een aanzienlijk getal praeparaten zoo zeer overtuigd, dat dit geen

den minsten twijfel kan overlaten, en wij vermeenen thans in staat te zijn, ook

den ongeloovigste, indien hij voor overtuiging vatbaar is, door het loonen

van onze praeparaten, hiervan het bewijs te leveren. Intusschen is het niet

gemakkelijk deze volkomene zekerheid te verkrijgen; in de grijze stof name-

lijk, vooral ter plaatse van deze ganglicnccUen, is een zeer groot aantal

hoogst lijne capillaire bloedvaten, die een zeer zamengesteld net vormen,

hetgeen vooral om deze cellen loopt, en waarvan de takken dikwijls zeer

bedriegelijk den schijn aannemen, van in deze cellen zelve over te gaan.

Het is echter een eigen, niet ongewiglig voordeel van hel aanwenden van

eene oplossing van chlorcaicium, dat hierdoor de wanden der capillairvateri,

door een eigen sterk getcckenden kant, zich van de draden der gangliën-

ccllen onderscheiden; zoodat mijne vroegere praeparaten, die in eene verdunde

oplossing van acidum arsenicosum waren bewaard, mij hierin nu en dan heb-

ben mi.sleid; hoezeer ook in deze de ware zamenhang duidelijk genoeg
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zigtbaar is. Somwijlen zijn twee gangliëncellen nabij eikanderen met een

vrij dikken draad verbonden *; meestal is de verbinding zigtbaar of tusschon

de aangrenzende, of ook tusscben verder gelegene gangliëncellen
"f,

zoodat

niet zelden een verbindingsdraad over de naaste gangliëncel loopt zonder

zamenhang, om zich met eene verdere te vereenigen §5 somwijlen hangen

de cellen met meer dan eenen communicatiedraad te zamen **. Het is echter

niet mogelijk alle draden te vervolgen: vele zijn afgesneden, eene menigte

dunne draden van de hoogste fijnheid vertoont zich tusschen de netten, die

men niet verder vervolgen kan ff. Beide Figuren 1 en 2 zijn longitudinale

sneedjes door de voorste horens; men ziet deze verhoudingen het best inde

lendenaanzwelling van het ruggemerg eener koe; bij groote dieren zijn deze

groepen van gangliëncellen het duidelijkst, en het getal dier cellen is hier

veel aanzienlijker, waarvan wij later de physiologische reden zullen trachten

op te geven.

Ook in meerdere dwarse sneedjes is mij deze zamenhang duidelijk ge-

bleken.

Deze gangliëncellen zijn het menigvuldigst in de voorste horens, zoo als

door de meeste schrijvers teregt is opgemerkt, en wel bijzonder bij de intrede

der zenuwen; doch ook in het midden der voorste horens zijn de gangliën-

cellen met hunne draden in een groot aantal; echter is dit niet overal gelijk;

in de lenden- en cervicaalaanzwelling zijn de voorste horens der grijze stof

veel broeder, en het aantal niultipolaire gangliëncellen is bier ongelijk veel

grooter dan in het dorsaal gedeelte van het ruggemerg ; zoodat, zooals

Clarke §§, Schilling *** en Gratiolet fff te regt opmerkten (zie boven).

* Zie Fig. 1 a a', bij eene lOÜmalige vergrooting. Ik geef in liet algemeen, maar bijzonder

in deze moeijelijke weefsels, verre de voorkeur aan niet te sterke vergrootingen : bij eene SO tot

ruim 100 malige vergrooting ziet men de vezels niet alleen scherper, maar ook een grooter veld

toont de verbindingen duidelijker. Slechts als hulp en punt van vergelijking maak ik van sterkere

vergrootingen gebruik.

t Fig. 1 b c.

§ F'ig. 1 c a'. Fig. 2 ii h.

• Fig. l n J.

tt Fig. 1.

{§ I'hil. Transact., 1. e. pag. 614.

•*• Schilling, 1. c, pag. ;j'j.

ttt Ott.vTroLET, VlnslittU., I. e.
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Iiel aantal miiltipolaire gangliëncellen in eene directe verhouding staat tot d(?

(likte der zenuwen, die uit het ruggemcrg ontspringen. IJelialvc dit algemeen

verschil in aantal van gangliëncellen, hehben wij ook de gangliëncellen veel

nienigvuldiger gevonden op de plaatsen, waar de zenuwwortels in het rugge-

uierg indringen, dan in de tusschengedeelten, hetgeen dan ook geheel niel

het denkbeeld van den oorsprong der zenuwen uit deze niultipolaire cellen

itvereenkomt, waarover wij later zullen spreken.

Behalve deze gangliëncellen in de voorste horens, die zich, zooals Köl-
LiKER opmerkt, door meerdere . grootte onderscheiden, komen ook in de ach-

terste horens gangliëncellen voor, maar in een geringer aantal; zij verschillen

echter onderling; eenige, meer afzonderlijke, zijn nabij de intrede der achterste

zenuwwortels in de horens, en bijzonder in de vezels, die rondom deze horens

verloopcn en hen somwijlen als een gordel omringen, welke vezels, door de

schrijvers niet aangegeven, vooral in de lendenaanzwcUing duidelijk zijn on

zich naar het middelgedeelte der grijze stof begeven *; de cellen zijn hier

meer langwerpig, bezitten een geringer aantnl vertakte draden, en komen
zeer goed overeen met die cellen, welke, volgens Kölliker, meer afzonderlijk

tusschen de zenuwdraden der achterste horens worden aangetroffen en door

hem zeer goed worden afgebeeld f. Ook midden in de achterste horens in

de substantia gelalinosa beeldt Kölliker gangliëncellen af, die ik eveneens,

maar dikwijls grooter heb aangetroffen, dan die door hem zijn voorgesteld §.

Dit hangt echter af van het deel van het ruggemerg, hetgeen men onder-

zoekt; deze grootere zoowel als de buitenste, zoo even beschrevene, cellen wor-

den vooral in de lendenaanzwcUing aangetroffen, waar én de achterste horens

breeder én de gangliëncellen ook grooter zijn, dan in het ruggedeelte.

ScHiLLiKG schijnt deze gangliëncellen niet naauwkeurig te hebben waar-

genomen; althans ontbreken deze in zijne overigens zoo fraaije afbeelding

van het ruggemerg.

Kindelijk hebben wij nog bestendig eene groep gangliëncellen aangetroffen,

die ons zeer gewigtig voorkomen en Avaarvan vroegere schrijvers geenc mel-

ding maken, tenzij, hetgeen mij zeer waarschijnlijk voorkomt, Kölliker deze

• Zie onze Figuur 8 h ij.

t Mikrotk. Aml., I. c. pair. 416 sq. Fig. 128.

i 1 c. jiag. 4U. Fig. 126.
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cellen vermeldt^ zonder echter het juiste verband aan te geven *. Deze

cellen liggen zeer na in eene kleine groep bijeen, in de uitstraling der

achterste graauvve commissuur, waarin duidelijk hunne draden overgaan [";

waarschijnlijk is het aan de minder gunstige wijze van het vervaardigen der

praeparaten en het verharden door acidum chromicuni toe te schrijven, dat

vorige schrijvers deze gangliëncellcn en hun verband tot de graauwe achterste

comniissuur niet hebben kunnen ontdekken; Schilling beeldt deze niet al',

en zegt, dat hij niet durft verzekeren of deze dwarse vezelen der achterste

comniissuur ook dienen om de cellen onderling te verbinden g-

Intusschen zijn zij zeer duidelijk, ofschoon kleiner dan de cellen in do

voorste horens; zij staan zeer digt bijeen; ook deze groep is in de lenden-

aanzwelling rijker en duidelijker. Deze cellen onderscheiden zich van die

in de voorste horens door een minder getal draden; vele zijn langwerpig,

driehoekig, en de kleinere staan gemeenlijk zeer na bijeen. In de physiolo-

gische verklaring van het ruggemerg zullen wij nader ook op deze cellen

terugkomen, die uitsluitend met de achterste comniissuur in verband staan.

Eindelijk zijn er nog afzonderlijke gangliëncellen tusschen de witte nierg-

stof of longitudinale draden; zij zijn gelegen in de zijdelingschc uitJoopende

draden der grijze stof, die zich bij eene dwarse doorsnede tusschen de nierg-

stof verdeelcn, van welke stralen Stilling het eerst eene afbeelding gegeven

heeft **, en die door Todd en Bowman als processus van grijze stof worden

beschouwd, waarin bloedvaten uit de pia mater dringen [[. Inderdaad bevindt

zich in deze zijdclingsche stralen dikwijls ook een bloedvat, doch geenszins " V

bestendig, die in sneedjes in ciilorcalciuni gelegd zeer duidelijk van de r-,

zenuwdraden zich onderscheiden laten. Deze cellen zijn in een gering aantal

en steeds afzonderlijk; zij zijn nieest in de nabijheid der grijze stof. Reeds

* 1. c. pag. 413. Fig. 125. In zijne afbeelding der dwarse doorsnede van het ruggemerg,

Tab. IV, Fig. 3, zijn de gangliëncellen slechts door stippen aangegeven, en zeer onnaauwkeurig:

dit is meer eene schematische figuur.

t Zie Fig. 11 9 j. Fig. 12 Ic I.

§ 1. e. pag. 58.

•• Ueber die MeduUa oblongala, pag. 5. Taf. 2. Fig. 1—t.

Tt Todd, in Cyclopacdia of Anal. and Phys. voce Nei-voiis Si/st.. pag. 70S. Todd and HonsiA.v.

Anat. and Pligsio'. Pnrs II, pag. 259.
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(iLARKE, ZOO als wij boven gezien hebben, nam deze gangliëncellen waar*;

ook KöLLiKER spreekt er over, zonder echter hunne waarscliijnlijke physio-

logische beteekenis aan te geven
-J*.

Uit dit alles besluiten wij, dat, zooals Clarke teregt heeft aangegeven,

er meerdere kolommen van mullipolairo gangliëncellen in het ruggenierg aan-

wezig zijn, die zich door de gehcele lengte van het ruggenierg uitstrekken,

waarvan die in de voorste horens de voornaamste zijn; vervolgens terzijde van

de achterste commissuur; dan nog in het midden der grijze slof, tusschen de

voorste en achterste horens, en eindelijk in de achterste horens zelve, als de

kleinste. Deze kolommen zijn echter niet te beschouwen als geheel op zich

zelve staande, integendeel hangen zij allen meer of minder te zamen. Vooral

die uit de voorste horens strekken zich uit tot legen het begin of de basis der

voorste horens, of het midden tusschen de beide horens, en de hier gc[)laalsle

gangliëncellen hangen door hunne draden naauw te zamen met de groep ter-

zijde van de commissuren §.

Deze verticale kolommen zijn echter, in de longitudinale rigling beschouwd,

van zeer ongelijke uitbreiding; niet alleen zijn zij tusschen de cervicaal- en len-

denaanzwelling grooter en rijker aan cellen, maar ook neemt het aantal cellen

toe, waar de worlels der zenuwen in het ruggenierg en de grijze stof drin-

gen; zij vormen dus meer of min zanienhangende groepen, die in eene lon-

gitudinale rigling boven elkander geplaatst zijn.

Het gewigt, in cenen physiologischen zin, van deze multipolaire cellen hangt

len naauwsle te zamen met hare verbindingen, niet alleen onderlinsf, maar

vooral met de zenuwwortels. Wij hebben boven gezien, hoezeer do verschil-

lende schrijvers ojt dit punt afwijken, dat echter, nadat Kölliker allen zamen-

liang met zenuwwortels had ontkend, door lateren deze zamcnhang meer en

meer is bevestigd.

Nadat wij vroeger dezen zanienhang in ecnigc voorwerpen meenden met ge-

noegzame zekerheid te kunnen aantoonen, hebben wij echter op nieuw, gehol-

l)cn door de meerdere helderheid, die wij thans door middel van chlorcalciuni

aan onze niikro-skopisclic voorwerp<'n aanbrengen, dit gewiglig vraagstuk zoo-

veel mogelijk onderzoi'ht. Ook hierbij heeft om de meerdere dikte der ze-

• Phil. Trans., 1. c. p. GlO.

t Mtkr. Anat., 1. c. jmg. 'HG. Zie ip pen overlanga snecdjc deze cellen in Fig 6. g.

§ Fig 12, /. A.
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iiuwwortels het lendengedeclte van cenc koe mij iiot besle voldaan. — Tot
dit oogmerk make men zoo wel dwarse als longitudinale secties; de laatste

zoo veel mogelijk bij de intrede der voorste wortels, in de rigting naar don
voorsten hoorn der grijze stof, ofliever evenwijdig aan den loop dezer zenuwdraden.

Bij eene dwarse rigting gelukt het meermalen de zenuwdraden zeer fraai

en onafgebroken van buiten tot in den hoorn te kunnen vervolgen; zij onder-
scho.den zich in dikkere en dunnere bundels, die vrij regt van buiten tot in
de grijze stof doordringen; bij de intrede in de grijze stof liggen meest ecnige
multipolaire gangliencellen, waarvan het somwijlen gelukt excentrische draden
in de zenuwwortels of zijdelingsche uitstralingen te kunnen vervolgen, zoo-
als zeer duidelijk door Clarke is afgebeeld *, ofschoon hij het gewigt van
dit feit niet heeft erkend.

Ook mij is dit meermalen voorgekomen, waaryan ik in Fig. 3 eene zoo
naauwkeurig mogelijke afbeelding heb getracht te geven; waar men tevens het
net ziet van onderlinge comnninicatiedraden, waartussclien echter ook een
paarhioedvaten, « ff, zigthaar zijn; terwijl men bij bbbb draden ziet van de
ganghënccllen afkomstig, die zich in de zenuwwortels uitbreiden

; men hoede
zich echter fijne bloedvaten, die de intredende zenuwwortels gewoonlijk ver-
gezellen, met zenuwdraden of uitloopers der gangliencellen te verwisselen. De
zamenhang, of liever de oorsprong der zenuwen, aan de voor- of heweegzijde,
uit de gangliencellen, is mij echter gelukt veel overtuigender te vinden in

eenige longitudinale secties. Nadat men eerst op de dwarse snede naauwkeurig
de rigting van den voorsten hoorn en de intrede der zenuwen heeft bepaald,
rigte men het mes zoo veel mogelijk parallel met de intrede der zenuw; maakt
men dun in die rigting dunne plaatjes, die zoowel de intrede der zenuw
bevatten, als ook tot in de grijze stof doordringen, dan ziet men zeer ligt de
wortels der zenuwdraden dwars tusschen de longitudinale vezels lot den voorsten
grijzen hoorn doordringen. Zeldzamer echter gelukt het bij hel groot getal van
gangliencellen, dat men hier het verband met zekerheid zien kan; meest loo-
pen de zenuwwortels tusschen de gangliencellen door en eindigen zonder met
deze zamen te hangen, dat is, zij zijn afgesneden. Hij de dunheid van een
dergelijk sneedje, en daar deze zenuwwortels niet geheel regt, meestal meer
of min golvend verloopen, kan dit niet bevreemden; soms echter, wanneer men
toevallig de juiste rigting gelrolTen heeft, is dit verband dan ook zoo over-

• Phit. Trans., I. c. Fig. 15.

11
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tiiigoiKl, diit het geen den minsten twijfel overlaat. Onder eenige sneedje^,

waar liet mij gflukt is, dit verband duidelijk te zien, heb ik één zoo getrouw

mogelijk afgebeeld, waar vooral dit verband hoogst gelukkig bewaard was, en

overtuigend duidelijk zich vertoonde; zoodat verre de meeste zenuwdrnden op

deze plaats zich tot in hun verband met de gangliëncellen lieten vervolgen.

Men ziet dit in Fig. 4 voorgesteld, waar slechts eenige weinige longitudi-

nale mergvezelen, a a, bewaard zijn, om de teekening niet onnoodig te ver-

grooten. Men ziet hier aan de benedenzijde, onder 1, niet minder dan 8 draden

in verbinding met gangliëncellen, terwijl van deu bovensten bundel nog 4 draden

zich tot gangliëncellen lieten vervolgen. Onder deze draden zijn die met 1 1

geteekend beide afkomstig van ééne gangliëncel, de voorste in het midden,

die aan lederen bundel ecnen draad afgeeft; hij 2 ziel men twee draden, van

het eene eind van eene gangliëncel afkomstig, terwijl de gangliëncel, gemerkt

4, eveneens twee draden afgeeft, die in eene scheeve rigting onder de andere

zenuwdraden door naar den bovensten bundel bij 3 uitloopen, zooals ook de

gangliëncel 5 nog een s( hains loopenden zenuwdraad afgeeft, die over eene

andere gangliëncel heen loopende nabij 1' uitloopt; bij C is de verst verwij-

derde gangliëncel, die met de zenuwdraden te zamen hangt; alleen van den niet

vervolgden bundel bij 7 vereenigde zich nog een drard met eene nog verder ge-

legene cel, doch die ik, om de teekening niet noodeloos grootcr Ie maken, heb

weggelaten; verder ziat men hier zeer fraai, hoe vele gangliën zich onderling

verbinden, zoo als de cel 8, en de cellen met 9 gemerkt. De meeste ver-

hindingsdraden echter dezer cellen zijn afgesneden en vertooncn zich niet ver-

der, terwijl nog vele draden, in het voorwerp zigthaar, doch die zich niet

lieten vervolgen, en die de teekening slechts onduidelijk zouden gemaakt hcb-

hcn, niet zijn opgenomen ; daar het onmogelijk is den rijkdom in de natuur

geheel in eene teekening terug te geven. Ook op meerdere |ilaatsen in dit-

zelfde zeer gelukkig uitgevallen voorwerp was de overgang dei' zenuwdraden

in de gangliëncellen overtuigend duidelijk; het voorwerp is uit het lenden-

gedeelte van eene- koe. Hieruit blijkt de oorsprong der voorste zenuwwor-
fels uit de gangliëncellen zoo duidelijk, dat hieraan niet meer kan gelwijl'eld

worden.

-Maakt men eene dwarse snede, die zoo gelukkig genomen is, waarvan ik

meerdere voorwerpen bezit, dal ze juist de intrede van een zwaarderen zenuw-
NNorlel in de grijze stof vertoont, dan vind ik meest hij eikanderen Iwee

zenuwwortcls, die bij de intrede in den hoorn zich zijdelings en centraal
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verspreiden en elkander ovcrkruisen; vele draden loopen langs den buitenrand

des lioojns, andere verspreiden zich midden door den hoorn, waarvan Schillüvc;

eene zeer fraaije afbeelding heeft gege/en *, waarin echter slechts dunne

zenuwwortels zijn aangegeven, terwijl, zoo als wij reeds boven hebben op-

gemerkt, nergens eenige uitloopende draad of zamenhang der gangliëncelleii

met de zenuwen is uitgedrukt.

In een zeer fraai voorwerp, onder meerdere andere, was de verbreiding

der zenuwwortels bij eene dwarse snede zeer duide'ijk. waarvan ik eene zoo

naauwkeurig mogelijke afteekening gemajk. heb in Fig. 5. Men ziet ook hier

eene vrij zware zenuw a en eene dunnere 6 door het merggedeelte in de voor-

ste grijze stof overgaan, waarvan eenige draden zich met gangliëncellen cc c

vereenigen "j^.

Er kan dus wel geen twijfel overblijven, of de wortels der beweegzenuwen
ontspringen uit het ruggemerg, en wel uit gangliëncellen der voorste horens,

die onderling zich tot een net vereenigen, en dikwijls zich in meer of minder

afgezonderde groepen verdeelen.

De hoofdvraag is dus: op welke wijze zijn nu deze zenuwwortels door mid-
del van het gangliënnet, waarin zij overgaan, met de hersenen verbonden?

Dal de voorste medulinire draden, die in Fig. 5 als dwars doorgesneden bij

AAA worden voorgesteld, de dragers van de werkinj van onzen wil zijn op

de bewegingszenuwen, is door alle physiologen erkend en aan geenen twijfel

onderhevig. Niet zoo duidelijk is echter het verband aangegeven tusschen

deze medullaiie draden en de grijze stof. Om dit verband aan te toonen, is

het noodwendig, dat wij eerst op eenige andere deelen van het ruggemerg

opmerkzaam maken, hetgeen naar onze meening hiermede in een onmiddelijk

verband staat ; namelijk op de dwarse vezels, die tusschen de medullaire lon-

gitudinale vezels aan alle zijden gevonden worden, en als stralen uit de grijze

stof zich tusschen de witte meer of min getakt verspreiden. Zie Fig. 12 /"(///.

Stilliing heeft deze dwarse vezels het eerst zeer fiaai voorgesteld §, hij

* De Mcd. Spin. tcxl. Tab. I.

t Een rijk net van gangliëncellen was iets verder van den rand der grijze stof naar het midden
toe geplaatst; doch om de teekening niet te zeer te vergrooten en te zamengesteld te maken, zijn

deze weggelaten, en de gangliëncellen c c <:, die tot eene zeer rijke groep behooren, nog in de tee-

kening gebragt, hoezeer zij iets verder afgelegen en de zenuwwortels te dezer plaatsen dus iets

langer waren; de verbinding kan in eenige duidelijk worden nagegaan.

§ Stilling, Ucber dn: Tcxlur und Fnnclion der Med. old. PI. 1, 2.

11»
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bcsclirijft (leze als uiterst fijne verlengsels van graauwe dwarsvezels^ die van

binnen naar buiten gaan, zonder zich aan de periphaerie tot een zenuwstam

te verbinden; deze fijne vezels begeleiden volgens hem meestal verlengsels

der pia mater en vaten, en zouden als vaatzenuwen, die in de voeding van

het ruggemerg en zijne deelcn voorzien, moeten beschouwd worden *. In

de medulla oblongata worden deze vezelen talrijker en meer zamengestcld,

zoodat zij zelfs ten deele een zeer zamengesteld net vormen, welk net, volgens

Stilliiyg, door een deel der achterste zenuwwortels zoude gevormd worden,

die lusschen do longitudinale vezelen afgescheiden doordringen •[. Dat deze

uitstralende vezeldradcn meest tot de bloedvaten in betrekking zouden staan,

is door de meeste schrijvers, zoo als wij boven hebben aangegeven §, aange-

nomen. KöLLiKER beschouwt echter deze stralen als het vervolg der moto-

rische zenuwwortels, en wel van de buitenste in de voorste horens intredende

wortclvezels, die volgens hem, meest in kleinere bundels of zelfs in enkele

vezels opgelost en daardoor minder duidelijk te zien, voor een gedeelte naar

achteren, voor een gedeelte boogvormig naar buiten verloopen en zich einde-

lijk naar de voorste helft der zijstrengen toewenden, waar zij door de uitwen-

dige groep van gangliëncellen (zonder zich volgens Kölujcer hiermede te

verbinden) doorgaan en in de zijdclingsclie strengen zich verliezen. Ilij zegt

verder, dat in longitudinale secties men wel niet hunne verbinding met de

voorste wortels, maar (hetgeen gewigtig is) wel hunne verbinding met de

zijstrengen erkent. Deze dwarse vezels dringen tot een verschillenden af-

stand in de zijstrengen in, tot na aan de helft of zelfs verder, buigen zich

dan naar boven om, en verloopen nu als longitudinale vezels verder **. In

zijne schematische figuren teekent hij deze dwarse stralen echter niet af f-f.

Clarke schijnt deze stralen geheel alleen als bloedvaten te beschouwen,

hetgeen waarschijnlijk het gevolg is van zijne wijze om de sneedjcs te be-

reiden, waarbij d(! fijnste zcnuwvezcls zoozeer veranderd worden, dal zij on-

• 1. c. pag. 5. Ook itt zijn vroeger werk Ucbcr die Tc.rlur des Riichenmarcks, maakt iiij van

deze dnarse vezels gewag, zoudc-r die ecliter duidelijk af te beelden, pag. 21 sq.

+ 1. c. pag. 8.

J
1. c. pag. 30.

•• KÖLLIKER, ilikrosk. Annl. pag. 410.

tt I. c. Tab. IV, Fig. 3.
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zigtbaar zijn, terwijl de bloeflvaten duidelijk te voorschijn treden; hij beeldt

dan ook alleen bloedvaten af met hunne menigvuldige takverdeelingcn *.

ScHiLLiivG spreekt van dezelfde dwarse vezels en zegt, dat de substantia

cinerea onder het mikroskoop beschouwd, als met vele tanden en scherpe

naalden voorzien zich vertoont, en duidelijke verlengsels uitzendt, waarvan

vele door de witte stof tot aan den omvang van het ruggemerg doorloo-

pen
-l".

Zeer vreemd is het echter, dat Schilling, die ook aanneemt,

dat de zenuwwortels in de grijze stof eindigen en in gangliëncellen over-

gaan, toch deze zijdelingsche stralen, ofschoon zij geheel niet met de zenuw-

wortels te zanien hangen, voor scheef indringende zenuwvezels houdt, die

om die reden bij eene dwarse doorsnede zich slechts voor een gedeelte

zouden vertoonen en niet tot aan de peripherie doordringen § ; om deze redenen

houdt Schilling dan ook met Kölliker alle dwarse draden in het mcrggcdeclte

voor zenuwdraden **. Hoe het echter mogelijk is, zich deze dwarse stralen

in de zijdelingsche strengen als verlengsels der zenuwwortels voor te stellen,

die in de grijze stof in de gangliëncellen zouden eindigen, begrijp ik niet:

men behoeft slechts de afbeelding van Schilling zelve te raadplegen, om

overtuigd te zijn, dat de dwarse stralen in de zijdelingsche strengen buiten

alle verbinding zijn met de voorste zenuwwortels
"f"]^.

Reeds Todd en Bowman
hebben dit denkbeeld, hetwelk vroeger door Stilling ook reeds is voorge-

steld, tercgt wederlegd §§.

Uit deze opgaven blijkt duidelijk genoeg, dat men omtrent den aard en het

wezen dezer dwarse vezels geenszins tot eenig duidelijk begrip is gekomen;

Ign gevolge echter van mijne onderzoekingen, vermeen ik het schijnbaar raad-

selachtige dezer vezels genoegzaam te kunnen verklaren. Door de gekromde

en zich verspreidende loop dezer dwarse vezels door het merg, gelukt het zeld-

zaam deze dwarse vezels en hun verband tot de longitudinale strengen te

vinden; hot is mij echter inderdaad gebleken, dat zij zich ombuigen en in

Phil. Trans. 1. c. pag. 615, PI. XXT, XXII, XXIV, XXV.

+ Schilling, 1. c. pag. 11.

§ 1. c. pag. 26.

••
1. c. pag. 35.

tt ). c. Tab. I.

§§
Phtjsiol. Amil, Part 2, pag. 259.
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de longitudinale vezels overgaan, zoo als ik in Fig. G naar een zeer gelukkig

longitudinaal sneedje, uit de voor-zijdelingsche strengen genomen, heb afge-

beeld; men ziet hier de dwarse strengen cd zich in de longitudinale vezels

ombuigen; doch tevens de binnenste longitudinale vezels zich naar de grijze

stof ombuigen en in de gangliëncellen overgaan bij a g, iets hetwelk ook

Schilling afbeeldt, en zegt slechts eenmaal te hebben waargenomen *. Wij

hebben dit meermalen aangetrolfen en in dat voorwerp kwam dit op meerdere

|)laatsen voor, wuai van slechts een gedeelte is afgebeeld •\.

Zelfs nog tusschen de longitudinale strengen ontmoet men somwijlen eene

gangliëncel §, die waarschijnlijk dient tot verbinding van de longitudinale veze-

len met de dieper doordringeiide dwarse stralen. Deze gangliëncellen hangen

door hunne communicaticdraden met andere ganglieucellen te zamon, zooals

ook in de afbeelding is aangegeven. Zeer duidelijk echter blijkt het verband

dezer vezelen in de vroeger reeds vermelde dwarse doorsnede, in Fig. 5.

Men ziet hier namelijk twee zenuwwortels, ah, in de grijze stof indringen, die

van hunne intrede in het ruggemerg tot in de grijze stof zeer fraai zich ver-

loonden, maar waarvan, om de figuur niet te zeer te vergrooten, slechts een

klein gedeelte der stammen is afgebeeld. Aan weerszijde van deze zenuwen

ziet men bij f,g,h en i de dwarse vezelstralen uit de grijze stof zich in het

witte merg AAA begeven, waar zij, na vele vertakkingen gemaakt te hebben,

te niet loopen vóór zij den buitensten omtrek van het merg hebben bereikt.

Bij f en g ziet men eenige dezer vezels terstond in gangliëncellen overgaan

;

andere vezels buigen zich echter regts en links om langs de peripherie der

grijze stof. Bijzonder duidelijk echter is dit in de vezels van de stralen i,

waarvan eenige nog uit de verdere in de figuur niet opgenomene meer zijde-

lingsche stralen ontstaan, en zich meest alle naar de zenuw ombuigen en tus-

schen de vezels van den zenuwwortel zonder eenige vermenging doorgaan, om
te eindigen in de gangliëncellen bij e en d; hetgeen in dit voorwerp over-

tuigend duidelijk was. Deze gangliëncellen hangen weder te zamen met het

groolc gangliënnet, waarvan de cellen ccc, waaruit de zenuwwortels hunnen

oorsprong nemen, een klein gedeelte uitmaken. Een bundel van den zenuw-

• ScaiLLlNO, 1. c. Tab. II. Fig.;^ b, png. 3g.

f Fig. 6 bij a en y.

i Fig. 6 bij g.
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woilel a ziet men echter ook nog schuins in de straal /; overgaan, en van

hier verder in de grijze stof dringen en in gangUëncelien eindigen.

Uit dit alles is de heteekenis dezer dradsn n'et moeijelijk: de longitudinale

witte strengen namelijk blijven, gelijk alle schrijvers hebben opgemerkt, meest

eenen parallellen loop houden, en schijnen nergens te eindigen; doch uit de

grijze stof stralen zijdelingsche dwarse bundels uit, die zich tusschcn de witte

strengen verdeden en verspreiden, en hare vezels opnemen, Fig. Q c,e d f;

zoodat de longitudinale vezels, als dragers van onzen wil, in deze dwarse vezels

overgaan, waardoor de indruk van onzen wil langs deze stralen naar het

gangliënnet wordt overgebragt, waaruit de beweegzenuwen haren oorsprong

nemen. Dit verklaart van zelf, waarom aan den buitenrand der grijze stof zoo-

vele gangUëncelien gelegen zijn, waarin men de zenuwwortels niet ziet over-

gaan *; deze laatste ontspringen meer uit het midden van den voorsten hoorn,

namelijk uit de gangliengroep, die aan alle zijden communicatiedraden ontvangt,

die uit de randgangliën of uit de dwarse stralen zelve ontstaan.

Niet altijd echter ziet men eene dergelijke overkruising der dwarse straal-

vezels met den zenuwwortel bij zijne inlrede; somwijlen schijnen de draden van

den zenuwwortel zelve voor een deel zich langs den rand der grijze stof om

te buigen, en hier in cellen, die met de straalvezels te zamenhangen, over te

gaan, terwijl andere vezels meer het midden houden en tot de hoofdgroep

der gangUëncelien doordringen.

Deze dwarse straalvezels zijn dus de comraunicatiewegen tusschen de voorste

«Ml zijdelingsche longitudinale strengen met de grijze stof, of liever met de

gangUëncelien, waaruit de zenuwwortels ontspringen. Hieruit verklaart zich

ook waarom de longitudinale vezels de^er witte strengen zulk eenen evenwijdigen

loop bewaren; zij moesten immers een meer gevlochten aanzien vertoonen, indien

gedurig bundels der longitudinale vezels van buiten tusschen de anderen door

zich naar het centrum in de grijze slof begaven: nu integendeel blijkt hel.

dut de grijze stof dwaise stralen afzendt, die zich tusschen de longitudinale

vezels meer en meer verdeden, en zoo eindelijk zich ombuigende deze vezels

* Door (leze waariieniint; werd Glauki;, zooiils wij boven gezien hebben, misleid, iiar hij, ziende

«lat de verlengde draden der gangliëncellen ook in de zijdelingsche stralen uitlleiicn, die met gcene

zenuwwortels in verbinding stonden, inaar volgens hem meest uit bloedvaten bestonden, besloot, dal de

verlengde draden dor cellen in de zenuwen zelve, die hij zoo fraai afbeeldt, ook niet met de zenuw-

wortels in verband konden staan, maar slechts dienden om de vaten te vergezellen. Zie boven pag. 17.
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opnemen, of, nis men wil,' danrin overgaan. Van hier ook, dat deze siralen het

menig'vukiigst zijn, waar de zwaarste zenuwen ontspringen, of waar de meest

zamengeslelde zenuwverhindingen gelegen zijn; men vergelijke slechts de drie

eerste afbeeldingen van het werk van Stilliivg, over de medulla oblongata,

om zich hiervan te overtuigen, h. v. PI. II, Fig. 1, uit het ruggegedeelle, met

Fig. 5 en 4 uit de cervicaalaaiizwelling. Regt duidelijk echter kunnen wij

dit verband eerst aangeven, wanneer wij tot de physiologische explicatie van

dit verwonderlijk weefsel der vezels in het ruggcmerg gekomen zijn, waarop

wij den lezer verwijzen, doch waartoe wij vooraf het zamenstel van het rug-

gemerg en haar weefsel in zijn geheel moeten verklaren.

Veel moeijelijker is het onderzoek omtrent het zamenstel der achterste

horens en de hierin tredende zenuwwortels: deze grootere nioeijelijkheid ont-

staat ten decle door de meerdere zamcngesteldheid van de hier in zeer ver-

schillende rigting loopcnde vezels en hun onderling verband ; deels door de

grootere fijnheid der zenuwdraden, zoodat het veel moeijelijker wordt die met

genoegzame duidelijkheid, althans afzonderlijk te volgen; deels ook door de

zoo opmerkelijke verschijnselen der reflexie, die onbetwistbaar in het ruggc-

merg plaats hebben, en waarvan cene voldoende verklaring zulk een groot

struikelblok voor do physiologen heeft uitgemaakt. Het is dan ook niet vreemd,

dat omtrent het zamenstel van dit gede(dtc en het verloop der gcvoelwortels,

verschillende denkbeelden door onderscheidene schrijvers zijn voorgesteld.

Wij hebben reeds boven (pag. 5 sq.) gezien, dat, om deze verschijnselen van

reflexie te verklaren, Volkmaiviv zijne toevlugt nam tot het denkbeeld van eenc

dwarsleiding, waardoor dus een prikkel van eenc gevoel- op cene bewegings-

zenuw zoude overspringen *. Wag^er stelde de zeer ingenieusc hypothese voor,

dat de mullipolaire gangliëncellen het verband tusschen deze zenuwen uitmaak-

ten en hierdoor de prikkel van de gevoel- op de beweegzenuwcn werd overge-

bragt
-l*.

Deze zoo eenvoudige en waarschijnlijke verklaring werd door de meeste

latere schrijvers verworpen. Nadat Maksiiall Hall het beslaan van reflex-

zenuwen of excito-motorischc had voorondersteld en aangenomen, werd het

bestaan dezer zenuwen door meerdere schrijvers bestreden; uitvoerig zocht

• Phijs. Wort. 1. c. pr.g. 528.

t 1. c. pag.3'J8 sqq. Zie boven pag, 6.

I
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vooral ToDD het aanwezen van dergelijke zenuwen te wederleggen *. Todd

en BowMAN nemen aan, dat beide de voorste en achterste zenuwen in de

grijze stof en het ruggemerg eindigen, en verzekeren, dat zij na scheiding

van het ruggemerg en volgens de rigting der achterste wortels gevonden heb-

ben, dat deze wortels blijven doorgaan tot in de voorzijdelingsche strengen,

en weinig of geene verbinding hebben met de achterste strengen
-f.

Zij stellen

zich voor, dat de voorste strengen van liet ruggemerg dienen voor gevoel en

beweging tevens, en dat de achterste strengen, die volgens hen in de ach-

terste hoorns overgaan, als verbindingsvezelen tusschen de hersenen en het

ruggemerg de coördinatie der bewegingen te weeg brengen §.

Clarke meent, gelijk wij boven zagen, eveneens dat de wortels der ach-

terste zenuwen door de achterste hoorns der grijze stof heen met de voorste

wortels en de commissuren zamenhangen ; eenige draden gaan, volgens hem,

weder uit de grijze stof, en hangen dan te zamen met de achterste en zij de-

lingsche strengen **).

Schilling, die, zoo als wij gezien hebben, de voorste wortels van de

gangliëncellon doet ontspringen, zegt, dat de achterste Avortels nimmer tot in

de voorste hoorns doordringen; ook hij erkent het hoogst bezwaarlijke om deze

üjne draden te vervolgen; hij meent echter, dat de achterste longitudinale

draden uit de vezels der achterste wortels bestaan ff ; in de gelatineuse stof

van de achterste hoorns zag hij echter nooit vezels of bundels in de longi-

tudinale draden overgaan §§, maar zag bundels der achterste wortels zich naar

boven, en, hetgeen opmerkelijk is, ook naar beneden zich ombuigen, die in de

longitudinale vezels zich schenen te verlengen **'. Volgens hem dringen alle

zenuwwortels in de grijze stof fff, maar de achterste vormen longitudinale

• Physiolog. anat.. Part 2, pag. 307 sqq.'en vooral Cyclopaedia of Anal. and PliysM. voce

Phjsiol. of ncrvous system, 721, U. sqq.

f Todd and Bowman, Physiol, anat. 1. c. pag. 302.

§ 1. c. pag. 321.

** Clarke, Phil. TransacL, 1. c. pag. 616.

tf SciiiLi.iNO, 1. c. pag. 40.

§§ I. c. pag. 31.

•*•
I. c. pag. 31, Tab. II, fig. 1 e.

ttt 1- c. pag. 56.

VEnUANU. DEIl KÜNINKI.. AKADEMIE, DEEI. H. 12
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bundels in den grijzen achtersten hoorn^ waarin zij overgaan *. Evenzeer be-

klaagt zich Gratiolet^ dat hij in het onderzoek over den oorsprong der ach-

terste wortels minder gelukkig is geweest; hij meent echter^ dat deze wortels

in de achterste longitudinale strengen zich ombuigen, en hierin overgaan -j*.

Ook wij bekennen gaarne, dat het onderzoek omtrent den oorsprong en het

verloop der achterste zenuwwortels ons veel moeijelijkcr is voorgekomen dan

van de voorste ; door onze heldere en duidelijke praeparaten, door middel van

chlorcalcium, meenen wij toch eene schrede verder hierin te zijn gekomen.

Indien men bij do intrede der achterste wortels eene longitudinale, dunne

snede vervaardigt, ziet men doorgaans, dat een of meerdere wortels het rugge-

mcrg intreden, maar dan zich terstond naar boven in de longitudinale stren-

gen ombuigen; zoodat het overtuigend is, dat althans een gedeelte van de

zenuwvezels direct in de achterste longitudinale strengen overgaan.

Wij hebben hiervan eene teekening vervaardigd, Fig. 7, waar men hij a

tot b een wortel zich terstond in de longitudinale strengen ziet ombuigen;

deze strengen worden weder door andere gedekt, en men kan die in gelukkige

sneedjes vrij verre vervolgen ; zij loopen parallel met de witte vezels naar

boven, waarvan zij dan een gedeelte uitmaken, en worden dan door hooger

ontspringende gevoelzenuwen gedekt, zoodat zij min of meer laagsgewijze

(imbricalim) op elkander gelegen zijn. Van dit verloop of intrede der gevoel-

zenuw bezit ik meerdere voorbeelden, zoodat het mij inderdaad vreemd is,

dat deze loop dier zenuwwortels door andere Schrijvers niet genoegzaam is

opgemerkt, die meest allen deze zenuwwortels tot in de achterste hoorns zoch-

ten te vervolgen, en waarschijnlijk de ombuiging juist onder de pia menin.x

hebben voorbijgezien, hoezeer Remack dezen loop der gevoelzenuwen in den

kikvorscli reeds in 1844 heeft aangegeven §, en reeds Ehrenberg, Valentin

en BuDGE met hulp van het mikroskoop de gevoelvczclen zich naar boven

zagen ombuigen **. Zooals wij boven reeds hebben opgemerkt, is het onderste

gedeelte van het ruggemerg bij koeijen, waar de gevoelzenuwen zoo zwaar

zijn, voor dit onderzoek het geschiktst; waar zij hij andere dieren dunner

• pag. 61, N'. 5, Tab. 1 e.'

t Zie boven pag. 23.

i MuUER, Arch. na, pag. 177, Tab. VIII, 1'ig. G, -/, u, s.

• VoLKMANN, Ncrvenphijs. 1. c. pag. 511.
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zijn, worden zij door de snede ligt afgescheurd, en men kan het verband

niet meer met duidelijkheid vinden. Belialve deze naar boven in de longitu-

dinale strengen overgaande wortels, komen uit de achterste strengen uit af-

zonderlijke bundels ook dwarse vezels, die zich naar het centrum of den

achtersten hoorn begeven *, waarvan het echter bijna nimmer gelukt in eene

longitudinale snede den loop ver te vervolgen, doordien zij te bogtig loopen
"f.

Des. te beter gelukt dit in eene dwarse snede juist op de hoogte, waar

de zenuwwortel in het ruggemerg treedt, genomen; bij deze rigting ziet men
duidelijk, zooals reeds door Stillijvg en anderen is afgebeeld, den zenuw-

wortel in den grijzen achtersten hoorn indringen. Intusscben is het niet gemak-

kelijk het naauwkeurige beloop van deze vezels na te gaan, die vooral, waar

zij door de gelatineuse stof der achterste hoorns loopen, van eene verbazende

fijnheid en teederheid zijn, zoodat het zeer moeijelijk is hen te vervolgen.

Wij hebben van het verloop dezer zenuwworteis in Fig. 8 eene zoo naauw-

keurig mogelijke afbeelding gemaakt; want om hier de natuur en den rijkdom

van alle vervlechtingen en kronkelingen der intredende wortels volkomen terug

te geven, acht ik bijna ondoenlijk. Wij zien hier een gedeelte van het rugge-

merg, en wel den achtersten hoorn uit het lendengedeelte van eene koe, waar bij

fl. b. c. eenige zenuwworteis naast elkander het ruggemerg intreden, waarvan

bij a en c een gedeelte zich na de intrede doorschijnender vertoont, en uit

dwars doorgesneden opklimmende gevoelzenuwcn schijnt te bestaan. Zeer spoe-

dig verdeelen deze wortels zich in meerdere bundels, die ten deele weder

onderling zamenhangen, en eene soort van plexus vormen, waarvan ik echter

slechts de hoofdbundels heb aangegeven; deze bundels worden dus vaneen

gescheiden door de achterste longitudinale vezels, waartusschen zij doordringen.

Eindelijk bereiken deze bundels den achtersten hoorn der grijze slof, waarin

* I'ig. 7 c, d.

t Om beide soorten van vezelen, de longitudinale en dwarse te zien, is het best in bet lenden-

gedeelte van eene koe het ruggemerg longitudinaal in twee gelijke helften te verdeelen volgens den

loop der fissuren : nu snijdt men aan de acliter-biunenzijde zoo veel van het merg af, dat men ge-

komen is tot aan de intrede der gevoelwortels, en begint nu zeer dunne sneedjes hiervan af te ne-

men, zoodat men iels, doch zeer weinig, van de longitudinale rigting afwijkt, dat is: dat men een dun

segment van den bovensten worteldraad afneemt, terwijl men in het onderste gedeelte van het sneedje

naamvelijks de zenuw geraakt heeft. Daar de dwarse en longitudinale draden uit verschillende bun-

dels voortkomen, die niet geheel in dezelfde longitudinale rigting liggen, kan men o]) deze wijze

beide zenuwdraden in öén siyccdje verkrijgen.

12*
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wij de mcoslc wortels als bundels van hoogst fijne vezels gr gi zien indringen,

die men lot aan het centrum van den hoorn hij d ene, en somwijlen nog iets

verder vervolgen kan, waar zij zich vooral rigtcn naar de ganglicncellon, die

hier in eenige groepen, echter spaarzamer dan in de voorste hoorns, gelegen

zijn. Of zij in de gangliëncellen overgaan, heh ik wegens de huitengenieene

fijnheid met geene volkomene zekerheid kunnen beslissen; maar heb echter

meermalen gezien, dat een dergelijke bundel of streng van deze fijne vezels

tot in eene groep gangliëncellen, maar niet verder kon vervolgd worden ; zoo-

dat ik vermoed, dat zij hierin overgaan, Avaarom men deze vezels ook niet tot

in de voorste horens, zoo als eenigen willen, vervolgen kan.

Behalve deze zenuwwortcls komen hier echter nog andere vezels voor, waarop

het mij toeschijnt, dat de aandacht der Schrijvers niet genoeg gevestigd is

geweest; namelijk: de geheelc achterste hoorn wordt door eenen moer of min

dikken bundel van fijne vezels als met eenen band of gordel omgeven, hetgeen

ook in de figuur bij h h h is uitgedrukt *. Deze laag van randvezels wordt

gedurig versterkt door de stralen, die men vooral in dat gedeelte van het merg,

waar de zenuw niet binnentreedt, met vele lakken ziet uitstralen, en waarvan

de meeste draden in deze randvezels overgaan; echter schijnen ook eenige

draden der zenuwwortcls zich in deze randvezels te begeven, hetgeen ik echter

nog niet met volkomene zekerheid durf bevestigen. Dat deze randvezels in-

lusschen vooral van de dwarse stralen, die hier, even als wij aan de voorste

hoorns gezien hebben, de longitudinale mergstrengen doorkruisen, afkomstig

zijn, blijkt daardoor, dat, indien men een dwars sneedje neemt, uil dit gedeelte

van het ruggemerg lusschen twee zenuwwortcls, waar geen zenuwworlel aan-

wezig is, deze stralen, hoezeer meest minder zaniengesteld, echter toch aan-

wezig zijn, en deze randvezels heb ik in die sncedjes zelfs zeer zwaar ge-

vonden
-f.

• Door deze randvezels is als liet nare do achterste hoorn meer van de longitudinale strengen

afgescheiden, en vanhier dat zoo ligt bij dunne dwarse sncedjes deze strengen van de aehterstc

hoorns bij eene zeer geringe drukking afwijken ; vooral waar geene rcflexzenuwen in den hoorn in-

gaan, waar het verband dan slechts door dunne spaarzame stralen onderhouden wordt.

t Het nut dezer achterste stralen is mij niet duidelijk geworden; hun verloop in de rnndvezelen, en

verder door middel van deze, naar het middelpunt van den achtersten hoorn, Fig. Shhlikl;, schijnt

ccn verband aan te duiden tusschcn de aclitcrslc strengen van liet ruggemerg of geleiddiaden van

het gevoel en het middelpunt van reflex; hetgeen mij echter physiologiseh niet duidelijk is, daar

de reflcxverschijnsclen geen inwendig gevoel opwekken. Veel minder kunnen zij voor irradiatie van
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Vooral is het opmerkelijk, dat deze randvezels vele kleine, meest langwer-

pige gangliëncellen bezitten, Fig. 8 hh; niet overal zijn deze gangliéncellen

even menigvuldig, soms zeldzamer, soms in een vrij aanzienlijk getal; zelfs

in een sneedje vond ik twee duidelijke gangliëncellen in het witte merg buiten

de randcellen, Fig. 8 ü, zonder dat deze met de zenuwwortels schenen zamen

te hangen. Ook op de plaats, waar de zenuwwortels in den grijzen hoorn in-

treden, ontmoet men soms eene gangliëncel, die dan doorgaans groolcr is

dan in de randvezels, en meerdere stralen afgeeft, Fig. 8 bij /*.

Deze randvezels omgeven echter den achtersten hoorn niet alleen van buiten,

maar zij slaan zich voor een deel aan de basis van den hoorn naar binnen, kic,

waar zij van wederzijden elkander in de groep gangliëncellen bij d e ontmoe-

ten, en de tot hiertoe doorgedrongene zenuwwortels overkruisen. Niet alle

vezels der mergstralen gaan in deze randvezels over: eenige treden, of met de

zenuwwortels, of ook afzonderlijk in den grijzen hoorn in, en dringen door

tot in het centrum der grijze stof; zie Fig. 8 g, d, e.

Eindelijk hangen met deze randvezels nog te zamen de vezels, die uit de

grijze achterste commissuren f zich gedeeltelijk dwars naar het centrum d e,

gedeeltelijk in deze randvezels bij k verspreiden.

Uit dit een en ander blijkt dus, dat aan de achterzijde het weefsel van het

i'uggemerg niet alleen meer zamengesteld is, maar ook dat hier twee soorten

van zenuwwortels zijn, waarvan de eene terstond in de witte mergstralen naar

boven klimmen, Fig. 7 a b, en zich naar de hersenen schijnen te begeven.

Deze zijn onbetwistbare zenuwen van het gevoel; de andere wortels echter,

Fig. 7 c,d, Fig. 8 o,h,c, treden dwars door de witte strengen naar den ach-

tersten hoorn, welken zij doordringen, en gedeeltelijk zich met de randvezels,

waardoor de hoorn omgeven en als ingesloten wordt, vermengen, en die in

het centrum van de grijze stof tusschen den voorsten en achtersten hoorn zich

in gangliëncellen, Fig. % d e schijnen te verliezen, waarin tevens zoowel het

meerendeel der landvezelen ais de acliterste commissuur f zich vereenigen.

Deze zenuwdraden kunnen wel naauwelijks iets anders zijn dan rcflexzenuwen.

gevoel, dat is van overplanting van den indruk of van pijn op eene naast gelegene gcvoclzenuw die-

nen, lielgeen hoogst waarschijnlijk hooger, waar de gevoelzenuwcn eindigen, in de medulla oblongata

plaats heeft. Het waarschijnlijkst komt mij voor, dat deze achterste stralen met de van achter in-

dringende reflexzenuwen in verband staan; maar ik acht het best, mij hieromtrent van alle, misschien

gewaagde, stellingen te onthouden, zoolang het verband dezer achterste stralen niet duidelijker be-

kend is.
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die den prikkel overbrengen in liet nel van gnngliencellèn, wnarmede zij schij-

nen zamen Ie hangen^ vanwaar de ontvangen indruk zicii dan kan mededeeicn

aan de voorsle ccllongroepen, waaruit de zenuwworlels voor beweging ont-

springen. Deze dwarse wortels, die tot dus verre voor gevoelwortels gehouden

zijn, schijnen dus tot reflexwortels te beliooren, die de gevoelzenuwen ver-

gezellen tot aan en in bet ruggenierg, waar zij uit elkander wijken; de eerste

om naar boven zich naar de hersenen te begeven, de andere om zich met het

algemecne middelpunt voor beweging, dat is met de eene of andere groep gan-

gliëncellcn in het begin der voorste hoorns te verbinden. De achterste hoorn

zelf, die men dan ook wel, hoezeer oneigenlijk uit gelatineusc stof laat be-

staan, wegens zijne groote doorschijnendheid, heeft op eene dwarse doorsnede

een sierlijk meer of min vlammend aanzien, Fig. 8 gg, tegen de einden zeer

doorschijnende, met een donkeren gevlamden land, terwijl meerdere bundels

als donkerder strepen dezen hoorn doorboren ; zijn zamcnstel verschilt dus zeer

van dat des voorsten hoorns, die eenen meer gelijken tint heeft, en meer of min

met gangliëncellen, en de vele zich kruisende draden, die hieruit ontspringen,

bezet is.

Maakt men nu eene overlangsche snede door den achtersten hoorn, zoo ziet

men duidelijk, dat deze zoogenaamde gelatineusc stof uit fijne, doorschijnende,

longitudinale vezels bestaat, Fig. 9 6 6, die meest een parallellen loop bezitten,

en ongelijk veel dunner zijn dan de witte opklimmende mergdraden of gevoel-

draden. (Zie Fig. 9 c.) Bij gelukkige sneed jes ziet men hiertusschen weder

de dwarse fijne bundels der reflexzenuwen verloopcn, Fig. 9 aaa, doch waar-

van men om bun bogtigen of kronkelcnden loop gewoonlijk slechts afgesneden

brokstukken vervolgen kan, die zich altijd als afgezonderde bundels, nooit als

geheele vlakten van dwarse vezels vertoonen, zooals deze ook door Schilliivg

zijn afgebeeld *. Somwijlen schenen deze dwarse bundels zich ook in de lon-

gitudinale om te buigen, bolgeen ook Schimiixg waarnam. Nu en dan, schoon

vrij zeldzaam, vindt men ook midden in deze gelatineu.se stof of achtersten

hoorn duidelijke gangliëncellen, die ik zoowel bij dwarse als bij longitudinale

.secties heb aangetrolfen, zie Fig. lO, in eene longitudinale sectie. Deze zijn

buitengemeen klein en vormen kleine omschreveiie groepen; op andere plaatsen

ziet men soms midden in den achtersten hoorn grootere gangliëncellen afzon-

derlijk gelegen.

Tab. 2, Fig. 1.
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De beteekenis en physiologische verklaring dezer longitudinale vezels in den

achtersten hoorn, die bijna geheel, althans voor verre het grootste gedeelte

uit deze vezels bestaat, is niet gemakkelijk. Tot gevoeldraden, die meer naar

binnen gelegen, zich naar de hersenen begeven, kunnen zij moeijelijk gebragt

worden; niet alleen, omdat zij veel fijner zijn dan de witte strengen, Fig. 9 c,

maar, en wel vooral, om de verschillende grootte dezer achterste hoorns zelve;

immers zijn deze in de lenden-aanzwelling, zoowel als in de cervicaal-aanzwelling

het grootst, en overtreffen in breedte en uitgebreidheid zeer verre de hoorns in

het ruggegedeelte *. Deze lijne vezels loopen dus niet onafgebroken door naar

boven, daar in dit geval de achterste hoorns in het ruggedeelte niet dunner

dan in de lendenen konden zijn.

Indien wij echter letten op den oorsprong der beweegzenuwen uit groepen

van gangliëncellen, en dat deze groepen onderling met elkander voor ver-

schillende spieren in verband staan, ter coördinatie der beweging; dat ver-

der bij een eigen geïrriteerden toestand van het ruggemerg één prikkel zeer

vele of zelfs alle zenuwen van het ruggemerg tot convalsive werkingen kan

opwekken, en zoo de reflexbewegingen zich tot verafgelegene gedeelten kan

doen uitstrekken, dan is het meer dan waarschijnlijk, dat deze longitudinale,

fijne doorschijnende vezels, waaruit de achterste hoorns bestaan, communi-

catie-vezelen zijn, dat is, die de op verschillende hoogte van het rugge-

merg gelegene gangliëngroepen onderling verbinden, en zoo vooral dienen

voor. de coördinatie der bewegingen f. Dit denkbeeld wordt nog zeer beves-

tigd, doordien juist even zoo als de voorste hoorns voor beweging veel broeder

zijn en rijker aan gangliëngroepen in de lenden- en het halsgedeelte, waaruit

de zenuwen voor de zamengestelde bewegingen der extremiteiten ontspringen,

zoo ook de achterste hoorns daar breeder zijn, om die verschillende groepen

onderling te verbinden. In den rug echter dienen de zenuwen meer voor een-

voudige bewegingen, namelijk van de tusscheniibbige spieren en rugspieren,

waar de verschillende combinatiën veel geringer zijn, dan tusschen de zoo

menigvuldige spieren der extremiteiten; maar hier zijn ook beide horens veel

geringer in omvang.

• Zie Stillino, Sfed. Obloncjut. PI. I, Fig. 1 vergeleken met PI. H, Fig. 2.

j- Het komt mij waarscliijiilijk voor, dat eenige der dwarse bundels of draden der reflexzenmven

hierin overgaan, terivijl andere dezer draden zich op de voorgestelde wijze met de centrale cellen-

groep schijnen te vereenigen, waardoor dus het verband tusschen de reflexzenuwcn en deze longi-

tudinale vezels, en daardoor de veelzijdigheid van reflexie schijnt bevorderd te worden.
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Vollediger kunnen wij dit echter eerst overzien, Avanneer wij ook de coni-

uiissuren van het ruggemerg hehhen beschouwd, waartoe wij thans overgaan.

Over deze commissurcn is evenzeer verschil van gevoelen als over alle

overige gedeelten van het ruggemerg; Kölliker laat ten deele de zcnuw-

wortels in de commissurcn overgaan, hetgeen reeds Stilliitg leerde; ten

deele meent hij, dat de voorste commissuur eene overkruising is van de voorste

witte ruggemergstrengen *. Schilling merkt echter teregt op, dat de beide

commissurcn uit grijze vezelen bestaan, geenszins uit witte mergdraden; zoo

ook ontkent Blattman, dat de longitudinale witte vezelen direct in de com-

missurcn overgaan ; slechts vermengen deze zich onderling, volgens Blattman,

zonder eenige directe verbinding aan te gaan
-f.

liet uitvoerigst en best heeft Schilling het maaksel en verband der com-
missuren uiteengezet, en tevens de verschillende gevoelens der Schrijvers hier-

over beoordeeld, waarop wij nader verwijzen §.

De voorste commissuur onderscheidt zich van de achterste zeer bijzonder,

doordien in de voorste de vezelen zich kruisen,' zooals reeds door Stilling

is afgebeeld, maar waarvan vooral Schilling eene zeer fraaije afbeelding

geeft **. Wij hebben deze kruising bestendig waargenomen, en hiervan eene

afbeelding uit bet lendengedeelte der koe gegeven
-f-f.

De vezelen slaan zich

na de kruising om, loopen ten deele als menigvuldig zich door elkander vlech-

tende vezels §§ langs de binnenzijde der voorste fissuur in de witte stren-

gen ***, ten deele gaan zij in den binnenrand van den voorsten grijzen hoorn

over, waar zij zich vermengen met de ring- of randvezelen, die uit de menig-

vuldige stralen voortkomen fff, en van uit de grijze slof, zooals wij boven

gezien hebben, in de witte mergstrengen zich verdeelen, en de longitudinale

vezels opnemen. Zij gaan, zooals reeds teregt door Schilling is opge-

* Mikrosk. Anat. 1. c. pag. 412.

t Blattman, 1. c. pag. 12, 22.

§ 1. c. pag. ii sqq.

*
1. c. Tab. I.

tt Fig. U 6, c, d.

{§ Fig. 11 d.

•** Fig. 12 bij f.

ttt Fig. 11 /, Fig. 12 /.

1
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merkt *, geenszins in de wortels der voorste zenuwen direct over, hetgeen ik

eveneens nimmer onder zeer vele fraaije voorwerpen, waar ik de wortelvezels

der zenuwen zeer ver kon vervolgen, heb waargenomen; het zijn vezelen, die

als dwarse commissuren moeten beschouwd worden. De verbinding namelijk

van deze vezelen met die, welke uit de stralen langs den rand van den hoorn

verloopen, en de menigvuldige stralen, die zich uit de commissuur langs de

voorste fissuur direct in de witte strengen verspreiden
-f,

wijzen wel op eene

soortgelijke verbinding en werking, dat is, zij nemen waarschijnlijk longitu-

dinale vezels op, waarvan zij de werking aan de tegenovergestelde zijde van

het ruggemerg overbrengen, en hier gaan zij over in eene groep gangliën-

cellen §, die door Schilling niet is erkend, maar die wij boven hebben be-

schreven, welke groep gangliëncellen weder met de andere groepen, in den

voorsten hoorn aanwezig, meer of min in verband schijnt te staan. Door deze

voorste commissuur wordt dus waarschijnlijk het verband daargesteld tusschen

de bewegingen der regter- en linkerzijde, die, zoo als bekend is, zoo veel

invloed op elkander uitoefenen, b. v. bij het gaan, het racer of min verschil

of overeenkomst tusschen de bewegingen der beide armen of handen, waar-

door het ook b. v. voor den beginnenden pianospeler zoo moeijelijk wordt de

vingers der beide handen ongelijk te bewegen; daar door de beweging der

vingeren van de eene, ook de vingeren der andere hand eene neiging ver-

krijgen dezelfde beweging te maken. Vanhier ook, dat Stilling bij eene

verdoeling van het ruggemerg in de lengte volgens de fissuren in twee deelen

wel willekeurige bewegingen in een kikvorsch ontstaan zag, maar de harmonie

tusschen de bewegingen der extremiteiten was verbroken **.

Grooter verschil is er, vooral wat de breedte betreft, tusschen de achterste

commissuren ; in het onderste lendengedeelte is deze commissuur zeer breed,

en bevat dus vele vezelen, hooger in den rug is deze achterste commissuur

veel smaller, in het bovenste cervicaal-gedeelte wordt deze commissuur weder

breeder
-f-]^.

* 1. c. pag. 50.

t ïig- 12 /.

§ Fig. 11 ƒ, Fig. 12 l.

•* Untersuchungen ueber die Funclioncn des Rückenmarhs, pag. 82.

ft Zie onze Fig. 11 en 12 uit de lenden; zoo ook Claukk, Phil. Trans. 1. o. Tab. XX, Fig. 1—5

uit het onderste gedeelte der lenden, cu ïab. XXI—XXV. Zoo ook Stji-lino, Mcd. oblong. Tab.

II en III.

13

VKIUIAND. DEK KONINKL. AKADEMIE, DEEI. II.
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De vezelen dezer achterste dwarse commissuur loopeii parallel zonder over-

kruisiiig; die, welke het naast bij de centrale opening zijn, gaan in eene gan-

gliëngroep over *, en deze vezelen zijn mij in meerdere voorwerpen van eene

eenigzins ligtere kleur voorgekomen, zoo als in Fig. H en 12 is uitgedrukt.

De andere loopcn ten deele dwars van het centrum van de eene zijde naai'

dat der overgestelde, waar zij in de centrale groep van gangliëncellen schijnen

te eindigen f. Hier, als in een meer algemeen middelpunt vereenigen zich de

reflexdraden, de randvezels van don achtersten hoorn en de achterste com-

missuur, zoo als wij hoven hebhen gezien; de achterste vezelen van deze com-

missuur gaan direct in de randvezels over, die uit de binnenste stralen ont-

springen §, waardoor hier iets soortgelijks plaats heeft, als wij bij de voorste

commissuur hebben waargenomen, zonder dat echter eenige kruising aanwezig is.

De vezelen dus der achterste commissuur gaan evenmin eene directe ver-

binding aan met de eigenlijke gevoelvezelen, die zelfs niet in den achtersten

hoorn indringen, als met de voorste wortels ; ook met de vezelen der reflex-

zenuwen, die, zoo als wij gezien hebben, door den achtersten hoorn tot in

het midden der grijze stof dringen, hangen de vezelen der achterste conmiis-

suur waarschijnlijk niet direct te zamen. Zij schijnen hier in de verschillende

gangliëncellen uit te loopen, die men algemeen in het ruggemerg beschouwen

kan als punten van vereeniging van ongelijk werkende vezelen, als middel-

punten, waar zenuwwerking wordt opgewekt, die dan van uit deze cellen in

verbindingsdraden en zenuwvezelen uitstraalt. Immers hebben wij in het mid-

den der grijze stof aan de basis van den achtersten hoorn eene ceigroep

gezien (Fig. 8 d,c), die een algemeen punt voor reflex schijnt te zijn; in deze

ceigroep stralen namelijk de reflexzenuwen uit; hierin convergeren de circu-

laire randvezelen, die den achtersten hoorn omgeven, Fig. 8 h,h,h, en voor

het groot.sle deel uit de builenslralen / schijnen te ontspringen, en eindelijk

loopcn hierin ook de vezelen der achterste commissuur uit f,c,d. Bedenken

wij nu, dat de achterste hoorn zelf uit longitudinale fijne vezels bestaat, die

waarschijnlijk dienen om verschillende groepen cellen te verecnigen, met welke

fijne vezels deze middelste gangliengroep, d,c, tevens in aanraking is, dan kan

men oordeclen welk een gewigtig vereenigingspunt door deze cellen wordt

t Fig. S f e d. Fig. 12 k.

f Fig. 8 / k.
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(Jaargesteld, die op hunne beurt weder schijnen zamen te hangen met de
groepen cellen in den voorsten hoorn voor beweging, Fig. I'i k,l.

Tusschen deze beide commissuren is het centraal kanaal gelegen, een ver-
volg van de vierde hersenholte, hetwelk van binnen met epithelialcellen be-
kleed is *. KöLLiKER zegt, dat het in den mensch niet als een hol kanaal

voorkomt, zooals in de vrucht, maar dat die plaats door eenc graauwe kern
wordt ingenomen, die uit een centrale, vooral door zenuwcellen gevormde
cjiindrische of afgeplatte streep van ligt geelachtige kleur gevormd wordt f.
ScHiLLiTfG betuigt somwijlen duidelijk in den mensch een kanaal te hebben
aangetroffen §, en ik vond dit kanaal zelfs in het ruggemerg van eene TO-jario-c

vrouw. Ik vermoed dal Kölliker door het ruggemerg in acidum chromicum te

verharden, is misleid geworden; somwijlen namelijk heb ik ook in schapenen
zelfs koeijen eenige gestolde stof, waarschijnlijk albumen in het kanaal aange-
troffen, en vermoed, dat door de sterke inwerking van acidum chromicum dit

kanaal meermalen zich of geheel te zamen trekt, of dat eenige vochtige inhoud
zoo vast is gestold, dat het niet meer te herkennen was. In dunne plaatjes, na
eenige verharding in spiritus en later geplaatst in chlorcalcium, heb ik steeds

een kanaal hier aangetroffen, hetgeen overigens bij koeijen wijder en veel

duidelijker is.

Zien wij thans op het verhandelde terug, dan mecnen wij als slotsom van
onze onderzoekingen te mogen vaststellen:

\) De gangliëncellen, vooral in den voorsten hoorn, hangen onderling door
meer of min vertakte communicatievezels te zamen, en vormen zoo onderling

meerder of minder gescheiden groepen.

2) Uit de gangliëncellen, vooral in het midden en voorste gedeelte van den
voorsten hoorn, ontspringen de beweegzenuwcn, die zich aan den rand der

grijze stof tot een, of gemeenlijk twee of meerdere zenuwwoilels naast elkan-

iler vereenigen, en nu volgens eene dwarse rigting het ruggemerg verlaten,

om de wortels der beweegzenuwcn zamen te stellen.

.)) Langs den buitem'and des voorsten hoorns verloopen randvezels of dra-

• Fig. 11 a, Fig. 12.

t Miknsk. Anal. I. c. png. 411.

{ 1. c. pap. 42.

13*
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den, die uit de stralen, welke tusschen de longitudinale strengen zich ver-

deden, hunnen oorsprong nemen en met de gangliëncellen zamenhangen, die

in grooten getale langs den buitenrand van den voorsten hoorn geplaatst zijn

Deze cellen hangen weder met andere dieper gelegene te zamen, en zoo eindelijk

met de groep gangliëncellen, waaruit de beweegzenuw zijnen oorsprong neemt.

4) De voorste longitudinale strengen bestaan uit witte, meest parallel loo-

pende mergvezelen, die in de even genoemde dwarse stralen overgaan, en zoo

den indruk van den wil op de gangliëncellen in de grijze stof overbrengen; de

longitudinale vezelen, welke het naast aan den grijzen hoorn gelegen zijn,

buigen zich direct om, ten einde in eene gangliëncel over te gaan.

5) De achterste zenuwwortels bevatten twee soorten van zenuwdraden : die

voor het eigenlijk gevoel en die voor reflex. Vanhier zijn de achterste zenuw-

wortels ook veel dikker dan de voorste.

6) De zenuwwortels voor gevoel gaan terstond na hunne intrede in hel

ruggemerg naar boven langs de achterste strengen, om zich naar de hersenen

of de plaats van perceptie te begeven. Zij dringen niet in de grijze stof.

7) De andere draden voor reflex dringen dwars naar den achtersten hoorn,

en maken tusschen de longitudinale vezels of strengen meerdere vlechten; ten

deele dringen zij door de zoogenoemde gelatineuse stof van den achtersten

hoorn naar het midden der grijze stof, waar zij in gangliëngroepen schijnen

over te gaan; misschien geven zij ook eenige draden af aan de randvezels,

die overal den grijzen achtersten hoorn als een band omringen.

8) Deze randvezels ontstaan voor een groot deel uit de zcnuwstralen, die

uit den achtersten hoorn in hot merg zich verspreiden; zij omringen den hoorn,

en aan zijne basis krommen zij zich van weerszijden om naar het midden tot

de groep gangliëncellen, waarin ook de rcflexzenuwen eindigen. Tusschen deze

randvezelen zijn meerdere meest langwerpige gangliëncellen ingestrooid, eenige

gangliëncellen worden ook in de gelatineuse stof, vooral nader bij het midden,

aangetroffen.

0) De aclitcrstc hoorns der grijze stof bestaan vooi'al uit zeer fijne longi-

tudinale vezelen. Daar nu deze achterste hoorns in de cervicaal- en lenden-

aanzwclling ten minste 5 a 6 maal dikker zijn, dan in het dorsaalgedeclte

van het ruggemerg, volgt dat deze fijne longitudinale vezels hier in een veel

grooter getal aanwezig zijn, en dus niet door het geheelc ruggemerg heen loo-

pen, maar in de cervicaal- en Icnden-aanzwelling, waar de meeste reflex-

werkingen en bewegingen opgewekt en verbonden worden, voor het grootste
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gedeelte eindigen ; zij sciiijnen dus door hunne longitudinale rigting, meerdere
boven elkander geplaatste celgroepen meer of min te vereenigen, en dus lon-

gitudinale communicatie-draden te vormen.

10) De achterste commissuur, uit grijze vezelen bestaande, gaat ten deele in

naderbij gelegene gangliëncellen over, ten deele in de cellen, die in het mid-
den der grijze stof aanwezig zijn, ten deele hangen eenige vezels met de

randvezels om den achtersten hoorn te zamen.

11) De voorste commissuur maakt eene overkruising; zijne vezelen slaan

zich naar voren, om ten deele direct als stralen tusschen de binnenste voorste

longitudinaal-strengen te eindigen; ten deele gaan zij naar den binnenrand

van den voorsten hoorn, waar zij in de randvezelen overgaan, die uit de stra-

len, zooals wij boven gezien hebben, hunnen oorsprong nemen.

12) De vezelen der voorste zoowel als der achterste commissuren hangen

niet direct met de zenuwwortels te zamen, met die der voorste echter waar-

schijnlijk door middel der vereenigingsdraden tusschen de verschillende gan-

gliëngroepen, en beide commissuren bestaan uit grijze vezelen.

lo) In het ruggemerg is bestendig een kanaal aanwezig van binnen met
epithelialcellen bekleed, hetwelk soms eenig albumineus vocht schijnt te be-

vatten, en in den mensch enger schijnt dan in de meeste dieren.

Nadat wij, zoo naauwkeurig ons mogelijk was, de voornaamste punten om-
trent het weefsel en het onderling verband der deelen, waaruit bet ruggemerg

is te zamen gesteld, hebben getracht uiteen te zetten en tot een geheel te

brengen, komt het ons niet ondienslig voor, het aangevoerde nader door eenige

physiologische gronden te bevestigen, en te gelijk de wijze van werking in het

ruggemerg hieruit af te leiden en te verklaren.

i) Dat de beweegzenuwcn in het ruggemerg en wel uit de multipolaiie

gangliëncellen van de voorste grijze hoorns hunnen oorsprong nemen, hebben

wij door overtuigende waarnemingen bevestigd gevonden; dit was van te meer

gcwigt, daar de voornaamste waarnemingen van Wagner, door Ecker afge-

beeld, uit de elektricke rog waren genomen, en hoe waarschijnlijk ook hier-

van de toepassing op het ruggemerg zelf konde gemaakt worden, liet dit nog

misschien eenigen twijfel over. De afbeelding van Schilling is evenmin

volkomen bevredigend, ofschoon hij even als Gratiolet betuigt, den zamcn-

hang met de beweegzenuwen overtuigend gezien te hebben. Dat echter het
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denkbeeld van Kölliker, die den oorsprong der beweegzenuwen uit de her-

senen wil afleiden, aan buitengewone zwarigheden onderhevig is, die reeds

op zicii zelve dit zijn gevoelen onwaarschijnlijk doen zijn, is niet moeijelijk

aan te toonen.

Letten wij op eene spier, b. v. den biceps, of welke andere spier van

ecnigen omvang, en onderzoeken wij de zenuwen, die zich als beweegzenuwen

in deze spier verliezen, dan zal eenig mikroskopisch onderzoek ons gemakkelijk

bewijzen, dat de takken der zoogenoemden perlorans Casserii, die zich in den

bicei)S begeven, nog vele honderde, ja duizende primiliefdraden bevatten; uit

dezelfde zenuw ontvangt ook de brachialis internus zijne beweegzenuwen, waar-

door dit getal nog aanzienlijk vermeerderd wordt, liet eigendommelijke van

deze spieren is echter, dat wij geen van beiden afzonderlijk kunnen bewegen;

zij vormen een stelsel, hoedanige er nog veel uitgebreidere in het ligchaam

zijn: denken wij slechts aan den rectus, cruraeus en vasti. Wanneer wij

deze spieren in werking brengen, worden alle vezels, tot dit stelsel behooren-

de, gelijkmatig gespannen; wij zijn niet in slaat den biceps te spannen

en den brachialis internus gerelaxcerd te laten, of omgekeerd; maar hetzij

met eene geringe kracht, hetzij bij eene hevige inspanning wordt de werking

van onzen wil gelijkmatig aan alle spicrvezols medegedeeld, hetgeen volstrekt

noodig was, zouden deze spieren ons de dienst doen, waarvoor zij vatbaar

zijn ; eene gedeeltelijke zamentrekking van eenige spierbundels was voor ons

gebruik volstrekt nutteloos, omdat in deze spieren een gedeelte geene andere

werking zoude kunnen doen dan de gcheele spier, namelijk den voorarm te

buigen; de indruk van onzen wil moet dus gelijkmatig over alle spierzenuwen

verdeeld worden, die in den brachialis internus en biceps treden. Begeven

zich nu alle deze spierzenuwen langs het ruggemerg tot in de hersenen, en

wel tot het punt, waar onze wil werkt, dan moet onze wil altijd gelijkmatig

op alle deze duizende zenuwvezels werken; maar dan bestaat or ook geeno

verklaring, waarom onze wil niet sterker op eenige zenuwvezels dan op andere

/.oude kunnen inwerken, daar zij wel naar willekeur op verschillende spier-

zenuwen werken kan, en wij zouden het vermogen moeten bezitten, b. v. de

eonc helft van den biceps, of ook den biceps alleen in werking te brengen en

don brachialis internus gerelaxcerd te laten.

De iNatuur heeft dit echter naar onze meening veel eenvoudiger en zekerder

verrigl. Alle deze spierzenuwen, namelijk voor den biceps en brachialis in-

Iflrnus, ontspringen uit eene onderling zamenhangende groep van multipolaire
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gangliëncellen. Ontvangt nu deze groep eenen indruk of prikkel van onzen

wil, door middel van een of eenige geleidraden, die uit de hersenen afkomstig.

zijn, zoo schijnt zich' deze indruk op alle multipolaire cellen van deze groep,

door middel der vele communicatiedraden, waardoor zij onderling zamenhangen,

gelijkelijk te verbreiden en tot kraciitsontwikkeling op te wekken, waarvan het

gevolg is, dat alle zenuwvezels uit deze groep afkomstig, met oene gelijkma-

tige kracht worden opgewekt, die zich aan alle spiervczels gelijkelijk mede-

deelt, welke zenuwen uit deze groep ontvangen, waarvan dan eene gelijkmatige

en tevens gelijktijdige werking en zamentrekking van alle spiervczels van den

liiceps en brachialis internus het gevolg moet zijn, waarom wij dan ook niet in

staat zijn een gedeelte van deze spieren gedurende hunne zamentrekking wer-

keloos te laten. Wij kunnen dus eene dergelijke groep van gangliëncellen als

eene batterij Leidsche flcsschen beschouwen, die onderling verbonden zijn; de

electrieke kracht verdeelt zich gelijkmatig over alle zamen vereenigde flesschen,

en alle worden te gelijk gelijkmatig ontladen, zooals er ook slechts een con-

ductor noodig is om alle de flesschen gelijkelijk te laden *.

2) Volgens deze voorstelling wordt niet alleen verklaard de gelijkmatige

en gelijktijdige werking van alle vezels eener spier, maar hierdoor wordt ook

het zamenstel van het ruggemerg duidelijker en verstaanbaar. Indien namelijk

oen prikkel, aan eene dergelijke groep gangliëncellen medegedeeld, zich ge-

lijkmatig over de geheele groep verspreidt, kan het getal medullaire draden,

die den indruk van onzen wil naar die groep overbrengen, zeer gering zijn.

Theoretisch zoude men zich zelfs slechts éénen geleiddraad kunnen denken ; wij

gclooven echter niet, dat do natuur zulk eene belangrijke werking, als die eener

aanzienlijke spier, of zelfs van een stelsel spieren, aan één enkelen zoo teederen

zenuwdraad zal hebben toevertrouwd; maar stellig mogen wij ons voorstellen,

dat het getal geleiddraden, die uit de hersenen ontspringen en langs de voorste

en zijdelingste strengen naar beneden loopen, om zich met ééne groep gangliën-

cellen te vercenigen, niet groot behoeft te zijn; dit getal kan dus hoogst

• Hoezeer het ook anatomisch niet kan worden aangetoond, daar men niet alle de menigvul-

dige zich doorkruisende draden in de voorste hoorns der grijze stof vervolgen kan, moet men toch

besluiten, dat dergelijke groepen tot eene zekere mate van de aangrenzende geïsoleerd zijn, daar

anders de afzonderlijke beweging van eene spier onmogelijk zoude worden ; om deze reden kunnen

wij ons de gangliëncellen niet voorstellen als zamenliangeude kolommen uitmakende, die langs de

geheele lengte van het ruggemerg loopen ; maar zij moeten in zoo vele verschillende groepen zijn

afgedeeld, als er afzonderlijke spierstelsels of ook spierbewegingen in het ligchaara voorkomen.
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gering zijn in vergelijking met het getal zenuwdraden, hetgeen uit de groep

cellen ontspringt en zich als zenuw in de spier verdeelt; en hieruit verklaart

zich van zelve de onevenredigheid tusschen de massa der voorste en voorzijde-

lingsche strengen, in tegenoverstelling van de massa van alle beweegwortels

te zamen, welke onevenredigheid door de berekeningen van Kölliker niet

juist wordt verklaard. Denken wij ons slechts, zoo als reeds Todd en Dowman
liebben opgemerkt *, dat in de vezels, die de voorste pyramiden zamenstellen

en door den pons Varolii naar de crura cerehri gaan, alle zenuwdraden zouden

moeten bevat zijn, die de spierbundels en spieren van het gehcele ligchaani

in werking brengen, dan valt hier eene onevenredigheid in het oog, die zich door

de verschillende fijnheid van zenuwvezels niet laat verklaren, daar dit verschil

()]) verre na zoo groot niet is.

Hieruit volgt dus, dat het getal medullaire longitudinale vezels, die zich als

geleiders van den indruk van onzen wil van de hersenen naar de verschillende

groepen gangliëncellen begeven, betrekkelijk gering kan zijn. Zij moeten name-

lijk in evenredigheid zijn tot het verschillend aantal gangliëngroepen in de voorste

hoorns aanwezig, en dit getal verschillende gangliëngroepen moet in verband

staan tot de verschillende afzonderlijke bewegingen, die wij of met verschil-

lende spieren, of zelfs somwijlen met eenige deelen van eene spier, b. v. ver-

schillende afdeelingen van den pectoralis major kunnen in het werk stellen. Zoo

zal er b. v. naar onze voorstelling ééne aanzienlijke groep gangliëncellen in het

lendengedeelte van het ruggemerg aanwezig zijn voor den rectus, de vasti en

eruracus, ééne groep voor den gastrocnemius en soleus enz., en dus zal het

aantal gangliëngroepen naauwelijks veel meer kunnen bedragen dan het getal

spieren, hetwelk in het ligchaam aanwezig is. Wanneer wij dus op dwarse

doorsneden de dikte der voorzijdelingsche strengen van het ruggemerg op

verschillende hoogten vergelijken, dan zal door het gering getal geleiddraden,

hetwelk van iedere groep naar boven stijgt, de dikte van de voorzijdelingsche

strengen naar boven slechts weinig toenemen.

Aan de achterzijde hebben wij echter gezien, dat de eigenlijke gevoeldraden,

na hunne intrede in het ruggemerg, terstond zich naar boven ombuigen om
een deel der achterste strengen uit te maken; de achterste en achterslzijde-

lingsche strengen moeten dus zoo vele zenuwdraden bevatten, als er zenuwen

t Phyt. Anat. 2 part. png. 329 en Cyclop. of Anat. and PInjs. torn. III, pag. 722 D.
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voor gevoel zijn. In de opklimmende rij van dwarse doorsneden zullen dus

de achterste en aclilcrst zijdelingsclio strengen door de telkens bijkomende

ffevoelzenuwen veel dikker naar boven moeten worden, dan dit met de voor-

sle het geval is.

Vergelijken wij nu uit dit oogpunt de platen van Arnold *, die zeer

naauwkeurig zijn, dan zien wij, dat in de bovenste afdeelingen van bet rugge-

merg de aditerst zijdelingsche strengen zeer in massa zijn toegenomen, ter-

wijl die aan de voorzijdelingsche strengen slechts zeer weinig in dikte ver-

meerderd zijn, zoodat de structuur van bet ruggemerg geheel met onze voor-

stelling overeenkomt.

o) Wij hebben gemeend te moeten vaststellen, dat voor iedere bijzondere

beweging eene eigene groep gangiiëncellen moet aanwezig zijn, waaruit al

die zenuwdraden ontspringen, die naar eene spier of een altijd gelijktijdig

werkend stelsel spieren gaan. Hoe grooter dus het aantal verschillend wer-

kende spieren is, des te menigvuldiger moeten ook in de voorste hoorns van

het ruggemerg de verschillende gangliëngroepen zijn, om deze spieren te ver-

tegenwoordigen en hunne verschillende werkingen voort te brengen. Het ge-

volg biervan zal zijn, dat op die plaatsen de voorste hoorns der grijze stof

i)reedcr en grooter moeten wezen en een grooter getal muitipolaire cellen

bevatten, dan waar slechts een gering aantal verschillende spierwerkingen

van uit het ruggemerg bestuuid wordt, of waar bet getal spieren kleiner is.

In de lendcn-aanzwelling waaruit de zenuwen voor de beenen, en in de cer-

vicaal-aanzwelling waaruit de zenuwen voor do armen ontspringen, zullen

dus de voorste hoorns breeder en massiver moeten zijn dan in het rugge-

declte, waar de werking der intercostalcs en rugspicren op verre na niet zoo

vele verschillende spieren bevatten noch verschillende bewegingen plaats

hebben, als in de extremiteiten. Vergelijken wij weder uit dit oogpunt de

afbeeldingen van Arnold, dan is het in hel oog vallend, dat juist in de

lenden-aanzwelling f en in hot balsgedeelte § de voorste hoorns zoo breed

* Tubul. awit. Tab. 1, Tab. II. Men zie li. v. Fig. 2Ü tot 23 lictwulk de kniJuii-aanzwelling

bevat, met Fig. 20 tot 10 of het lialsgedccltc van het ruKgcmerp;, en liel onderselicid zal ieder in

het oog vallen. — Ook Lonckt heeft deze liguren, zonder echter Aunold te noemen, vrij getrouw

gecopieerd. Annt. et Phijsiul. Ja Sijstcme nerveux, Tom. 1, pi 2. — Zie ook SriLLiNu, .1/ct/. "WoHjfl/.

Tab. I, Fig. 1, vergeleken met Tab. II, Fig. 3 en 4.

+ PI. II van Fig. 2ü tot 23.

i 1. c. van 20 tot 10.

VERIUNU. Di;it KÜNINKI.. AKADFMIE, DEEI, 11. ^"^
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zijn, terwijl (loze integendeel in het rugge-gedeelte * in liet oog loopend

smal en klein zijn •{•. Bij niikroskopisch onderzoek is mij tevens gebleken,

dat in het rugge-gedeelte het aantal gangliëncellen veel geringer is, of zoo-

;ils Clarke teregt heeft opgemerkt, dat het getal gangliëncellen in eene di-

ificte verhouding staat tot de grootte van de beAveegzenuwon, die zich uit het

ruggemerg begeven §.

Onze voorstelling van het nut en de wijze van verbinding der gangliën-

cellen tot groepen, verklaart dus tevens de verschillende dikte van de voorst<!

hoorns en het ruggemerg voor de verschillende plaatsen en spierzenuwen,

die het ruggemerg verlaten.

4) Vergelijken wij het ruggemerg bij verschillende dieren, dan vinden wij

ook hierin eene bevestiging van het gezegde. Hoezeer het mij aan tijd en ge-

legenheid ontbroken heeft om een mikroskopisch onderzoek van liet rugge-

merg over een groot aantal dieren uit te strekken, eene onderneming, die

inderdaad hoogst belangrijke resultaten zoude kunnen opleveren, heb ik ech-

ter getracht bij eenige dieren het ruggemerg nader te onderzoekon, waar mij

toescheen dat een grooter verschil plaats had. Bijzonder trok hierin de dun-

heid van het ruggemerg bij eenige visschen mijne aandacht. In de gelegen-

heid zijnde eenen Steur (Acipenser sturio) van ongeveer i'iO jjond Ie oiitlo-

ilon, was ik hoogst verwonderd een ruggomeig aan te trollen, hotgeen naau-

welijks dikker was dan dat van eenen Kikvorsch, terwijl zijne spieren verre

de zwaarste deelen van het ligchaam uitmaken, en zelfs de dikte der spier-

massa in dezen visch, die der zwaarste spieren van een mensch verre over-

• 1. c. Fig. 22 en 21. Zie ook rfiiLLiNG, Meil. nM. Tab. I, Flg. 1 in T.i'). Il, Fig. 3 t.-.gcu-

over Tab. II, Fig. 2 en 4.

t Hiermede ovcreenküiiistig zijn dan ook de dwarse stralen uit de voorste hoorns, in liet witte

merg, menigvuldiger in de lenden- en cervicaal-aanzwclling dan in liet rugge-gedeelte; daar meerdere

groepen gangliëncellen ook meerdere verbindingen met do voorzijdelingsclie strengen als dragers

van den iudriik van den wil vorderen.

j l'hil. Tninxuct. 1. c. pag. t]H — Tevens valt het ligt te begrijpen, waarom, zooals reeds

Gratioi.f.1 opmerkt (zie boven pag. 22 Sq.) do gangliëncellen in grootere dieren grooter en menig-
vuldiger in de voorste hoorns zijn. Indien immers de bijzondere zenuwdraden voor de spieren uit

deze gangliëngroepen hunnen oorsprong nemen, dan moeten, daar zwaardere spieren meerdere zenun-
(Irndcn bekomen, ook de gangliëncellen, waaruit zij ontspringen, meerdere draden afgeven, en du?

grooter en duidelijker groepen vormen dan in kleine dieren, waar de zenuiven dunner en dus ook
de gaDglicnrcllen kleiner zijn en minder draden afgeven.
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treft *. Ook de wortels der zenuwen, die zich uit liet ruggemcrg begeven,

zijn in dezen visch van eenc buitengewone duniieid, ongeveer als een var-

kensborstel. Zeer was ik verwonderd, in dit ruggcnierg naauwelijks eenige

grijze stof, en niet dan na lang zoeken eenige gangliëncellen aan te treffen

;

de zenuwvezels in het ruggemerg waren echter niet zeer fijn, zelfs veel dik-

ker dan bij den nienscli.

Deze onevenredigheid tusschen de dikte van het ruggemerg, hetwelk nage-

noeg gelijk stond aan het ruggemerg van een kikvorsch, bij de buitengemeen

zware spieren, schijnt te bewijzen, dat tusschen de dikte van het ruggemerg

en de spierkracht van een dier gecue verhouding bestaat, zooals ik zoude

vermoed hebben. Zeer bevreemde mij echter het gering getal van gangliën-

cellen, en de geringe, naauwelijks te onderscheidene hoeveelheid van grijze

stof, in het ruggemerg van dit dier aanwezig. Letten wij echter op de le-

venswijze en de bewegingen van dit dier, dan wordt deze bijzonderheid ter-

stond opgehelderd. Immers maakt dit dier slechts zeer weinig verschillende

bewegingen; het slaat met zijnen staart zoo wel als met zijne vinnen heen

en weder, het kromt zijn ligcliaam naar de eenc of andere zijde, maar de

menigvuldige spiercombinatiën van de extremiteiten der hoogere dieren en

bijzonder van den mensch, waar te gelijk uitslrekkers en buigers Averkzaam

zijn of zich afwisselen, komen hier niet voor. Het dier behoeft dus niet

vele groepen gangliëncellen en hunne verschillende verbindingen tot geco-

ördineerde bewegingen, terwijl bovendien door de aanzienlijke lengte van het

ruggemerg in deze visschen, de cellen zeer in de lengteas schijnen geschaard

te zijn, zoodat men menigmaal bij eene dwarse doorsnede geene gangliën-

cel vinden kan.

Vergelijken wij hiermede het ruggemerg van den Kikvorsch, dan verschilt

dit in dikte naauwelijks van het ruggemerg van eenen Steur van 120 [tond

en meer. De grijze stof met hare vier hoorns is hier duidelijk aanwezig,

3I1', hoezeer ook kleine irannliëncellon zich bevinden; maar hier ont-

* Dezelfde dunheid bezit het ruggemerg bij de haai, du bot, de suoek on andere visschen. >Vc-

gens 'de neekhiid en het zeer overvloedige vet is het zeer moeijelijk de fijnere structuur van het

ruggemerg bij de visschen te onderzoeken; ik vond vele dikkere zenuwvezi'ls md eene duidelijke

rylinderas van (),0(J5 mm. en dunnere van 0,0013 mm. dikte. De gangliëncellen in den Steur

waren zeer doorschijnend, met intermediaire draden zameuliangende; bij den steur van eene breedte

van 0,0204 en 0,0255 mm., bij eene lengte van 0,0080 ram. Ook bij de l)ot heb ik deze gan-

fliëneellen in het ruggemerg aangetrotfen.
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moeten wij in den sprong van het dier ook weder een veel zamengestelder

spel van spierwerking, daar vele verschillende spieren in werking treden om

dezen sprong te hewerkstelligen.

Wij zien dus, dat ook hij dieren de voorstelling bevestigd wordt, dat, hoe

zamengestelder do bewegingen zijn, ook des te meer gangliëncellen en hunne

verschillende groepen aanwezig zijn, en des te zwaarder de voorste hoorns en

de massa grijze stof in het ruggenierg zich vertoonen.

5) Wij hebhen boven aangetoond, dat de gevoelwortels zich verdeden, na

hunne intrede in hot ruggemerg, in opklimmende bundels, die met de lon-

gitudinale strengen naar hoven gaan, en in dwarse, die zich, in verschillende

bundels verdeelende, naar den achtersten hoorn der grijze stof begeven, en

na deze doorgedrongen te zijn, zich allengs voor een groot deel in de groep

gangliëncellen schijnen te verliezen, die in het midden der grijze slof tus-

schen de hoorns geplaatst is, en in deze laatste hebhen wij inderdaad rc-

flexzenuwen erkend. Wij kunnen echter niet geheel met Marshall IIall

instemmen, die excilo-motorischc zenuwen aanneemt, dat is, bijzondere zenu-

wen, die ook de beweging zouden volbrengen, door rellexic veroorzaakt. Dit

is eene hypulhese, die op geenen vasten grond steunt; het is genoeg, dal de

wortels der heweegzenuwen van de groep gangliëncellen de opwekking tol

werking ontvangen, hetzij die door den wil van de voorzijde, lielzij door de

rellexhcwegingen van de achterzijde wordt medegedeeld.

Volgens dit denkbeeld kunnen wij dus ons de groepen van gangliëncellen

voorstellen als eene batterij met twee polen, of liever, die van twee zijden

kan geladen worden: de eene pool hangl door middel der zijdelingsche stra-

len met de geleiddraden van den indruk van onzen wil te zamen, de andere [lOol

door middel van verschillende verbindingen van gangliëncellen met de reflex-

zenuwen, waardoor eene groep valbaar is, om zoo wel |)sychischo als physisch<'

prikkels te ontvangen. Daar echter de achtcrsle wortels, in dit geval, twee

.soorten van zenuwen bevallen, die voor gevoel en dii' voor reflexie dienen,

is hel niet te verwonderen, dat zij dikker zijn dan de voorste wortels,

hetgeen algemeen hekend is. Deze dikte der wortels verschilt dan ook

ruim de helft; volgens Kölliker is de som van de doorsneèvlaklen van

alle bewcegwortels lot die der gevoelwortels bij den man als 0,9 tot 15,0,

hij dl' MOUW als 0,5 lol 15, 1 *, hetgeen van de verschillende groolle

Mikrosh. iiiinl. I. c. p:ij;. 433.
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van het ligcliaam en dus van de uitgebreidheid der gevoehgc huid zal al-

liangen.

Volgens onze voorstelhng gescliiedl dus de reflexie niet door overspringing

of dwarse geleiding, maar volgens vaste banen, waardoor de reflex gere-

geld wordt.

6) Wij hebben boven opgemerkt, dat hoogst waarschijnlijk de longitudinale

dunne vezels van de achterste hoorns uit comnuniicatic-dradcn bestaan, waardoor

de verschillende groepen van gangliëncellen onderling worden vereenigd. Op deze

wijze wordt, onzes inziens, de nioeijelijke leer van reflexie aanmerkelijk duide-

lijker, doordien de reflexzenuwen tusschen deze longitudinale draden doorgaan,

misschien ten deele in hen overgaan en deze draden waarschijnlijk met dezelfde

gangliëngroepen zamenhangen, waarin de reflexzenuwen eindigen ;
daar het an-

ders, zooals wij boven reeds hebben opgemerkt, moeijelijk te begrijpen is, hoe

in den rug do achterste hoorns zoo veel smaller en kleiner kunnen zijn, dan

in de lendenen *, zoodat zij noodzakelijk een veel geringer getal longitudi-

nale draden in den rug, dan in de lendenen moeten bevatten; hetzelfde geldt

ook van de cervicaal-aanzwelling en van het liooger gedeelte van den hals
-f.

Bij

reflex worden nu het eerst die spieren in beweging gebragt, waarvan de zenuwen

het meest in de nabijheid ontspringen der reflexzenuwen, en waar dus de opwek-

king der reflexzenuw of van eenige zijner draden langs den kortstcn weg van den

achtersten hooin en het centrum der grijze stof lot deze beweegcellen van den

voorsten wortel te doorloopen heeft, en die beide, en voor- en achtersten wor-

tel, zich tot eene gemengde zenuw vereenigen §. Zoo heeft bij een zeer jong

kind, niet alleen kitteling in de hand buiging der vingeren ten gevolge, we-

gens den nervus medianus, die spierzenuwen geeft aan de flexores der vin-

geren en gevoel aan de binnenzijde der hand, maar eveneens veroorzaakt

kitteling op den rug der hand weder uitstrekking der vingeren, door reflex

op den nervus radialis, zoo als ik elders heb aangewezen **. Is echter de

* Zie Stilling, Med. oblong., PI. I, Fig. 1, vergelcke» met PI. II, Tig. 1 en 2.

I Stilling, 1. c. PI. II, Fig. 3, vergeleken met Fig. 4.

§ Zie ook Volkmann, Nerven-phys. 1. e. png. 532. Zoo kunnoii zelfs i-cllcv-verscliijnselen out-

stsan, wanneer de gevoel- en bcweegzenuwen slechts met een segment van Iict ruggcraerg zannn-

hangen. Zie Volkmann, 1. c. pag. 543. Dit bewijst zeer liet naauwe verband tusscben de voorste

>:a achterste zenuwnorlels op hetzelfde niveau.

• Over het verband tusschen de gevoel- en liewegings-zenuwen: Tijdsclirift der \Vi^- cnNaluurk.
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prikkeling sterker of hot ruggernerg meer geïrriteerd, dan worden ook ver-

wijderde spiergroepen in werking gebragt.

Dit laatste verschijnsel scheen inderdaad oen bijna onoverkomelijk bezwaai-

ter verklaring op te leveren, waarom Volkmaniv zich genoopt gevoelde eene

(Iwarsleiding of overspringing aan te nemen *, waarmede Kölliker in de

hoofdzaken overeenstemt
"f".

Het schijnt mij toe, dat bij onze wijze van voor-

stelling deze zwarigheden meest wegvallen on de verklaring eenvoudiger

wordt. Stellen wij een eenvoudig voorbeeld voor; b. v. iemand brandt zich

onbemcikt aan oenen vinger, zoo zal hij, zoo spoedig hij dit bemerkt, snel

de hand terug trekken ; dit is niet geheel willekeurig : ook bewusteloos,

hij V. na aethcrisatie zoude hij dit doen, of zelfs in den slaap. Wat geschiedt

hier nu? De voorarm wordt gebogen, en tegelijk de bovenarm terug getrok-

ken, dat is, de bice|)s en brachialis intcrnus treden in werking voor de eer-

ste, de latissimus dorsi en teres major voor de tweede beweging. Nu heeft

het echter geenerlei zwarigheid in, om zich voor te stellen, dat de rellex-

zenuwen, die met de gevoelzenuwen van den vinger afkomstig zijn, door

hare verbindingen in het ruggemerg de groep gangliëncellon prikkelen,

waaruit de zenuwen den biceps en brachialis internus, en tevena de groe|»

cellen gelijktijdig opwekken, waaruit die voor de latissimus dorsi en teres

major ontspringen
; namelijk door eene verbinding van combinatie-draden door

middel van gangliëncellon, waarin de reflexzenuwen eindigen, worden dan

beide groepen gelijktijdig geprikkeld en zoo beide bewegingen gecombineerd.

Is de prikkel sterk, of het ruggemerg gevoeliger, dan kan de prikkel meer-

dere spieren in werking brengen; b.v. wanneer bij een onthoofden kikvorsch

op den prikkel aan den achtervoet of toon oen sprong ontstaat, dan worden

door de reflexzenuwen meerdere groepen gangliëncellon tot werking gebragt,

die onderling meer of minder met elkander in verbinding staan, en do be-

weging wordt eene gecombineerde, of gecoördineerde, een sprong. Hierbij

Welensch. van df Eerste Klnsse van het Kon. Ncil. Inst. lSl-7. Op tlczc wijze wordt dan ook ge

makkelijk liet naauwe verband verklaard tusschcn den loop der gevoel- en beweegzenunen, die in

denzelfden stam vereenigd zijn; zoodat, volgens de boven aangewezen wet van verspreiding, eene

huidpHkkeling in die spieren het eerst reflex veroorzaakt, met wier bcweegzenuw die van liet gevoel

zich tot eenen stam vcreenigt. Zie boven pag. 8.

* üicrvpn-phyeiiil., I. e, pag. 528 sqq. en 547

T Mikrotli. Annl., I. c. pag. 442 sq
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iiTOeten wij in het oog houden, dat er cene zekere mate van prikkeling nou-

dig is, vóórdat de reflexbeweging ontstaat; dat is, de cellen, waarin de reflex-

zenuwen schijnen te eindigen, moeten tot eene zekere mate geprikkeld woe-

den, voor zij de opgewekte werking mededeelen aan de aangrenzende groe[>

cellen, waaruit de spierbeweging onniiddelijk wordt bewerkstelligd; zij zijn

als Leidsche llesschen, die eerst moeten geladen worden, voor dat de vonk

overspringt. Verwijderde of hooger gelegene reflexcellen, die waarschijnlijk

door middel van longitudinale combinatiedraden in de achterste hoorns met

de onmiddelijk geprikkelde in verband staan, zullen dus niet zoo spoedig Ud

werking worden opgewekt, of, om bij het beeld te blijven, geladen worden,

als die, welke den prikkel onmiddelijk van de reflexzenuwen ontvangen; on

van hier dat bijna altijd, zoo als ook Volkmajjiv opmerkt, na eene iiuid-

piikkeling het de naast liggende spieren zijn, die het eerst worden bewogen '.

Is echter het geheele ruggemerg in een sterker geprikkelden toestand, zijn

als het ware de reflexcellen meer geladen, dan is er slechts een geringe

prikkel noodig om eene algemeene ontlading te doen plaats hebben, en er ont-

staan meer algemeene reflexbewegingen, zooals bij convulsies, epilepsie, of

na het geven van strychnine. Deze opwekking heeft meestal plaats ten ge-

volge van eene sterkere toestrooming van het bloed (congestie), of doordien

het bloed vergiftigd is, h.v. door strychnine. Geeft men nu aan eenen hond

strychnine, zooals bekend is en mij uit opzettelijk hiertoe in het werk

gestelde proeven bleek, dan wordt deze strychnine wel in het bloed opgeno-

men, en dat bloed is in bestendige aanraking met de grijze stof van lu-l

ruggemerg, die zoo rijk is aan vaten
-f,

maai' er hebben geene bestendige

convulsies plaats.

Plotseling, zonder voorafgegaan verschijnsel, valt de hond om, en ge-

raakt in convulsies, of maakt onwillekeurige bewegingen; maar deze houden

na eenigen tijd op, en nu schijnt de hond weder volkomen gezond. Ik zag

hierbij tusschenpozen van meer zelfs dan een uur, waarin ik den hond kon

aanraken en streelen, waarbij hij rond liep zonder dal hem iets deerde, tul

dat de gevoeligheid weder zoo groot geworden was, dat zelfs het eenvoudig

aanblazen van lucht convulsies opwekte. Niettegenstaande dus deze grij/e

* .Xtrrven-Phys., 1. c. pag. 544, N '. lU.

t Zie ECKER, iIk Cerebri et Meili spin. Si/.slem. i'iis ra/uil. Tmj. tul lihcn !>.'>:!, pai;. (iO »().,

Kig, IX.
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stof aanlioiulend in wisselwerking was niet het vergiftigde prikkelende bloed,

waren er niet aanhoudende convulsies, maar eerst na een viij lang tijdver-

loop kon de opwekbaarheid genoegzaam hiervoor hersteld woorden.

Hetzelfde zien wij bij epilepsie; heeft een zwaar acces plaats gehad, dan

is de lijder doorgaans langer bevrijd, volgt een ligt acces dan volgt een

tweede dikwijls kort hierop; bij bet vorige bad, als bet ware, slechts eenc

gedeeltelijke ontlading plaats, zoodat eerst door cene spoedig volgende het

evenwigt kon hersteld worden *. Is de prikkelbaarheid verhoogd, zooals bij

kinderen, dan wordt er dikwijls slechts een geringe prikkel vcreischt om
algemeene reflexbcwegingen, dat is, stuipen teweeg te brengen; is eene meer

verwijderde groep gangliëncellen meer geprikkeld, dan zal ook een verwij-

derde |)rikkel door eene reflcxzenuw, die met deze groep meer op een af-

stand door combinatiedraden verbonden is, hierin reflexbewegingen kunnen

voortbrengen, zoo als bij hysterische verschijnselen somwijlen het geval is.

7) Wij hebben echter boven gezien, dal de groepen beweegcellen, zooals ik

die ter onderscbi'iding wil aanduiden, waaruit de beweegzeniiwen ontsprin-

gen, als twee polen bezitten, dat is, zij hangen aan de eene zijde te zamen

met de geleiddraden van onzen wil (voorste strengen), aan de achterzijde mol

de reflexzenuwen door middel van andere gangliëncellen. Zijn nu deze reflex-

zenuwen door middel van communicatiedraden verbonden met meerdere groe-

pen bewegingsccllcn, zoodat door reflex eene gecoördineerde beweging, een

sprong b.v. ontslaat, zoo kunnen wij ook aannemen, dat door middel van de

voorste geleiddraden van onzen wil het gemakkelijkst die groepen gelijkelijk

worden in werking gebragl, waaruil eene gecombineerde of planmatige be-

weging ontslaat. Nu hebben wij wel het vermogen eene afzonderlijke spier

willekeurig te bewegen, waarvoor afzonderlijke geleiddraden kunnen bestaan,

maar wij kunnen met even weinig inspanning of nadenken vele groepen van

spieren in weiking brengen, waarvan een ti'ed, eenc planmatige beweging hel

gevolg is, en dit wordt waarschijnlijk l(> weeg gebragl door eene voorbeschikte

verbinding door middel van de communicaliedraden van verschillende groepen,

ids bij rt-flex worden aangedaan -j". De ooizaak van de coördinatie der spicr-

\ an hier misscliien ook bet pcriodische van zoo vele verscliijnselcii, dio met liet ruggcmrrg
nader in verband scbijnen te staan, als koortsen, vooral fcbris larvata enz.

t Dat bet maken van planmatige bencgingeii, b.v. bot doen van eencn tred, reeds in de organi-

•ntic en bewerking van bit ruggemcrg, dat is. in verscbillende naauwcre verbindingen van zekere
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werking zil dus, zoo als Volkmaniv teregt vermoedde, in het ruggemerg, en

het is mij aUijd onbegrijpelijk geweest, hoe men dit in het cerebelluni heeft

willen plaatsen; immers konden dan, indien men eenen kikvorsch den kop af-

snijdt, geene planmatige gecoördineerde reflexbewegingen worden bewerkstel-

ligd, indien de oorzaak dezer coördinatie in het cerebelluni te zoeken was.

De proeven van Flourens, Hertvvicii en anderen worden, naar mijne

meening, gemakkelijk verklaard; immers gaan de fibrae moventes van de cor-

pora pyramidalia door den pons varolii naar de crura cerebri; zij decusseren

hier met de dwarse vezelen van dezen pons, en tusschen heiden ligt, zoo als

mikroskopische onderzoekingen mij duidelijk hebhen aangetoond, ecne dunne

laag van grijze stof *, waarin ook kleine multipolaire cellen bevat zijn. Wordt nu

een gedeelte van het cerebelluni weggenomen, dan reflecteert deze sterke prikkel

door middel van de dwarse vezelen op de corpora pyramidalia, en onregel-

matige bewegingen zijn hiervan het gevolg. Was het cerebellum de zitplaats

der coördinatie, dan zouden planmatige bewegingen op prikkeling van het ce-

rebelluni moeten volgen. Bij ulceratie echter in het cerebelluni, wanneer de

prikkeling meer chronisch is en niet zoo hevig, heb ik nimmer onregelmatige

bewegingen zien ontstaan.

Wij meenen dus de zoo mooijelijke verschijnselen van reflex voldoende te

kunnen vorklaren uit de leer van bijzondere groepen van beweegcellen en

van reflexcellen, en het verschillend verband waarin deze onderling door

comniunicatiedraden geplaatst zijn.

Op deze wijze wordt ook de vreemde waarneming van Schilling behoor-

groepcn van ganglienccllen gelegen is, en dus als voorbeschikt in het maaksel van het ruggemerg

is uitgedrukt, wordt hoogst waarschijnlijk, indien men slechts let op een zeer jong kind, hetwelk,

als de moeder het opheft, reeds zeer vroeg tegen haren schoot op, de regelmatige beweging van eeuen

tred, afwisselend met den regter- en linkervoet begint te maken; nog overtuigender ziet men dat in

een jong kieken, hetgeen reeds terstond na het verlaten vanden dop wegloopt. Tot het doen van eeneu

tred worden verschillende combinatiën van spierwerking gevorderd, die men niet leert ten gevolge

van eene bestudeerde oefening, zoodat men na meerdere niisliikkingon eindelijk ecne keuze doet;

maar de combinatie, die hiertoe gevorderd wordt, moet reeds in het ruggrmerg georganiseerd on

als voorbeschikt gelegen zijn, zoodat slechts een enkele indruk gevorderd wordt, om deze combi-

natie in beweging te brengen. Onze ziel kent de spieren of werktuigen niet, nocli hun aantal of

zitplaats, door wier verbinding zij eenen tred voortbrengt. Welk eenc studie zoude het vereisehen,

indien wij uit alle mogelijke onregelmatige spierbewegingen, waarvoor een been vatbaar is, eerst

door oefening die moesten leeren verbinden, die eenen tred veroorzaken.

• EcKEit, Dias. de Cerebri el Mcil. spin. stjst. van. I. pag. 58, l''ig. VII.

VEUHAND. DER KONINKI,. AKADEMIE, DEEI. II.
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lijk opgehelderd, waar deze de dwarse wortels der achterste zenuwen in de

grijze stof afbeeldt, waarvan eenige bundels zich naar boven, andere echter

zich naar beneden ombuigen *. Waren dit gevoelzenuwen, dan zoude eene

ombuiging naar beneden volstrekt geenen zin hebben, en eene verklaring van

eene gevoelzenuw, die zich in het ruggemerg naar beneden omboog, eene

onmogelijkheid zijn; doch zijn het reflexzenuwen, dan volgt het uit den aard

der zaak, dat eenige bundels met hooger geplaatste, andere niet lager geplaat-

ste celgroepen in verbinding kunnen en zelfs moeten zijn, en zich dus naar

deze ombuigen '^.

8) Eindelijk hebben wij gezien dat de commissuren,, waardoor de regter- en

linkerzijde van het ruggemerg verbonden zijn, meer of min tot de reflexie-

verschijnselen schijnen in verband te staan. liet is ons immers gebleken, dat

de vezels van de achterste commissuren, voor verre het grootste gedeelte

dwars doorloopen, en in het midden tusschen de beide grijze hoorns zich

verliezen ten deele in dezelfde gangliëngroepen, waarin ook de rcflexdraden

verdwijnen, len deele in de kleine groepen gangliëncellen, die ter zijde van

het centraal-kanaal geplaatst zijn, schijnen te eindigen. § Het heeft dus allen

schijn, dat de vezelen der achterste commissuren dienen voor zijdelingschen

reflex, zoodat zij den in de groep reflexcellen opgenomen indruk naar de

tegenovergestelde zijde kunnen overplanten, die van de voorste om bij onze

willekeurige bewegingen de harmonie en overeenstemming tusschen de beide

zijden te weeg te brengen, en zoo ook het evenwigt te bewaren. Hierdooi'

kan men op eene zeer eenvoudige wijze vele verschijnselen verklaren, die

anders moeijelijk zijn te begrijpen.

Uit de proeven van van Deen ** en Stilling blijkt, dal na het doorsnij-

den van de eene helft van het ruggemerg bij eenen kikvorsch niet alle be-

Schilling, 1. c-. pag al, Tab. II, Fig, 1 f.

f Hierbij wil ik nog opmerlion, dat juist liet lerdceleii der reflexze.nuwen in dunne bundels in

de achterste hoorns, zooals wij, zoowel bij dwarse doorsneden, Fig. 83;/, als bij longitudinale,

Fig. 9«aa, hebben aangetoond, schijnt te wijzen op hunnen overgang in verschillende gangliën-

groepen, waardoor dus de verscheidenheid en menigvuldigheid van retlexverschijnsclen n-nder ver-

klaard wordt.

§ Kig. U gg Fig. 8 f,e,d.

" Sadcre ontdekkingen over de eigenschappen van hel Ruggemerg, 1839, pag. 27, proef 27.

pag. 61 sq., proef 17.
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weging verloren is; ja gelijk Stilling uitvoerig mededeelt^ indien het rugge-

merg van wederzijden op eenigen afstand van elkander lot op de helft, dat

is tot op de niiddcUinie dwars wordt doorgesneden, dat het dier dan nog in

staat is willekeurige sprongen en hewegingen te bewerkstelligen *.

Dat reflexbewegingen in dergelijke kikvorschen nog plaats hebben, toonde

vroeger van Deen mij zelven, waarbij echter de willekeurige bewegingen

minder overtuigend waren, hoezeer echter nog een sprong werd verrigt
"f.

Deze proeven zijn inderdaad zeer vreemd, en met eene regtstreeksche lei-

ding van den indruk van den wil niet te verklaren; maar wel laat zich denken,

dat, indien eene groep gangliëncellen aan de eene zijde door den wil geprik-

keld wordt, in een dergelijk geïrriteerd ruggemerg door middel der conimis-

suren, de tegenovergestelde hooger doorgesneden zijde kan geprikkeld en tot

beweging aangezet worden ; het is dan een reflex van boven ten gevolge van

den indruk van den wil, waarvan voorbeelden genoeg in de proeven van van Deen

en Stilling voorkomen. Het blijft hier echter altijd moeijelijk en twijfel-

achtig willekeurige van reflexbewegingen behoorlijk te onderscheiden. Dat

echter reflexbewegingen in de voorpooten kunnen ontstaan, wanneer bij een,

op deze wijze van weêrzijden op eenigen afstand half doorgesneden rugge-

merg, de achterste pooten worden geprikkeld, heb ik zelve waargenomen. Daar

nu, gelijk wij gezien hebben, de achterste comniissuren in dezelfde cellengroep

overgaan, waarin de reflexzenuwen schijnen te eindigen, zoo is de verklaring

zeer eenvoudig, dat de reflexbeweging aan de tegenovergestelde wordt mede-

gedeeld.

Dit is echter niet mogelijk, indien men de voorstelling van het verloop

der vezels in het ruggemerg aanneemt, zoo als Kölliker die voorstelt §,

die over deze bedenking heenspringt, door eenvoudig te zeggen, dat indien

de snede op eenigen afstand van wederzijden plaats heeft, alle geleiddraden

van den motorischen invloed der hersenen zijn doorgesneden en de extremi-

teiten onbewegelijk zullen zijn. Wat nu althans de reflexbewegingen be-

treft, zoo kunnen deze bij de verklaring van Kölliker evenmin plaats heb-

ben; want de vezels, die naast elkander gelegen zouden zijn en door dwars-

* Stilling, Die Functionen des Rückenmarks. 1. c. pag. 153 sq., pag. 217 sqq. Fig. XIX, XX.

t Van Def.n. 1, c. pag. 62.

\ Mikrosk. \nut., I. c pag. 4 KI. Zie ook boven pag. 13 sq.

15*
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leifliiif den reflex, volgens hem, mogelijk maken, zijn hier eveneens doorge-

sneden, en dus, volgens Köllikek, zouden de verschijnselen van reflex hier

evenmin kunnen plaats hehben als van beweging, hetgeen stellig niet het ge-

val is, en hot onjuiste van zijne voorstelling van het verloop der zenuwveze-

len in het i'uggemerg duidelijk bewijst. Dat door deze commissuren de con-

vulsive beweging aan beide zijden van het ligchaam moeten verklaard wor-

den, al was ook de verwijderde oorzaak, h.v. eene verharding of tuberkel in

de hersenen aan slechts eene zijde aanwezig, laat zich gemakkelijk voorstellen.

Daar nu echter de gekruiste vezelen der voorste comniissuur, of direct als

dwarse stralen in de voorste mergstrengen overgaan (Fig. H d, Fig. 12/"),

of door middel van de randvezels en cellen aan de binnenzijde van den voorsten

hoorn en de hieruit schietende stralen (Fig. 12 c Fig. ^ f g) meer indirect

met deze longitudinale strengen zamenhangen, die wij als geleiders van den

indruk van onzen wil hebben erkend, zoo moet de wil meer invloed op de voorste

connnissuur uitoefenen, en zij langs dien weg den gegevenen indruk naar de

overzijde overvoeren; waaruit men kan opmaken, niet alleen hoe do liarnionie

der bewegingen aan beide zijden wordt onderhouden, zooals wij reeds boven

hebben opgemerkt, maar ook kan dit dienstig zijn voor die spieren, die of

meest, of altijd in den gezonden toestand aan beide zijden gelijkelijk worden

bewogen; zoo b. v. de spieren in het midden gelegen, als de .sphincteres en

levatores ani, de ischiocavernosi, zoo ook de buikspieren, de intercostales, en

voor een groot deel de ruggespieren om het ligchaam opgerigt of regt te

houden; verder, de spieren voor slikking, voor de stem en andere, die van

beide zijden steeds gelijkmatig worden in beweging gebragt. Misschien kan

bij de vogels het gelijktijdig bewegen der beide vleugels voor de vlugt ook

hiertoe gebragt worden. De achterste comniissuur schijnt mij toe voor den

meer onwillekeurigen zijdelingschen reflex te dienen; omdat, zoo als wij gezien

hebben, hare vezels schijnen in het midden der grijze stof te eindigen, waar

wij ook het einde der reflexzenuwen meenen gevonden te hebben. Intus-

schen is het verband tusschen do rcflexzenuwen en de naaste voorste beweeg-

worlels veel grooter, dan met de vezels dezer dwarse connnissuren, daar, zoo

als Pfluger heeft aangetoond, bij uitbreiding van reflexbewegingen deze

slechts aan de eene zijde naar boven stijgen, tot dat de irritatie het ver-

lengde ruggemerg bereikt hebbende in algemecne convulsien overslaat *. Deze

• E. PfLUGEB. Die Scnsorischen Funclioncn des Rückenmarks. Berlin 1S53, pag. 76.
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achterste commissuur kan ook dienen om onwillekeurig het evenwigt tu;<-

schen de beide zijdedeelen van het ligchaam te bewaren. Deze retloxbewu-

gingen dragen zoo zeer het karakter van planmatige gecoördineerde, of, ais

men wil, van willekeurige bewegingen, dat zij hiervan dikwijls geheel niet

te onderscheiden zijn, b. v. het wrijven of krabben, waar men jeukte gevoelt,

hetgeen evenzeer in den slaap plaats heeft en waartoe men zell's bij sterki-

jeukte eene krachtige inspanning van den wil uoodig heeft, om het krabben

niet te bewerkstelligen, even zooals een onthoofde kikvorsch met zijnen poot

den aangebragten prikkel van azijnzuur aan de zijde van zijn ligchaam zoekt

te verwijderen, of, als hij hierin verhinderd wordt, soms met den poot der

overzijde; waarom eenigen, zoo als E. Pfluger * verleid zijn geworden ook

in het ruggemerg eene soort van willekemig vermogen of van ziel aan te ne-

men, hetgeen alleen het gevolg is, dat hij het kunstige van het weefsel en

zamenstel van het ruggemerg niet inzag, waarin alle deze planmatige bewe-

gingen, door de verschillende verbindingen van de groepen gangliêncellen als

voorbereid schijnen te schuilen, om door iederen prikkel, hetzij willekeurige,

hetzij door reflex te worden opgewekt, zoodat zij even als de harmonische

toonen eener piano onder de vingerzettingen van den speler worden voortgebragt.

Bij deze voorstelling bewonderen wij wel het kunstige van alle deze schik-

kingen en wonderbare verbindingen, maar het is denkbaar, en naar mijn in-

zien niet eens zoo moeijclijk zich voor te stellen; terwijl het denkbeeld van

eene willekeur in het ruggemerg, zonder bewustheid, met geheele verwerping

van het bestnan eener ziel, gelijk Pfluger wil, een onding is, hetgeen zich

niet denken laat. Integendeel, hoe dieper wij indringen in de kennis van

het mechanisme van ons ligchaam, hoe meer wij tot de overtuiging gera-

ken, dat het geheel als een volmaakte dienaar van onzen geest en onzen wil

is ingerigt, waaraan zoowel de verwonderlijk juiste insertie, grootte en ver-

bindmg der spieren, als zekerlijk niet minder de verbinding der gangliën-

groepen, waardoor deze spieren harmonisch of doelmatig bewogen worden,

met eene onbegrijpelijke wijsheid en doelmatigheid zijn berekend.

Zoo zijn er inderdaad vele onwillekeurige werkingen, welke wij gewoon-

lijk voor willekeurige aanzien; b. v. het schreeuwen bij pijn. Dit schreeuwen

schijnt niet anders dan een reflex te zijn op het bovenste gedeelte van hel

ruggemerg of medulla oblongata, waar zoovele verbindingen schuilen en mi--

Üic Semorischen Functionen des Rückenmarks. Berlin 1853. Cap. II, III.
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nigvuldigo icflexbewegingen ontstaan; bij hevige pijn kost het de grootste

inspanning om dit schreeuwen ol' kermen te laten : wij worden er als van

zelve toe gedwongen. Dit bleek mij vooral duidelijk in een merkwaardig ge-

val van ecnc zeer verstandige dame, die zich tot mij vervoegde om verkla-

ring en opheldering te vragen over een verschijnsel, hetgeen haar in hoogen

mate bevreemd had: haar was namelijk onder den invloed van chloroform de

oene borst geamputeerd geworden, zoodat zij van de geheele operatie niets

had gevoeld, maar zich bij het ontwaken duidelijk bewust was, dat zij zich

zelve had hooron schreeuwen, hetgeen door de omstanders werd toegestemd, en in

deze gevallen wel meer voorkomt; een bewijs van het onwillekeurige van dit

schreeuwen, lietgeen niets anders is dan een reflex. Van hier, dat bij vivi-

secties zoo vele onjuiste besluiten zijn opgemaakt over het gevoel en de ge-

waarwordingen bij dieren. Worden de hersenen boven den pons varolii afge-

sneden, en het vijfde paar sterk geprikkeld, zal het dier ook schreeuwen, ofschoon

zonder bewustzijn, zonder gewaarwording en zonder gevoel van pijn.

Zoo zïen wij dit schreeuwen ook menigmaal in convulsien; zelfs bij apo-

plexien heb ik dit in den hevigsten graad waargenomen, waar geen spoor van

bewustzijn was.

9) Zeer veel is getwist over het al of niet gevoelige van de grijze stof, van

de voor-zijdelingschc of achterste strengen, waarbij de tegenslrijdigste denk-

beelden ontwikkeld zijn, zoo als Volkmann die in een kort overzigt mededeelt *.

Naar onze voorstelling dient de grijze stof in het ruggemerg geheel alleen voor

beweging, de achterste meer voor reflex en coördinatie der beweging, terwijl

het gevoel alleen door de achterste en zijdelingsche mergstrengen naar boven

wordt voortgeplant. Dat dit inderdaad het geval is, bleek mij vooral uit de

verschijnselen van strychnine bij eenen hond: in ligtere aanvallen traden

vooral en wel het eerst de achterpooten in werking, die ook later in de aan-

vallen meer verstijfd bleven, zoodat het dier steil op do achterpooten stond,

niet naar voren schuins geneigd ligchaam. Gedurende deze stuiptrekkingen niet

alleen, maar zelfs, toen het dier meer dan eens op den grond lag, met leta-

niscli stijf uitgestrekte pooten, had het zijn bewustzijn niet verloren, waarvan

mijne toehoorders met mij getuigen waren; zelfs toen een witte doek toevallig

van d(! eene zijde van het vertrek naar de andere werd gedragen, volgde de

liond met zijne oogen en zijnen kop dezen doek, terwijl uit alles bleek, dat het

Nerven-Pbyt., I. c. pag. 548.
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•lier geene de minste pijn seheen te gevoelen. Zoo is het ook bokoiid, diilcr
na te sterke giften strychnine, de lijders, zonder iets te gevoelen, plotseling
door abnormale bewegingen en schokken worden overvallen. Na den dood vanden
hond onderzocht ik ruggemerg en hersenen, vooral met het oogmerk om de
aanwezige congestie in de verschillende deelen na te gaan, waarbij ik in de
hersenen geheel geene bijzondere congestie aantrof; maar hetgeen mijne aan-
dacht vooral tot zich trok was eene merkwaardige aandoening in de grijze
stof van de lenden-aanzwelling: hierin waren namelijk vele kleine uitstortin-

gen van bloed *, terwijl in het medullaire gedeelte niets abnormaals wei'd
aangetroffen. In eenen anderen hond, onder den invloed van stiycbnine ge-
dood, vond ik in de grijze stof van het lendengedeelte aneurismatische dilatatie

der capillaire vaten, die dus zeer nabij waren om te bersten; misschien had
ik in de hiervoor vervaardigde sneedjes, de ook hier plaats gehad hebbende
ellusie niet getroffen. In beide gevallen waren echter de beide hoorns van
de grijze stof ongemeen schoon met bloed gevuld, zooals na de drooging
i'n plaatsing onder Canada-balsem duidelijk was. Ik achto deze waarneming
gewigtig genoeg, om hiervan eene afbeelding te geven, (zie Fig. lö); men
ziet hierbij eene lOO-rnalige vergrooting der capillairen in den voorsten hooin
der grijze stof, waarin bij « 6 en c uitstortingen van bloed voorkomen, die

een gespikkeld aanzien hebben; het is echter opmerkelijk, dat in alle deze ef-

fusien een ligter gekleurd middelpunt aanwezig is, waarschijnlijk hel punt
van uitstorting, waar misschien door later nagevloeid serum het bloed is ge-
dilueerd. Men ziet hier ook nog bij d e f eenige aneurismatisch verwijde
capillairen; in de hooger gelegene deelen van het ruggemerg kwamen deze
ellusien niet voor, hoezeer ook de capillairen sterk gevuld waren, zoowel in

de voorste als in de achterste hoorns.

Er heeft dus na het geven van strychnine eene sterke congestie en irri-

tatie plaats in de grijze stof, die op de plaatsen, waar de aandoening en
|)rikkeling het sterkst is, zoo als in de lendenen, in effusie of dilatatie van

de bloedvaten kan overgaan; en echter geschiedt dit alles zonder eenig ge-
voel, zonder eenige pijn. Was de grijze stof in het ruggemerg gevoelig, of

lic[»en de gevoelzenuwen door tot in de grijze stof, dan kan men zich eene

dergelijke congestie en irritatie, hoedanig in eene gevoelzenuw zelve de he-

vigste pijn verwekt, niet denken, zonder eenige gewaarwording te veroorza-

• Zie ook EcKKR. Di9s. luud.. pajr. Ili) sq.

e
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ken. Van hier dan ook, dat de reficxbewogingen gecnc pijn of gewaarwording

veroorzaken in het ruggemerg, zoodat ook door deze waarneming de directe

opklimming der gcvoelzenuwen in het ruggemerg, waarvan ik de overtuigendste

praeparaten bezit, physiologisch of pathologisch, indien men wil, beves-

tigd wordt.

Er blijft echter nog ecnc zwarigheid over, namelijk, dat indien de gcvoel-

zenuwen regt naar boven gaan, langs de achterste strengen, tot in de medulla

oblongata, dan zouden boven de decussatie de gevoclzenuwen van de regter-

zijde naast de beweegdraden van de linker-, die onder de corpora pyramidalia,

zoo als bekend is, zich decusseren, gelegen zijn, en dus de gewaarwordin-

gen van den regterarni aan de zijde vallen van den indruk tot beweging van

den linker-, hetgeen verwarring moest veroorzaken. Wij weten echter uit de

waarnemingen van Foville *, dat op de achtervlakte van het verlengde rug-

gemerg achter en boven de voorste decussatie voor beweging, ook eene de-

cussatie plaats grijpt van vezels, waardoor waarschijnlijk de zenuwen van

gevoel eveneens naar de tegenovergestelde zijde worden gebragt. Wat echter

het nut is van deze decussatien, en waarom de beweeg- en gevoeldraden

niet aan dezelfde zijde blijven, hierover zijn wij nog niet in staat zelfs cene

waarschijnlijke gissing aan te geven.

Ook de plaats, waar de indruk van hot gevoel wordt waargenomen, laat

zich mocijelijk niet eenige zekerheid bepalen: waarschijnlijk is dit echter in

de medulla oblongata, waarheen het vijfde paar loopt, terwijl bij visschen, waar

rle eigenlijke halfronden der hersenen ontbreken, hooger op wel geene plaats

is, waar men de zitplaats voor gevoel met eenigcn grond zoude kunnen aan-

wijzen. Bovendien is het bekend, dat de beleediging der hooger gelegene

deelen, vooral der groote hersenen, geene pijn veroorzaakt en dat deze voor

pijn gevoelloos zijn.

Mogen wij nu na het aangevoerde vaststellen, dat de beide hoorns van grijze

stof in het ruggemerg tol beweging dienen, de voorste voor meer directe be-

weging, de achterste voor reflex en coördinatie, dan wordt het begrijpelijk,

waarom de vivisectien, op dieren in het werk gesteld, waarbij men poogde of

alleen de acliter.ste of de voorste strengen door Ie snijden, tot zulke uifeenloo-

pendc resultaten geleid hebben: het is immers duidelijk, dat het eenc vol-

strekte onmogelijkheid is, om deze strengen door te snijden, zonder de grijze

• FoviLlE. Traite eomyl. de iAnatomie el dr la l'hi/s'ul. du sy<t.>wn'. eer. Var. 1814, l'l. II, Fig. 4.
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hoorns, die lusschen dozc strengen dwars uitsteken, te kwetsen, waarvan het

noodwendig gevolg moet zijn, dat door deze kwetsing, hetzij van de voorste,

hetzij van de achterste hoorns verschillende hewegingen moeten worden voort-

gebragt, naarmate van de verschillende groepen gangliëncellen, reflexzenuwen

of communicatiedraden, die gekwetst worden; zoodat langs dezen weg dit

vraagstuk nimmer tot eenige oplossing kon gebragt worden, en dan ook meer

verwarring in de physiologie dan licht en waarheid heeft voortgebragt.

10) Zeer gewigtig zijn de wetten voor reflex, welke door E. Pfluger als

algemcene resultaten uit eene groote menigte waarnemingen zijn getrokken *,

waardoor hij aantoont, dat reflex eerst aan dezelfde zijde beperkt blijft, en

dus zich steeds eenzijdig vertoont •]•; vervolgens dat, indien reflex ontstaat

uit een prikkel in de hersenen of hersenzenuwen, deze reflexbewegingen bij

verderen voortgang zich uitbreiden naar de lager gelegene zenuwen en dus

naar de mcd. oblongala toe § ; dat integendeel, indien reflex ontstaat uit een

ruggemergszenuw, deze bij verdere verbreiding zich van beneden naar boven

naar de medulla oblongata toe uitbreidt en niet omgekeerd; heeft echter de

aandoening de medulla oblongata bereikt, zoo kunnen de reflexbewegingen

weder in eene omgekeerde orde naar de lagere deelen zich uitstrekken, of

in algemeene convulsies overgaan **
; dat eindelijk, indien eene reflexbewe-

ging ontstaat in beweegzenuwen, die ver verwijderd zijn van de insertie der

primair aangedane gevoelzenuw, deze verwijderde beweegzenuwen steeds die

zijn, welke uit de medulla oblongata ontspringen "ff.

Hieruit blijkt dat de medulla oblongata het voorname centrum is, waaruit de

meer algemeene reflexbewegingen en convulsies haren oorsprong nemen. Reeds

sedert jaren was ik gewoon hier het punt van uitgang te zoeken, vanwaar

epileptische toevallen ontstaan, en waarop de geneesheer bijzonder zijne aan-

dacht moet vestigen. Moge ook de primaire prikkel verwijderd zijn, bijv. in

de ingewanden, dan liggen altijd eene ziekelijk verhoogde gevoeligheid en irri-

tatie in de medulla oblongata ten grondslag, die haar vatbaarder maken

• E. Pfll'Ger, Die Sensorischen Functionen rtcs liuckcnmnrhs u.s.v: ricrlin 1833, pag. 03 sqq.

t 1. c. pag. G8.

\
1 c. pa-. 79.

"
1. c. pag. 77.

t+ 1. c. pas 73.

VT.IIIIASD. DEU KONINKI,. AKADEMIE, DEKI. [I.
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om zicii in onwillekeurige rcllcxbewegingen, als het ware, te ontladen *.

Het is, gelijk de ondervinding mij geleerd lieel't, van het meeste gewigt

voor den geneesheer op de medulla oblongala in deze ziekten zijne aandacht

te vestigen, waardoor het mij reeds meermalen is mogen gelukken, bij niet

te verouderde gevallen, door alleidende middelen in den nek deze zoo moeije-

lijk te herstellen ziekte te overwinnen.

Een naauwkeuriger onderzoek van het fijne zamenstel van de medulla oblon-

gata en vooral van de pathologische veranderingen door langdurige epilepsie

hierin te weeg gebragt, welke ik meermalen als verharding van de medulla

oblongata heb waargenomen, doch waaromtrent nog gecne mikroskopische

onderzoekingen zijn verrigt, kan hierin nog veel licht verspreiden. De gele-

genheid heeft mij tot hiertoe ontbroken om deze onderzoekingen in het werk

te stellen, waarop ik de aandacht dei' geneesheeren wenschle te vestigen.

Langs dezen weg zal het eerst mogelijk zijn, eens uit de ongelukkig, zoo

ruw empirische behandeling te geraken, die omtrent epilepsie nog zoo alge-

meen in zwang is, en waarvan ik zoo menige treurige gevallen heb waarge-

nomen. Eene rationeole behandeling dezer zoo hardnekkige ziekte kan alleen op

ecne betere kennis van de werkingen der medulla spinalis en vooral der medulla

oblongala gegrond worden, waaruit wij moeten trachten den aard en het wezen

van deze ziekte nader op te sporen. Misschien vind ik later gelegenheid om
mijne hierover reeds gemaakte waarnemingen mode te deelon.

Werpen wij op deze physiologischc gevolgtrekkingen eencn blik terug, dan

kmmen wij de voornaamste punten inde volgende stellingen te zamen trekken.

1) De verschillende primiliefvezelen, die zich als bewegingzenuw in cenen

spier of in een spierstelsel verliezen, schijnen uit eene groep van onderling

verbondene gangliëncellen te ontspringen; zij ontvangen den indruk van on-

zen wil langs de voorste witte stiengen en de hiermede verbondene dwarse

vezels of stralen, die in eene dergelijke groep overgaan ; welke prikkeling,

door zich gelijkmatig over alle cellen dier groep te verbreiden, in alle be-

• Hiermede stemt overeen, dat die middelen, welke het ruggomcrg vatbaarder maken voor rc-

flcxbewegingcn, ook de epileptisclie toevallen kunnen bevorderen; zoo ia b. v. aelbcrisatie zelfs als

een herkcnmiddel voorgesteld, omdat bij ware epilepsie hierop bijna altijd een acces volgt, boeda-

nigc werking ik ook van het ruiken van chloroform heb waargenomen ; de hersenen worden hier-

door verdoofd, er ontstaat bewusteloosheid, en dus nadert deze toestand in dit opzigt tot dien van

een onthoofden kikvorsch, waarbij de reflexvcrschijnsclcn eveneens zooveel sterker zijn.
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wcegdraden der hieruit ontstane zenuw eene gelijkmatige en gelijktijdige

werking te weeg brengt.

2) Het getal dezer voorste geleiddraden van onzen wil moet dus in even-
redigheid zijn tot het getal cellengroepen en de verschillende combinatiën,
waarvoor die vatbaar zijn, en moet dus veel geringer zijn, dan het getal

mergdraden voor de gevoelzenuwen in de achterste kolommen; zoodat door
het steeds bijkomen van nieuwe gevoelzenuwen de witte mergstof aan de
achterzijde naar boven meer in dikte dan aan de voorzijde" toeneemt, het-
geen door den vorm van het ruggemcrg bij dwarse doorsneden volkomen be-
vestigd wordt.

o) Waar meerdere spierzenuwen ontspringen uit het ruggemerg, als voor
de extremiteiten, moeten ook meerdere groepen van cellen aanwezig zijn,

waaruit zij ontstaan ; van hier dat de voorste grijze hoorns in de lenden- en
cervicaal-aanzwelling zoo veel dikker zijn, dan in den rug of in het hooger ge-
legene halsgedeelte.

4) Bij dieren, welke eenvoudiger spierbewegingen uitoefenen, bij visschen,

is het ruggemerg dunner, en de grijze stof, zoowel als de gangliencellen

zijn veel spaarzamer, daar er mindere combinaties van bewegingen gevorderd
worden.

5) De reflexbowegingen geschieden niet door overspringing of dwarse ge-
leiding, maar de reflexzenuwen schijnen te eindigen, ten deele in eene cen-
trale groep van gangliencellen, die met de verschillende groepen beweegcel-
len meer of minder direct te zamen hangen, ten deele schijnen zij in de

longitudinale fijne vezels van de achterste hoorns over te gaan. Daar dus de

achterste zenuwwortels gevoel- en reflexzenuwen tevens bevatten, wordt hier-

door tegelijk verklaard, waarom zij bijna eens zoo dik zijn als de voorste

wortels.

0) De achterste hoorns der grijze stof, waardoor waarschijnlijk de verschil-

lende groepen van gangliencellen onderling worden verbonden, schijnen vooral

te dienen voor de coördinatie van bewegingen, die bij reflex plaats hebben;

deze zijn algemeener, naar mate van den meer geprikkeldcn toestand der grijze

stof of van de gangliencellen.

7) Door deze verbindingsdraden schijnen de groepen van beweegcellcn zoo

verecnigd te zijn, dat, gelijk slechts een prikkel aan oenen leen vereischt

wordt om, door reflex, bij een kikvorsch eene gecoördineerde beweging, of oenen

sprong te veroorzaken, zoo ook njisscliien slechts een indruk vereischt wordt

16*
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om eene geregelde planmatige beweging (bijv. eenen tred) te weeg te biengen,

die dan door bijzondere indrukken op elke dier cejgroepen weder naar om-

standigheden kan worden gewijzigd. De oorzaak van de coördinatie der bewe-

gingen zit in liet ruggcnierg, niet in de kleine hersenen.

8) De dwarse commissuren schijnen te dienen om de harmonie der bewe-

gingen tusschen de beide zijden te bewaren: de voorste, die meer met de

geleiddraden van onzen wil schijnt zamen te hangen, voor de harmonie der

willekeurige bewegingen en van de aan wederzijden gelijktijdig werkende

spieren van het ligchaam ; de achterste voor de onwillekeurige harmonie bij

reflex, het evenwigt van het ligchaam enz.

9) De beide hoorns der grijze stof schijnen ten naauwsten met de bewe-

ging in betrekking te staan: de voorste zijn de directe bronnen voor bewe-

ging, de achterste meer voor reflex en coördinatie. Na hot geven van strych-

nine ontstaat er congestie of effusie van bloed in beide hoorns. Gevoelig

schijnen zij niet te zijn.

10) De medulla oblongata schijnt het algemeen middelpunt te zijn, waar

de reflex op beide zijden overspringt, en van wier geprikkelden toestand al-

gemeene trekkingen als convulsies, epilepsie, enz. schijnen af te hangen.
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VERKLARING DER FIGUREN.

Alle Figuren zijn geteekend op 100-nialige vergrooting, behalve Fig 5 en

Fig. 8 op ongeveer 60-nialige en Fig. 12 op 10-malige vcrgrooling.

Fig. 1. Gedeelte van eene groep van eenige gangliëncellen uit den voorsten

hoorn van het lendengedeelte eener koe, waarin de menigvuldige coni-

municatiedraden zigtbaar zijn, waardoor deze cellen onderling te zamen

hangen.

aa' Twee gangliëncellen, door korte communicatiedraden verbonden; eenige

communicatiedraden zijn langer, als tusschen b, c; andere loopen over eene

gangliëncel heen, als a'ej andere schijnen door meer dan eenen draad

verbonden, a, d.

Fig. 2. Eene gelijksoortige groep gangliëncellen.

a,b, Langere- communicatiedraad.

Fig. ö. Dwarse doorsnede van een gedeelte van den voorsten hoorn der grijze

stof, waarin eenige zenuwwortels intreden,

fl. Grijze stof van den voorsten hoorn, waarin meerdere niultipolaire cellen,

onderling door een net van communicatiedraden vereenigd. Hiertus-

schen loopen ook bloedvaten, waarvan twee bij a a zijn aangewezen;

uit de cellen ziet men bij b, b, b, b meerdere draden in de zenuwwortels

Fig. 4. Longitudinale sectie langs de intrede der zenuwwortels in den voor-

sten hoorn, en oorsprong der beweegzenuwen.

a a, Longitudinale draden van de voorste mergstrengen.

1,1, Twee zenuwvezels, die in eene cel uitloopen en in twee verschillende

bundels schijnen over te gaan.

2. Twee andere zenuwvezels uit de eene zijde van eene cel afkomstig.

3, 4. Twee zenuwvezels, die scheef onder de andere door in de cel 4 overgaan.

5, 0. Andere cellen, waaruit zenuwvezels ontspringen.
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7. Zenuw vezels, die zich in het dieper gelegene gedeelte van den hoorn

verliezen.

8, 9. Couimunicatiedraden tusschen verschillende cellen, zooals zij zich tol

groepen vormen.

Fig. 5. Dwarse sectie door den voorsten hoorn, en intrede van een zenuwwortel.

A A A. Bledullaire stof of voorste strengen, waarvan de longitudinale vezels

dwars zijn doorgesneden.

BB. Grijze stof van den voorsten hoorn met zijne cellen en zenuwvezelen.

a, b. Twee zenuwwortels voor beweging, die in de grijze stof zich verdeden.

c c c. iAIultipolaire cellen waarin de vezelen van de zenuwwortels overgaan.

d, e. Andere groep cellen, die gedeeltelijk met de vorige, gedeeltelijk onder-

ling te zamen hangen, en menigvuldige draden uit de randvezels, die

de grijze stof omgeven, ontvangen.

f, g, h, i. Grijze stralen, die uit den hoorn en de witte mergstrengen uitloo-

pen en zich hier verdeelen; hunne vezels gaan of spoedig in cellen

over, als bij /", of dringen tot de verwijderde cellen door, als bij h, of

zij vormen randvezels, als bij i, die zich alle in verwijderde cellen

schijnen te verliezen en met den zenuwworlel a zich kruisen zonder

hierin over te gaan.

Fig. 0. Longitudinale sectie aan den rand der wille en grijze stof uit den

voorsten hoorn.

a,b. Longitudinale mergvezelcn, waarvan een paar der binnenste bij a en y

in multipolaire cellen overgaan ; bij g schemert nog eene andere cel tus-

schen de longitudinale vezels door.

c,d. Dwarse vezels, als stralen der grijze stof, die tusschen de mergvezelcn

doorloopen, en hier zich ombuigende in deze vezelen bij e en f schij-

nen over te gaan. De cellen zelve zijn weder door communicatiedraden

vereenigd.o'

Fig. 7. Longitudinale sectie uit de achterste strengen, op de plaats, waar een

zenuwworlel intreedt.

a, b. Een zonnwworli-l voor gevoel, die zich terstond naar boven ombuigt,

on in de longitudinale strengen of vezels voor gevoel overgaat.
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c, d. Een tweede wortel, wiens draden dwars door de witte strengen, meer of

min als bundels verdeeld, loopen, om in den achtersten hoorn zich te

verliezen als zenuwwortel voor reflex.

Fig. 8. Dwarse doorsnede van den achtersten hoorn met intredende zenuwen.

a, b, c. Zenuwwortels, waarvan de vezels, in vlechten zich verdeelende, naar

de grijze stof verloopen, en tusschen de longitudinale mergdraden door-

dringen; bij a en c ziet men twee wortels, die niet verder doordringen

en afgesneden gevoeldraden schijnen te zijn, de andere zijn reflexdraden.

d, e. Groep gangliëncellen in het midden der grijze stof aan de basis van

den achtersten hoorn gelegen, waarin de meeste vezelen schijnen zamen

te loopen.

f.
Gedeelte der achterste commissuur, waarvan de vezels deels dwars door

in de grijze stof bij d en e zich verliezen, deels gaan zij in den hoorn bij k

over, deels loopen zij uit in de randvezels h h h die den hoorn omgeven.

g, g. Fijne vezels der reflexwortels, die den achtersten hoorn in verschillende

bundels doordringen en in de centrale cellen bij (/, e schijnen te eindigen.

In eenigen ziet men kort bij hare intrede eene multipolaire gangliëncel

liggen.

//, h, h. Randvezels, die van alle zijden den hoorn omringen, en meest uit de

zijstralen bij / schijnen te ontstaan, en die zich van wederzijden naar

het algemeene middelpunt bij (/, e ombuigen. Aan de achterste opper-

vlakte des hoorns en ook in de nabijheid der commissuur ziet men meer-

dere cellen, die in deze randvezels gelegen zijn.

i, i. Twee cellen, tusschen de mergcellen gelegen, waarvan ik de verbinding

niet ontdekken kon.

/. Zijstralen, die zich tusschen de witte mergvezels verdeden en in de

randvezels van de grijze stof overgaan.

k, k. Andere verstrooide gangliëncellen, die in de grijze stof, vooral van den

achtersten hoorn, meer verspreid gelegen zijn.

m. Doorgesneden bundels longitudinale vezels, die vooral aan den buiten-

rand van den achtersten hoorn, somwijlen in groot getal voorkomen.

Fig. 9. Longitudinale sectie aan den rand van den achtersten hoorn,

o, a, a, b, b. Grijze stof, uit fijne longitudinale vezels bestaande.

c. Witte dikkere mergvezels, die naar boven gaan.
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a, a, a. Dwarse vezels, die gedeeltelijk tusschcn de dikkere mergvezels, ge-

deeltelijk tusschen de dunnere grijze vezels loopen, gedeelten van re-

llexbundels; bij a, a, a ziet men ook meerdere dwars doorgesneden ve-

zels, waarin deze rellexdraden, zooals in den bovensten bundel, zich om-

buigen.

Fig. 10. Longitudinale sectie van een gedeelte van de lange vezels uit de

grijze slof van den achtersten hoorn met kleine langachtige cellen, die

bij afgezonderde groepen hier voorkomen.

Fig. H. Dwarse doorsnede van de commissuren.

a. Centrale opening of kanaal, hetwelk zich door het gcheele ruggemerg

uitstrekt; van binnen met conische epitheliaalcellen bekleed.

b. Voorste fissuur, m achterste fissuur.

c, d. Vezels der voorste commissuur, die zich vlechtachtig verdeden na de

overkruising en zich in de witte mergstof of binnenste strengen, tus-

schen de fissuur en den voorsten hoorn als stralen verdeden. Ter zijde van

de overkruising zijn bestendig longitudinale strengen, c, die dwars

zijn doorgesneden; zoo ook vrij aanzienlijke doorgesnedene bloedvaten,

ten decle in deze strengen, ten dede naast de centraal-opening.

f. Groep kleine multipolaire cellen, waarin een gedeelte der vezels van de

voorste commissuur overgaan.

IJ, g. Andere groepen cellen, waarin het voorste, gemeenlijk lichter gekleurde

gedeelte van de achterste commissuur overgaat.

/(. Achterste gedeelte van de achterste commissuur, waarvan de stralen in

de basis van den achtersten hoorn uitloopen.

i. Randvezels om de grijze stof, waarin en waardoor een gedeelte der

achterste stralen loopen, waarvan men eenige vezels zich buitenwaarts

naar het middelpunt van den hoorn in de rigting van k ziel ver-

spreiden.

t». Achterste lissuur.

Fig. 12. Dwarse doorsnede van het ondergcdcdtc der lenden-aanzwelling als

algemeen overzigl, op iO-malige vergrooting, om het verband der dee-

len in de vorige figuur, die naar hetzelfde voorwerp getcekcnd is, beter

te overzien.



FIJNERE ZA.MENSTEL EN DE WERKING VAN HET RUGGEMERG. -Si

a, h, c. De eene helft van het ruggemerg, zoo naauwkeurig mogelijk getct-
kend, de andere helft d e in schets gehouden voor de aanwijzing der
letters.

d, d. Achterste zenuwwortel.

c, e. Voorste zenuwwortel.

f. Stralen uit de voorste commissuur afkomstig, die zich in het merg ver-

deelen.

g. Stralen die aan alle zijden uit den voorsten hoorn en de mergstreno-en

overgaan en zich hier verliezen.

h, i. Randvezels om den achtersten hoorn, die zich ten deele krom naar hiii-

nen ombuigen en achterste mergstralen opnemen.

k. Centrale gangliëngroep, waarin de dwarse vezels der achterste commis-
suur, de randvezels en de doordringende reflexwortels der zenuw d zicli

schijnen te vereenigen.

/. Gangliëncellen in den voorsten hoorn, waarin ten deele de zenuwwdi-
tels, ten deele de draden der randvezels overgaan (deze cellen zijn sciie-

matisch geteekend, daar men die bij deze vergrooting niet zien kan;

het overige is getrouw naar de natuur).

in. Centraal kanaal.

Kig. 15. Dwarse sectie van een gedeelte van den voorsten hoorn, uit de ien-

den-aanzwelling van eenen hond, door strychnine gedood, gedroogd onder

Canada-balsem tot aanwijzing van de verspreiding der bloedvaten;

100-malige vergrooting.

n, b, c. Drie plaatsen, waar uit de capillaire vaten bloed is uitgestort, hetgeen

zich gespikkeld vertoont. In allen schijnt eene helderder kern aanwezig te

zijn; de spikkels bloed vertoonen zich hier en daar als langere strengen.

<;, d, f. Verwijde capillaire vaten, die aneurismatisch zijn uitgezet.

17
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AANHANGSEL.

Nadat ik deze mijne verhandeling, met bijgaande afbeeldingen, over hel

Ruggemerg aan de Koninklijke Akadcmie den 27ste'i Janiiarij 1 854, ter beoor-

deeling en opname in hare werken had aangeboden, zijn er, vóór dat tot den

druk der verhandeling kon worden overgegaan, meerdere bijdragen van ver-

schillende schrijvers over ditzelfde onderwerp verschenen, waardoor alles nog

nader is toegelicht en bevestigd, zoodat ik het voornaamste hiervan meen

niet weinige Avoorden te moeten vermelden.

Vooral komen hierbij in aanmerking twee bijdragen van Rudolph Wagnek,

in de Göftincjcr Gclchrt. Anzcigcn; het eerste geplaatst in het nommer van

."O Jan. '1854, liet tweede in het volgende van 6 Maart.

In deze stukken komt op vele plaatsen zulk cene overeenstemming voor

met meerdere der door mij aangevoerde waarnemingen en daadzaken, en zelfs

met vele mijner physiologische verklaringen, dat ik het als eene bijzondere

bevestiging der waarheid beschouw, zulk ecne verrassende overeenkomst te

vinden tusschen mijne onderzoekingen en gezigtspunten met die van den zoo

lieroemden schrijver, die onder de neurologen van onzen tijd zulk ecne hoogc

plaats bekleedt *.

In zijne eerste bijdrage, Ucber die Elemcnlar Organisation des Gcliirns, be-

schouwt Wag^er teregl primitiefvezels en ganglicncellen als de essentiëele

ileclen van hersenen en ruggemerg, en komt lot het volgende besluit : Ge-

kirn und Rückeninark sind niclits anders, als massenhafie Aniiaufungcn mn

' Deze overeenstemming is hier en daar zoo sterk, dat ik ter verwijdering van alle denkbeel-

den van eenig plagiaat het niet geheel ovorliodig acht op te merken, dat mijne verhandeling reed»

den 24sten December 1853 der Akademic werd aangeboden; doch om tijdgebrek op die vergadering,

werd de voorlezing hiervan tot de volgende zitting van den 27s«<:n Januarij 1854 uitgesteld. din

S dagen vóór de opname van het stuk van R. Wagnek, in de Guit. Gelchrt. \nzeujen.
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Primitivfdseni umi multipolaire Ganglienzcllen. Verbindungen von Primitiv-

fasern kommen nicht vor, als unter Vermiltclung von Ganglienzellcn. Milhiii

geschchcn alle Uebertragungen von einer Primitivfascr auf die andre aiif

nachweisbaren anatomischen Wegen. Grauc Subslanz und deren Wirkimgen.

auf die Ncrvenfascrn ist der unklare Ausdruck für den klaren: mullipolairf

Ganglienzellcn mil Primitivfasern verbonden. Alle Innervalions-Erscheinun-

gen beruhen auf Verbindungen von einzelncn Ganglienzellcn und grösscreii

Ganglienzellen~aggregaten, als eigenlhümlichen Innervalionsprovincen vun ver-

Hchiedener physiologischer Dignitat, unter sich und mit centralen und peri-

pherischen Nervcnbalmen. Der Annakme einer Uebcriragung von Faser auf Fu-

ser im Sinne etwa der sogenannten paradoxen Zuckung bedarf es nicht: eine

solche ist aus vielen hier nicht zu erórternder Gründen im höchsten Grade

unwahrscheinlich ; sic könnte nur storend in den Gang phgsiologischen Er-

sclmnungen einwirken *.

Uit het boven aangevoerde blijkt genoegzaam, hoe geheel dit alles ovei-

eenstemt met hetgeen door ons, en wel reeds in het jaar 1848 is voorge-

dragen. Ten opzigte van het maaksel van het ruggemerg geeft Wagiver

slechts kort zijne denkbeelden op. In de beschouwing der achterste wortels

neemt de schrijver, even als wij boven hebben aangetoond: \) zuivere sen-

sitive vezels aan, die, zonder zich met gangliëncellen te verbinden, naar de

hersenen naar boven gaan en hier het gevoel verwekken.

2) NeenU hij een tweede gedeelte van zuiver senlitive vezels aan, die

zich met de gangliëncellen zouden vereenigen in de achterste hoorns, en met

de kleine daarin aanwezige (ook door ons beschrevene) multipolaire gangliën-

cellen verbinden, vanwaar weder vezels longitudinaal naar de hersenen zou-

den opstijgen, terwijl andere als commissuurvezels achter het kanaal in de

gangliëncellen van den tegenovergestelden achtersten hoorn zich zouden be-

geven. Het kanaal zelf is ook, volgens Wagiver, open en niet als ecne digte

streng van gangliëncellen, zoo als dit zeer verkeerd beschreven is (Kul-

liker).

Eindelijk een derde en wel een zeer aanmerkelijk deel der aciiterste wor-

telvezels dient niet voor gevoel, maar gaat naar de groole multipolaire gan-

gliëncellen, waaruit de voorste vezels voor beweging ontspruiten.

Gntt. Onlehrt. Aiizeici., -'JO Jan. 1854, pag. 35 sq.

17'
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Hieruit ziet men, dat VVagner van onze voorstelling slechts afwijkt door

Dok gevoelvezels aan te nemen, die dwars in de achterste hoorns in gangliën-

cellen overgaan. Mij komt deze voorstelling minder waarschijnlijk voor; door-

dien ik in deze dwarse achterste wortels geen verschil heb kunnen ontdek-

ken, en deze, als onderling geheel gelijkvormig, mij toeschijnen of allo tot

reflexzenuwen of tot gevoelzenuwen gebragt te moeten worden. Twee zoo

verschillende soorten van zenuwdraden, als voor gevoel en voor reflexie, kan

men hier bezwaarlijk aannemen. Bovendien betwijfel ik dezen zamenhang van

eigenlijke gevoelvezels met de achterste hoorns, omdat prikkeling van de

grijze stof in het ruggemerg door strychnine, waarbij ook in de achterste

hoorns sterke congestie ontstaat, geene pijn verwekt. Eindelijk hebben wij

aangetoond, dat do opgaande grijze vezels in de achterste horens, althans voor

verre het grootste gedeelte, niet tot de hersenen doorloopen, daar in het mid-

den van den rug de achterste hoorns zoo smal worden, dat hier de meeste

opgaande vezels verdwenen zijn. Intusschcn erken ik gaarne, dat de vraag nog

geheel onbeslist is, of bij hot ontstaan van reflexgcvoel of medegevoel de ei-

genlijke gcvocldraden eerst in de plaats van perceptie, zooals mij hot waar-

schijnlijkst voorkomt, in de medulla oblongata door gangliëncellen aan elkander

hunne werking mededeclen, dan of zij ook in een naauwer verband slaan tot

de achterste grijze hoorns en het ruggemerg. Ik zoude nog eerder geneigd

zijn aan te nemen, dat de dwarse stralen, die uit de achterste hoorns in de

achterste witte strengen zich verspreidon, eenig nader verband tusschen deze

doelen konden bewerkstelligen, hoezeer mij wegens ongevoeligheid van reflex

dit niet duidelijk is; misschien geven zij ons konnis van reflex. Dat overigens

flo opgaande zoo dunne vezels in de achterste hoorns in een te groot aantal zonden

aanwezig zijn, om de verschijnselen van reflex te vorklaren, komt mij niet over-

luigend voor, indien men bedenkt, hoe bij een eenigzins geprikkeldon toestand

van het ruggemerg ieder gevoelig punt van de huid zijn prikkel op alle doe-

len van het ruggemerg overbrengt, on hiertoe wordt een oneindig aantal

vezels vereischt, om met de verschillende gangliëncellen eene gelijkmatige

verbinding genoegzaam te weeg te brengen.

lundeiijk verklaart ook Wagner uit dezelfde reden, hot aanwezen namelijk

van reflcxvezelen in de achterste wortels, waarom deze dikker zijn, on neonit

lius ook do rcflox-niotorischo zenuwen van Marsshal Hall aan *, hetgeen

• 1. c. pag. 39,
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wij boven breeder hebben uiteengezet, en reeds in onze in 1848 uitgegevene

bijdrage, over de structuur van het ruggemerg, met dezelfde en meerdere

bewijzen hebben zoeken te staven *.

Van de voorste strengen neemt dan ook Wagner aan, dat alle vezels in

de grootc massa's van gangliëncellen in de voorste hoorns treden, en niet met

de hersenen in eene directe verbinding staan. Zoo ook stelt hij dat de voorste

strengen uit vezels der voorste gangliën ontspringen
"l^,

ofschoon hij het juiste

verband der dwarse stralen mij toeschijnt niet erkend te hebben. Ik kan ech-

ter de stelling van Wagner niet geheel toestemmen, dat de reflexdraden van

achteren direct in de voorste multipolaire gangliëncellen, waaruit de beweeg-

vezels ontspringen, zouden overgaan. Wij meenen, dat zij nog eerst met klei-

nere cellen, tusschen beide hoorns gelegen, zich verbinden, en dus indirect

met de gangliëncellen voor beweging te zamcn hangen, waardoor misschien

ook het te spoedig ontstaan van reflexverschijnselen gematigd wordt.

Vervolgens voegt Wagner de opmerkelijke stelling er bij, dat wij nimmer,

of althans in de minste gevallen, enkele primitiefvezels, maar altijd groepen

van primitiefvezelen in werking kunnen brengen; terwijl voor grootere spieren

meerdere multipolaire gangliën tot eene groep verbonden zijn, § eene voorstel-

ling, die geheel met het door ons boven aangevoerde overeenkomt; doch ook

voor de kleinere spieren geloof ik, dat eene enkele gangliëncel geene vezels

genoeg uitgeeft.

Eindelijk stelt Wagiver het als twijfelachtig, of de uit de hersenen ont-

springende, de spieren willekeurig prikkelende vezels zich met een eigendom-

* Aanteekeningen uit de sectievergaderingen van het Provinciaal Utreclitsch Genootschap, 1848,

pag. 13. Zie ook boven pag. 10.

Dat deze bijdrage in de aanteekeningen van bet verhandelde in de sectie van het Provinciaal

Utrcchlsch Genootschap van 1848 aan R, Wagnee is onbekend gebleven, ofschoon daarin reeds de

meeste van zijne denkbeelden voorkomen, is bij mij zonder den minsten twijfel; daar deze aantee-

keningen slechts aan de leden zijn verspreid, en de vertaling hiervan in het Zweedsoh tijdschrift

wel niet ter kennis van den beroemden schrijver gekomen is, dien ik veel te hoog schat, om ook

slechts een oogenblik deswege den geringsten twijfel te kunnen voeden. lutusschen is deze onaf-

hankelijke groote overeenstemming van denkbeelden eene sterke waarborg voor do waarhe'd, en dit

is van veel meer gewigt als de prioriteits-kwcsticn van onze dagen.

t I- c. pag. 38.

5 1. c. pag. 39, in nota X.
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meiijk systeem van gangliëncellen in hot ruggcmerg en verlengde merg ver-

i'cnigen, dan of de gangliëncellen niet reflex-motorische vezels hiertoe dienen,

waarvan hij het laatste gevoelen voor het waarschijnlijkste houdt, omdat de

wil de reflexverschijnselen onderdrukken kan. Wij gelooven, door het ontdek-

ken van het verhand der uit de voorste hoorns uitstralende dwarse vezels met

de longitudinale voorste strengen deze vraag anatomisch heslist te hchhen.

In het tweede stuk van Wagnek Ucbcr den Ban des Rückcnmarks und

die daraus rcsuliirendc GruiuUage zu eincr Theorie der lieflexbcwcgnugen,

Mitbewegungen und Milempfindungen, * treedt de schrijver meer in de ver-

dediging van eigenlijke reflexzenuwen, waarin wij hem geenszins zullen volgen,

daar wij boven reeds de voornaamste bewijzen hebben uiteengezet. Alleen komt

de schrijver nog eens terug op het verhand tusschen de reflexvezelen in de

achterste hoorns en de gangliëncellen voor beweging in de voorste hoorns, en

zegt, dit nog eens met in chromzuur verhard ruggcmerg onderzocht te hebben,

maar niet tot zekerheid gekomen te zijn. Hij betuigt zelf: Ob aber die von

den llinlcrhörncn der granen Snbstanz deullich zu don grossen Gangliëncellen

der Vorderhörncn sich bcgebendcn Faser vorlier in den Ilinlcrhörnen sicit mit

(hinglicncellen verbinden, und van diescr ersl gratie Commissurfasern zu den

motorisclicn Ganglieneellen der Vorderhörncn begeben, isl mir zweifelhafl ge-

bliehen
"f.

Hij beschrijft ook de gangliën in het midden tegen de achterste

luggeniergspleet, als kleiner, mot een geringer getal stralen, juist zoo als ook

wij deze gevonden hebben. Dat echter in deze gangliën ook eigerdijke gevoel-

zenuwen zouden overgaan, hetgeen Wagner in zijn eerste stuk stelde, van

waar eenige draden naar de hersenen voor gevoel, en andere uit dezelfde gan-

gilën voor reflex naar de voorste hoorns zouden overgaan, komt mij hoogst

onwaarschijnlijk voor. Ik betwijfel zeer sterk, dat cene zuivere gcvoelzenuw

te gelijk reflexzenuw voor beweging zijn kan : reeds hierdoor zoude zij haar

karakter als gevoelzenuw verliezen, en dan wordt het aannemen van eigenlijke

• (ioU. Gelehrt. Anzcigen ISSl. Mar/.. N». li.

f 1. c. pag. 97. Hoezeer wegens den ongemeen tijncn cii moeijclijk te volgen loop van ile vezels

in de acbterste hoorens het bcz«aijrlijk is tot cene volkomene zekerheid te geraken, gelooven wij in

onze voorstelling, zooals wij die boven, als hoogst waarschijnlijk, ja met eene voldoende zekerheid

hebben uiteengezet en afgebeeld, de/.e vraag zoo zeer in dezen laatstcn zin te hebben beslist, ^ils in

(lil tijne weefsel mogelijk is.
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reflexzenuwen overbodig; terwijl ter verklaring van medebewegingen, waartoe de

werkingen van den nervus ocuioniotorius gebragt worden, en van het medege-

voel door den schrijver geene nieuwe gronden worden aangevoerd, en deze mij

toeschijnen hooger in de hersenen, of medulla oblongata, zooals wij reeds

boven hebben aangemerkt, te geschieden. Naar onze meening is het vooral

de medulla oblongata, waarin de meeste en nioeijelijkste vraagstukken verbor-

gen liggen: hier is de kern en het centraalpunt, van waar de meeste ver-

schijnselen uitgaan; hier schijnt de plaats van perceptie of van gevoel te lig-

gen; hevige pijnen bewerken hier de reflex bij het kermen; hier springen

reflexbewegingen naar beide zijden over, hier is het centrum voor automati-

sche ademhalingsbewegingen en voor slikking ; van hier ontleent de nervus va-

gus zijn merkwaardigen invloed op het hart; hier eindelijk verwekt een ge-

prikkelde toestand opwekking der geslachtsdcelen, en zelfs schijnt de medulla

oblongata op de werking der nieren invloed te hebben ; hier ligt de gordiaan-

sche knoop, waarvan de ontknooping, en niet de doorklieving, meer dan een

Alexawder zal vereischen.

Ook IIemak leverde ter zelfdor tijd nog ecne bijdrage tot de structuur van

het ruggemerg *, waarin hij eenige door Stilling vervaardigde en reeds twee

jaren vroeger hem toegezonden praeparaten beschrijft van dwarse en langsneden

in den mensch en de koe. Remak zegt hierin den overgang der bewecgwortels

in de voorste gangliëncellen te erkennen; buitendien vindt hij aan dwarse sne-

den smalle bundels donkelrandige zenuwdraden, die een zamenhang tusschen

de voorste en achterste wortels schijnen daar te stellen. Hij beschrijft, zoo

het mij toeschijnt, ook de circulaire randvezels, die wij boven hebben afge-

beeld, en de gangliëncellen in de substantia gelatinosa, waarvan volgens

Rediak eene verlengde draad de gevoelwortels vergezelt; terwijl de hoofd-

massa dezer gevoelwortels (onze reflexvezels) in breede digle bundels door de

gelatineuse substantie in de achterste graauwc zuilen lot in het bereik der

groole mullipolaire gangliëncellen (dus in de voorste hoorns) instraalt. Ook

Remak schijnt dus deze directe verbinding niet met overtuiging gezien te

hebben; terwijl overigens zijne beschrijving met de onze vrij wel overceid<oml.

Hij merkt echter nog op, dat de circulaire randvezels wel de banen schijnen

Zie Uonatsbevichtc der K. AvnJ. d. Wisscnsclmflcii zii llnlui. Jnn. 1S54
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aiin te duiden, waarop bij onthoofde dieren de priki<eling van sensibele zenu-

wen reflexbewegingen veroorzaken; wij hebben gezien, dat aan de voorste

lioorns deze randvezclen dienen om de longitudinale strengen door de zijstra-

len op te nemen en naar de groote niultipolairc beweegcellen over te brengen.

Van gewigt is het, dat Remak ook in den sympathicus multipolaire cellen

iieei't ontdekt, die mij nog niet zijn voorgekomen, daar ik in den sympathicus

geene andere als bipolaire heb kunnen ontdekken; doch de bevestiging dezer

ontdekking zal van veel gewigt zijn, maar waarbij ik, als op het oogenblik

vreemd aan ons onderwerp, niet langer wil blijven stilstaan.

Ook nog ScHiFF heeft onderzoekingen over het ruggemerg in het werk ge-

steld, die vooral in vivisectien bestaan, waaruit hij meent te kunnen besluiten,

(lat de grijze stof ook zelfs in de achterste horens ongevoelig was, maar vezels

l)ezat, die den ontvangen indruk naar de hersenen zouden geleiden en gevoel

opwekken, zonder zelve gevoelig te zijn, en die hij met den vreemden naam

van fibres esthesodiqucs wil onderscheiden van vezels voor beweging, die hij

fthres kinesodiqucs noemt *. Uit het geheele opstel blijkt ecliter overtuigend,

dat ScHiFF overal reflexverschijnsels met gevoel of perceptie beeft verwisseld,

en in de dwaling van zoo vele schrijvers is gevallen, die het schreeuwen altijil

als een bewijs van gevoel aanzien, terwijl wij hebben aangetoond, dat dit ook

/onder perceptie kan plaats hebben. Inlusschen schijnen mij zijne proeven,

dat indien men het ruggemerg dwars doorsnijdt en nu de grijze stof met eene

naald prikkelt, dit geen pijn verwekt, zooals ook reeds door andere schrijvers

is opgemerkt, gewigtig, en ook voor hetgeen wij hieromtrent hebben mede-

gedeeld, bevestigend
"f.

Gewigtiger zijn naar mijne meening de onderzoekingen van Schiff, waarin

hij door meerdere vivisectien trachtte te bewijzen, dat de voorste strengen van

het ruggemerg bewecgvezels bezitten voor de extremiteiten, de zijdelingste stren-

gen voor de beweging van den tronk, zooAvel van de borst als van den buik. In de

voorste strengen zouden tevens de vegctative draden gelegen zijn voor maag en

ingewanden, zoodat bij doorsnijding hiervan zich roodc plekken, tot zelfs don-

kerbruin toe, met loslating van het slijmvlies in de maag vertoonden. Hoogst

* Comples rendus 22 Mai 1854, pag. 024 sqq.

t I. 1-. pag. 929.
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merkwaardig echter zijn de proeven, waar de zijdelingsche strengen bij lion-
den werden doorgesneden aan de eene zijde. Deze dieren kon hij nog G l(.t

10 weken in het leven houden, waarbij de eerst plaats hebbende' verlanjniin-
spoedig verdween, zoodat zij zich geheel herstelden en op 4 pooten liepen^
maar in deze gevallen was dan alle beweging van de ribben en van den buik
aan de beledigde zijde verdwenen en had daar de ademhaling opgehouden *.

Indien wij hiermede verbinden het gevoelen van Clarke, \lie,° zooals wij
boven hebben opgegeven, f meent gevonden te hebben, dat ook door het g.'-

heele ruggemerg aan de zijden eene kolom van gangliëncellen aanwezig ^is,

waaruit boven de nervus accessorius ontspringt, dan verkrijgt dit gevoelen
hooge waarschijnlijkheid, en verdient een nader onderzoek.

Eindelijk heeft ook nog F. L. Clarke een vervolg van zijne waarnemingen
ovei' het ruggemerg gegeven §. Hij zegt hierin: 1) dat de achterste zenuw-
wortels uit drie soorten bestaan, waarvan twee de achterste de grijze hoorns
intreden in een regten hoek, terwijl de derde onder verschillende graden van
scheefheid schuins naar boven loopen naar de hersenen in de achterste stren-
gen, de eerste soort zoude zich in de achterste hoorns naar beneden ombuigen,
(onze communicatievezels), en ten dcele doordringen tot in de voorste witte co-
lommeii en zich hier naar boven en naar beneden ombuigen, hier en daai' lis-

sen vormende; de tweede soort zoude gedeeltelijk in commissuren overgaan;

2) de vezels der voorste wortels zag hij nimmer in do voorste witte kolom-
men opstijgen; o) behalve de dwarse bundels, die de voorste wortels vormen,
komt een systeem van buitengemeen fijne vezels van de voorste grijze stof,

die zich verliezen, naarmate zij de oppervlakte van de medulla spinalis nade-
ren (onze zijdelingsche stralen); 4) dat bijna alle, zoo niet het geheel der
vezels, die de wortels der spinaalzenuwen zamenstellen, in eens gaan naar de
grijze stof van de medulla, en dat, indien eenige van hen direct naar de her-
senen o|iklimmen, deze alleen die van de achterste wortels moeten zijn, die

longitudinaal loopen met de achterste kolommen. Hij ontkent overigens even
als vroeger niet, dat een gedeelte der zenuwwortels met de gangliëncel-
len verbonden is, maar hij achtte de zekerheid dezer verbinding nog onvol-

* Vjeuojcot, Archief fiir Pln/.smln;,. Ileilkumlc, 13 Jahr-,'. I Heft. 15,54, pag. 30 sqq.

t Zie hoven pag. IS.

j /'//(/. InnwirUons van \»JA. 1'ait IlI, pa^'. ;{tï sqcj.

IS
vr.i;ii.\Ni), üKit KONi.vKr.. .^KAnE.^^F:. okri, 11,
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doeiuk'. VcM'dor is hij ook geneigd to gclooven, dat de grijze stof goeiic in-

drukken van en naar de hersenen overbrengt. Omtrent reflex en het verband

niet de spierzenuwen komt hij niet tot duideUjke begrippen, en meent de

gehjktijdige en sympatliische bewegingen in verwijderde stelsels van spieren,

die anders zouden schijnen niet zamen te hangen, te moeten verklaren uit de

zonderlinge vermenging der zenuwwortels, die op- en nederwaarts in de nie-

duUa spinalis zouden divergeren en daar innig onder elkander vermengd worden.

Eindelijk neemt hij ook, in tegenspraak met Kolliker, een centraalkanaal iian

in het ruggemerg van den mensch.

Genoeg, dat ook in eenige punten door Clarke het boven aangevoerde wordt

bevestigd. Zijne methode echter, om de schijfjes helder te maken voor het

mikroskoop, kan naar mijne ervaring niet tot juiste resultaten leiden, daar

liierbij het ruggemerg te sterk door terpentijn veranderd wordt, zooals wij

boven hebben gezien
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NOTE
SUR UNE METHODE POÜR L\ REDUCTION

DINTÉGRALES DÉFINIES
ET SUR SON APPLICATION A

OUELQUES FORMULES SPECIALES.

D. BIERENS DE HAAIS.

I. Jp prends poiir données les formules trouvées pnr MM. Schlömilch

et Arrdt:

re-P-^ = _ e" li. (.-''') = - /' Ei.{-vq) = a, (H
/o ^+?

/
^,7'!' = - |ci.(pg)Sm.;J9 — 5z.(p<7) Cos.p? + J

t fos.pg[ = -, .(lil)

/ — = — Ci.(pq) Cos.pq — Si.(pq) Sin.pq + \ ^ Sin.pq = c/ . .(IVl

; . ^ + 9'

Sur les deux premières on peut voir: Sculömilch dans scs Dcilrage zur

Theorie der bestimmten IntegralelU,^; dans scs Analytische Studiën ï, §18,

II, $ 20, el Grunekt's Archif, Bd. V, S. '204. — Arndt. Gr. Arch. FJd.

10

VERBAND DEK KONINKI,. AKADEMIE, DEEI. 11.
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X, S. 247. — WiivKLER. Crelle's Journal, Bd. XLV, S. 102. Et sur les

deux dernicrcs: Schlömilch dans ses Anal. Slud. II, § 21 et Cr. Journal

Bd. XXXIII, S. 325. — Arndt. Gr. Arch. Bd. X, S. 225.

En outre nous aurons bcsoin de deux aulres formules connues, savoir

e~''^dct = i
, (V)

P

« "^ dx ——- = -——- (VT)
>0+ 1 pa-

Sur la première, qui se déduit aisémcnt par rintégration indéfinie, voyez

:

CiSA DE Grésy. Mém. do Turin, 1821, p. 209. II, N\ 45. Liouville.

Journal de Liouville, T. IV, p. 317.— Oettinger. Cr. Journ. Bd. XXXV,
S. 13. — Quant a la dernière, qui est due a Euler, on peut consulter ses

Lnstit. Calc. Int. T. IV, Supp. V, p. 129, sqq. — Legendre. Excrc. de

Calcul Inlégral. P. III, N'. 31. — Poisson. Journal da VEcole Polijl. Gali.

XIX, p. 404, N'. 08. — BiNET. Journ. de VÉc. Pol. Cali. XXVH, p. 123.—
Lejeuive-Diriciilet. Cr. Journ. Bd. XV, S. 258. — OETTi?fGER. Cr. Journ.

Bd. XXXV, S. 13. — Schaar. Mem. de Drux. 1848. — Lobatschewsky.

.Mém. de Kasan, 1835, p. 211 et 1830, p. 1, I fonn. (13).

La somme et la diiïérencc des formules (I) el (II) donnent

:

/:

/:

1 ^-^^-ie"' Ei.[-pq)-e ''Ei.{j>q)] IVIIJ

f-
=-^[e" Ei.(-pqi+e ''^ Ei.(pq)\ (VIII)

Ces formules ont étó Irouvées par Schlömilch dans ses Anal. Slud. II,

$ 20 et par Arndt, Gr. Arch. Bd. X, S. 247.

Les sigres li., Ei., Ci. et Si. dénotent ici les 1'onctions transccndanles,

connues sous les noms de logarilhme intégral, exponeiiliello integrale, sinus

inlégral et cosinus inlégral
, qui sonl exprimóes respcctivemcnt par Ie?

«'(luations

li. (q)
f1 d.v in q-

,j

] — X l q 1 . ü
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St. (q) = ƒ = - i _ 1 —ü . j. ï _
J o ^ 11 1.2. 3^ = 1. 2. 3. 4.

5

'
K ^

^
' 1.2 ^ ^ 1.2.3.4

La deuxiéme ne différe de la première que dans Ie cas oü q soit imagi-
naire: les deux dernières transcendantes sont introduites dans Tanalyse par
3IM. ScHLöMiLCH et Arndt en mème temps. A est la constante connue
0,5772150... déterminée déja par Mascheroiyi. En outre j'ai employé pour
les factorielles ou facultés numériques la notation de Kramp:

p"''! =p.p^q,p^zq p + (« — 1) ?.

2. Clierchons a présent les intégrales

f'^ e~P^x''dx _ r e-P^dx

/o - + ?
~^'

' /,(.r + # = ^-

Généralement on a

e-P'a'-dxf^e-P'xl'+id.v f" Ce-P'
f

; = ƒ e-P'x''dx — o ƒ

['"c-P^x'' + ^dx /'"
f'^'e-P^x"

I
= / e-P'^x''dx + q 1

^ " ^ — 2 /o J .^
x— i

dx

1

OU l)ien

iVi

p'

i*/i

ï^A + ,
= ;;7TT + ^^*

C')

Kn appliquant celte réduction, on obtient successivemen

l

1
A, = — aq + -

,

P

A, ==+«,•' +^?
19'
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1.2—yg+P'g'
A3 = - ag' + —

,

l.a.3-1.2.pg + p^q^-p^q'
A, = + ag* +

^^
;

doiic en général

Aa = a(-5)* + ^2- l'-^/'C-pg)"-' ; (1)

P 1

et de Ia même maniere

B,=b{qY + - 2: l*-""(pj)'-' ; (2)

P 1

ce qui s'accorde avec les formules de réduction générales.

Pour les deu\ intégrales C et D Ie même chemin ne nous mêne pas au

bul: il faut avoir recours a une autre réduclion, qui est, si je ne me tronipc,

aussi féconde dans ses résultats, qu'elle est simple et surlout quellf est

süre dans son application et dans sa déduction.

3. La methode connue d'intégration, dite par parlies, est doniiée |iar ciMlc

formule

d, {/W-'H^)} = <r{x).d,{f(.v)\ + f[x).d,[.y{x)),

d'oü

^[x).d,{f{x)) = d,.[f(x).^{x)} ~ f{x).d,[,H-'o)}.

Intégrons cette formule entre les limites a et b, nous obtiendrons

\\(x).d,{f{x)]dx = I d,.{f(x).>^{.t)}dx — lf[x).d,.\~y x)\ d.r .

Ja Ju Ja

La deuxième de ces intégrales est facilc ii délerminer, puis(|ue Tom na hesoiii

d'aucuno iiitégration: ellc est f(b).f{(b)— /(")•((")> ''''"* constante, parcc

que celle-ci se détruit, lorsqu'on prend la dilïërence des valeurs de 1'inté-

grale pour les deux limites, dans la supposition toulefois (|ue les fonctions

f{x) et f (x) rcslcnt continues entre ces deux limites. On a donc enfin

/ VW «i.
l /WH ^ = ƒ (t) • 'I (fi)-ƒ («) . ') (a) - ƒ /(.r)

.
d,

I
., (.r)

\
d X . . . (\)
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Quand les termes intégrés peuvent se déterminer exaclement, sans rester

iudétermincs, comme il peut arriver fréquemment, et que de plus la première

integrale soit coiinue, la seconde s'en déduit directement, entre les mèmes
iimites, qui valent pour la première. Il est de rigueur que les termes inté-

grés aient une valeur'déterminée: pour les cas ordinaires des limites O et 1,

O et 00 ^ 1 et 00 etc, il arrive souvent, que ces produits se trouvent sous

la forme indéterminée 0:0, oo:oo, O.oo; niais dans ces cas l'on peut tou-

jours s'assurer par les régies ordinaires et connues, si leur valeur soit vrai-

ment indéterminée, ou si elle puisse se réduire a quelque valeur détcrniinée.

11 est presque superflu d'ajouter la remarque, que la discontinuité de la loiic-

tion f{x) . f {x) pour quelque valeur c de a; entre les limites a et h iié-

cessite la correction

pour la liniite zéro de e. Bien que ce cas de discontinuité ait üeu ipiel(|u('-

fois auprès des intégrales, que nous allons étudier, la valeur de cetle cor-

rection est toujours nulle: ufm de ne pas troubler l'ordro du raisonnement a

chaque instant, la discussion rélative a été renvoyée a la lin.

Sous cette l'orme (A), je dis que cette formule est capahie de donner uii

grand nonibre d'intégrales définies, et premièremenl qu'elle peut quelquel'ois

fournir des intégrales, que Ton chcrche ordinairement par !a methode de l;i

différcntiation par rapport a une constante sous Ie signe d'intégration déQnie;

methode qui, dans son application usuelle, n'est certainement pas toujours

rigoureuse, et qui est exposée en outre a de graves inconvénients, que Pon

ne rencontre pas auprès de notre formule. En second lieu cette Iransibrma-

tion peut inlroduiro une nouvelle Ibnction sous Ie signe d'intégration définic.

ce qui donne des résultats non moins interessants.

Bien que quelquefois on ait fait usage d'une réduction .semblable dans Ie

cours du calcul de (juelque integrale définie, je ne me rappelle pas, qu'on

en ait fait autant de ras, (ju'elle semble mériter. Je vais ticlier de faire

voir dans la suite, qu'en efl'et elle donne beaucoup de formules utiles et sur-

lout générales d'intégrales définies. J'<(n ai fait un usage frequent dans la

(léduction de nouvelles intégrales définies dans les tables de ces fünelioiis.

que je suis oecupé de rediger, sans touteiois avoir été aussi loin ipie d.iiis

cetle Note, el m'arrélant Ie plus souvent, lorsque j'avais a recomir a ilcs

sommations.
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On a donc Ie

Théorème I. Si finns uiie integrale définie ƒ F (x) .doo, la fonclion F(.r)

peut ètic niisc sous Ia forme d'un produit, tel que Tun des facteurs

soit la diHérentiellc d'une foiiction connue quelconque, c'est-a-dire

,

lorsqu'on a

on aura aussi Téquation

\\f{a-).d,.\f{x)\dx = .,. (J) ./(&)-,f (a)./(a)-l ƒ(.!•). rf, . U{x)\ dx .

Quoique dans Ie cours de cettc Notc on ne fera usage que de ce tlicorèmc,

il vaudra bien la peine pourtant d"en tirer un corollaire interessant, on y

uppliquant la methode d'intégration par rapport a une constante sous Ie signe

d'intégration définie. A eet eflet prenons q pour la variable, Ie théorème

precedent nous fournira l'équation

ƒ

landis que la methode mentionnée est comprise, dans Ie cas général, sous la

l'orraulp

:

\dy j F{,J,z)d^ = j dz\Y{y,z)dy - A ,

oii L est la correction, qu'il faut ajouter en divers cas de discontinuité. Pre-

nons dans cette formule 91 et a; au lieu de ?/ et z: nous aurons

//? Cb [b C0
I dq I '¥{q,x)dx = j dx j ¥{q,.x)dq — A-

Sup[iosons en oulre que F{q,x) soit de la forme f
{(J

,x) .<l^ {f(q ,.r)], el

nous trouverons enfin par la subsjilulion de la picmière équalion

j
jlq j ^{q,a;).d^ {/(?,«)) d.r = j da: [g (^,a) ./(^, «) — ,{« ,x) ./(«,.t)]
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II s'en suit donc Ie

ThéorèmeII. Lorsque dans une integrale défioie ƒ F {q,x)dx la fonction
J "

F{q,x) jtout être mise sous la Ibrme d'un produit, tel que l'un des fac-
teurs soit Ia différentielle d'une fonction connue quelconque de q, c'esl-
a-dire, lorsqu'on a

Y(q,x) = <r{q,x)d, [fiq,x)\ ,

on aura aussi l'équation

j/9 jjfil'«>)-<i,'{fiq>^-)]d^= -jdx
ƒ

/(9,.T).d, {,^(,/,.^.)j dq - /_

+jdx[(p(0, a.-) . f (.3 ,x)—^ (« ,x).f{u, x)] :

oü A est la correction nécessaire dans certains cas de discontinuité de
la fonction F{a,x) — pour des valeurs de q et de x, qui tonibenl entre
les limites respectives incluses, « et /?, a et 6,— lois de TapplicatioM
de la niétliode du changement dans l'ordre des intégrations. Toutcfois
ce résultat ne peut valoir que sous la doublé condition, a Inquelle cc.

changement est soumis, savoir que

y = l Lim. £ —^—- et l^im. 1 o d j:

soiont toutes deux nulles.

Comme pour Ie Thcorcme I il faut observer, qu'on a supposé cpic

''i9>/^)-f{q,x) soit continu entre les limites « et de q: lorsque cela nc
serait plus Ie cas, il faudrait ajouter au second membre de cette équation l;i

correction

Lim. /^[/{c- e) .9(0— e) - / (c + ,) . ., ('^- + Oj •

4. A l'aide de cette methode les intégraics C et D se dcduisent aisémeiit.

Nous pouvons appliquer Ie théoréme ici de trois manièrcs dilfércntes, savoir

r e-"'dx _ r^2^, ^_j^c2^r r
\
-pc~''dx

,
-kas

I

(* + 9)*io /o l(a: + 7)'-'
(* + ?)* {x+ q)>'+^-
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('- e-"^dx /"
, 1 e-PM" r 1 _,,,

lei. comme partout dans la suito, la notation: ? {x)\ signific, que Ton doit

prendre la fonctioii F (x) enlre les limites a et b. Voyons d'abord ce que

deviennent ici les termes déja intégréS;, dont les deux derniers sont cgaux.

Pour la limite « de a; ils sout

xe-i"^ o . l e-f'^ 1= et

(x + qY q' {x + qf Q'

Pour Tautrc limite oo de x ils s'olTrcnt sous la ferme

= = o
,
poOT k> \ , -

——— = _1 = o , pour i > o .

(X + q)' oo' (•«• + 9) co

Donc ces termes, quoiqu'en partie ils semblent indéterminés, sont en vérité

o OU q-*. Donc les équations deviennent, aprcs la séparation des intégrales,

réunies par les signes + ou —

,

OU bien

et

Ci = pCi-, + [b—pq) Ck—hqCi+y, ,

kqC, + ,
= pC,^, — {pq-k+l)C, , k>l (o)

- pC, =— i + iCj. , , /;> o'j

q 1

> {d)

q' I

dont les deux dernières coincident. Dans Tapplication la formule (rf) sera Ia

plus facile: en tous cas on trouve, parccquc C^ = T,> Ci = a:

1

C, = — ap H ,

n

ap^ l—pq



ET SUR SOK APPLICATIOK h QUELQÜES FORMULES SPÉCIALES.

C = _ ^ 4- ^— .Pg + y'
V'

'
2.3 2.3 (/3

=
2.3.4

"*"
2.3.4.g«

donc en général

Ca- = '

^;_V,
a + ^t-.,;„;-i f

l"-"-'" (-;^?)"-' .... (3)

en accord avec les deux formules générales de réduction. On Irouverail

de niênie

/— «)'•-' 1 *-i
Dl- = ^^

—

~ b 4- — ^' l^-"-'/W»oV' - ' f41* H-i/i ^ i^-i/i (_f^y.-i 7 ^ W-^ï/ • • • • l*J

5. Restent encore les intégrales analogues

1 r \ïr ^^ ^''. '' ' / ~; nT" '^ i"/i. i>

o (•^ + 3) y o
(•'»— ?)'

qui ne sont pas aussi simples. En premier iieu notre methode donne ici

d'un triple point de vue

(''-(-1)/ r- == I 7d.a;"+ ' = }

J. (^+# JA'" + 9)' {^--qn.

r , ^A—pe-P^dx —hdx )

/o 1 (^+?)* (* +# 'i

f'^e-P'a;'' + ^dx ('" ii^+^ _ ^
e-J-^a^'H-") =°

~ ^ /o («= + # ^ /c(^+#'^''~'" ^ (•^ +#^

// l (- + #, + (- + 5)'-^"

— / \—pe-p'x''+Ux + {h-{-ï)a,''e-i"dx].

Joi^ + qY'- i

Les termos déja intégrés, cjui ici sonl les mèmcs dans les trois formules,

20
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10 NüTE SUR ÜNE METHODE POUR L\ RÉDUCTION d'INTÉGR/VLES DÉFINIES

(lüiiiient pour la limite x = O, —j- = 0; mais pour la liiiiite supérieure

O .00 * + '

X = cc , i\s seniblent indéterminés, vid. —'—^— . Voyons ce qui en est

J' +

'

el inettons les sous la fornie —-—;

—

r,. Nous aurons

.1'* + ' (h -\- 1) x''~,—
I

—cr = „^ , ,—i

—

y.
, ,,—;—-r-rr • Donc la puissance dimiiuie de

dégré dans Ie numérateur, jusqu'a ce que l'on aura 1'' + '/'; dans Ie dénomi-

nateur on aura alors

e"^ {p"(.-P + # + + • •
(^ + 1)'-"}

si kyh; dans Ie cas contraire Ie dernier terme est (x + q)'. Ce polynoine

est infini pour x = oo,é'^ est de ménie infini: donc la fraction est devenuc

bien certainement zéro. Les équations deviennent ainsi

:

cc . 00

(/' + 1)E,.,, = /'Eif.i.A- + ^E,, + ,.;+,,

— P^u + uu = — (/i+l)E„,, + iB„ + ,.,+ ,.

— iE/, + ,, t- + ,
= p E/, 4.1,1. — (A 4- 1), Ea, i.

Ces trois équations sont donc identiqucs, et l'on a en général

(A— 1) E,., i = — pE,,, _, + /*£„_,, ^_, (e)

1mi application elle donne

l^/i . 1 = A/,

,

E/.,. = — 2)K + /'Aa_,,

E/.,3 = K-pE,,, + AE,,_,, ,) = Hp^A,, - lp.hiV,_, + h. (k - 1) A,_ :.

^".^ = ïii(—i'E,.,, + AEA_,.,) = ^3(-;j^A„+.,/>^AAA_,— 3;>./i(/.— l)A,_j

+ /<.(/i-l)(/--2)AA_3):

donc en général

E.,.,. = ^ll--(^^J Q (-,)" A._..„ (5)

üü f 1 est la nolalion usuelle pour Ie coeflicienl a index y «Ie la puissance



ET SUR SOJ\ APPLICVfION a QUELQUES FORMULES SPÉCIALES. H

^lèmc
j\|aig cette formule a Ie grave iiiconvénient d'obliger a recourir a

k -{- l valeurs différentes de A : l'on ne peut y reniédier, qu'en perdaut la

forme simple, obtenue jusqu'ici. Car en veitu de (a) on a
'

qAk-i = 7 A,.

;

/)"

Substituons cette valeur dans l'équation pour E^^o et il ne reste que A/, et

une quantité détenninée, non fonclion de A/, : donc tous les E^,/,. peuvent se

déterminer de ia ménie maniere. Par Ie calcul on trouve en effet

W 1 pq + k

pK q q

*^''=~/ 1.2.g^ * 1.2.,^

^** "~
p'' 1.2.3.?^ 1.2.3.9=

L'acte de progression dans Ie coëfficiënt de A^ est facile a saisir: nous nc

transcrirons donc dorénavant que Ie premier terme, comme suit:

1^/1 %pq{pq-\-h—%)J^(p^qi-\.(h—l)Bp-'q''-\-[h-\){li—'l):6pq+{''—l)-{h—%).(h-?,))
lik 5= ^ ^

\

'~~ '

~r ^^'
p'' 1.2.3.4.5*

g _ W ^P^^+^èpq(p^^^{h-^).^pq+{h-^).{h-2,)) +(p*q'M^-n'^p'q'+^^'^)
^.^*"

p'' 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . <7»

11" 3.2p^9^(pg+/t-3)+4j.gr(p=V^+(A-2)3;j'g^+ (A-2).(A-3)3pg +(A-2).(/i-3).(/.-l.))+ (pV/--'+etc
)

'
p* 1 . 2 . 3 .4 . 5 . 6 . 5«

_ 1^'' 2.3p-;7=+6.2p'g^(p^g'+ (/i-3) 2;x/4-(;i-3).(/t-4))+5;jg(/)'(?^+(/i-2)4p37^4-etc.)+(p''(/''+ ctc.)

'

'
~

p'' 1.2.3.4.5.0.7.7'

_ 1*^ 4.2.3p37^(;>7+A-4)+ 10.2p-i7-(pV/34-fA-3)3pV+etc.)4-Gp7(pY4-(/t-2)5py+etc.)+ (p^ïH-jtc ) .

' ~ p'' 1.2,3.4.5.6.7.8.7=
"''

'

''

d'oü l'on pourra juger de l'acte de progression dans Ic preniicf (enne: donc

on aura en général

^ü*



12 NOTE SUR ÜNE METHODE POUR LA. RÉDUCTION d'INTÉGRALES DÉFINIES

1 l''/i r*
,
/h—l\/k—l\,

^ ,
/k—'^\ ^'

,
,
fh—2\/k-S\

oü les coeflicicnts du biiiónie ne valcnt que pour des valeurs positivcs de

h — l : celles, oü A; < /, étant nuUes.

iv... = ï^fi-""'(,DQ(/'rB._.,„ (7)

1*" j' 1 \k—m/ \m/

/it— 3\ ^' //'—3\ /^— 5\ 1

+
( . r'P''''f''-"'ik-n)(,n-^^-^^y'-'~''4 («)

En effet, 011 voit que les Ibruiules (G), (8) ue soiit pas aussi simples (jue

(5), (7), mais en revanche, elles ne conticnnent que Ie seul Aa ou B,,, qui

se substitue aisénient des formules (1) et (2).

6. Passons aux intégrales, dont Ie déuoniinateur est de la formc {x'— 7')*.

L'équation de réduction

nous a|)prend d'abord, que ces intégrales se divisent en deux classes, savoir

a exponent h [mv ou impair, de tclle sorto (jue les intégrales d'une do ces

classes se déterminent a Faide d'intégrales de la menie classe seulement.

Les intégrales, que nous avons a étudier, sonl donc les suivantes:

(v^-q^)
= K,



ET SUR SON APPLICATION a QUELQÜES FORMULES SPÉCIALES. 15

Pour les deux premières on a

OU bien

x^—q-^

ce qui donne en application

G, = - (b-a), .... Voir (VH) G, = • (a + i) , Voit (VIIl.

«3 = i+ è?(5-a). G' = l + . j. (, + jj_

donc en «^énéralö"-

Quant a ces intégrales, on peut rémarquer, qu'on aurait pu les dódiiiro des
formules (1) et (2) par les relations:

A2A + Boa = 2G2/, + i , Ba/, — Ao^ = 2,7 G2A,

A24-1+ Ba^-i = 3G2A , Ba/i-i— Ao,!-, = 2qQu-i;

^"' ^ 2^ r-'' ~ ^-''
] = T {"2A-1 + A2A-1}

,

^""'^'^
2^ r-''

+ ' ~ "^^A+lj = T {b2A + Aja
j

.

d'oü



14 NOTE SUR UNE METHODE POÜR LA. RÉDUCTION r.'INTÉGRALES DÉFIMES

7. Pour les deux suivantes H/, et \k, il faut avoir recours au Théorème I

de N'. o. Comme dans N'. 4, on aura ici

ƒ" e-P'' xe~P^ )" /"" f

—

pe-P^dx — k.ZsedxX
d.x= 1 — \ X {

—^ + e-P^ —
\

ae-P^ )"/'"
I px Zk Zkq-" )

__
[

_i_ I e—P'dx{—' + +—
i^

OU bien

, f^ e-P' da xe-P' ]'" /°°
, i P^ .

2^2> ]

ƒ'" xe-P' x^e-P^)'" r^ i—pe-P'x + e-P' — k.Zxdx)
d.a!= :} — ƒ a; \

— h dx + xe^P'- 7—;}

xU-P^ ]'^ f p.d ƒ P , Pq' {Zk-l)x Zhq-^a )

-— TZixdx = I r~, TViif-X^ OU rctrou-,u—qr /o ('"— 9-r

verait la dernière équation elle-même

—{k—i)Z.vdx
er-P'—-z r-7-,

C c-P'xdx /"
a- .7!C-PM'' /'^

^ f
1

,

— ^-2^ 1

r e-P'xdx r
,

1 e-P' )^ r 1 „^ . .

re-P'x'dx f'" , 1 -.rê-P- /* /""Ij
, , K

niais aussi t'^ e-P^x'' dx _ ^ i"_E21É±- f e-P'dx J

4



ET SUR SON APPLICATION a QUELQUES FORMULES SPÉCIALES. 15

rv . , . , . , ,
e-P' x>>e-f'

Dans ces six equations on a des termes inte<fres r-r rr et —^
:, .

Pour la limite inférieure x = i), ils devienncnt resnectivement ; — el 0.

i—rT

Pour la limite supérieure x = oo , Ie premier est -^^—^ = — = O, et If

•jo ' o
second semble être indéterniiné de la Ibrme : mais si on Ie met soll^

00°

afi . . .

la ferme r— —
, et si l'on differentie Ie numérateur et Ie dénomina-

teur de cette fraction, il vient :

Le degré du numérateur s'est abaissé d'une unité, celui du dénominateur

n'a pas diminué : en réitérant cette différentiation, le numérateur devient i\

la tin 1*/' et alors la fraction a la valeur

16/1 \bn = 0.
.?> ,-^"»

Ce raisonnement exige que a soit ^0, c'ost-a-dire k^ \.

A présent la première, la quatriéme et la sixième des equations trouvées

donnent

:

o = pi, + (2A-1)H, + 2i^' Ht+i (g')

la seconde donne:

p^u-i + Pï^Hi + 2(^—1) I, + Ikq^ I*+, = 0;

la troisiénie et la cinquiéme enfin:

—1— = ;,H, + 20, + , (/.')

(—9'r

Par la substitution de la dernicre dans l'avant-dernière de ces formules on

obtient une équation idenlique. Il nous reste donc les deux autrcs, qui

doivent servir récipro(]uemcnt a éliminer les I ou les II: de sortc (jue nous

trouvons



lt> NOTE SUR UNE METHODE POUR L\ RÉDUCTION d'INTÉGRALES DÉFINIES

(—?)* + '

(—9 r+'

Or, nous avons

p Zq p' 2

Donc il nous faut cncore 'IIj et I2 pour pouvoir faire usage des formules

{g) et (/(), qui .valent seulenient pour k^i. Les formules (</') et (/»') nous

aideront ici en donnant pour k = \:

-3?>H, = 1.H, +pl, ==__ + ^p,

1 _ 1 b—a

(—9')' 9^ 2a

ilonc

i—a 1 a-\-h p 1 h^a p
^ ~~ 27 2(— 7\i '*' 2(— <?2)i '

' 2(— 7^) ~ 27 2

Le calcul de (g) et (/t) nous donne a piésent succcssivcment

:

1 f 6p^q^ + S0 b— a , )

1 f2 , a + 5 J— a)
i> =^7:^i(-z^-^ -2- + ^-27}'

1 f/'' 9^ +26 , a + i 6 -al



ET SUR SON APPLICATION u QtELQL'KS FORMULES SPÉCL^LES. i7

Vu la complicatioii des formules (g) et (h), l"on ne pourra niettre la valeur

générale de II/, et Ik sous une fornie assez siuiplo [lour pouvoir en faire usage.

8. Le Tliéorénio I du iN°. ö nous fournira ensuitc pour les intégralcs

K et L les formules suivantes

:

C^ e-P^xhdx /"
1 e-P^.rM'" /"'" 1 f- 1— ~^/ 7^: ÏTTrr = /

c-''"*-'''^.— -,= -^, Tr,\ — ——-\ '''''-' e-P^— pe-P-x''\dx.
jA^'—'i')^*' Je ('—?-)' i-ï'-9')''i, } A-'--q'\-^ )

Le terme intégré étanf, zéro, coumie on a vu au numero precedent, ces

trois équations se réduisent a une seule. Mais ca vertu de cc que Ton a

observé plus haut, il faut distinguer entre le cas oü h est pair et est impair.

Si l'on met 2/t et 2/t + 1 successivement au lieu de /;, on a respec-

tivemeiit

:

O = m.h-i.k + ZkU,k^i +pK/,,t et o = (2/i+l)KM+ 2-tK/i + i,i+i +;'L/,,i- . • (O

On peut se scrvir de ces deux équations pour éliminer réciproquement les L
ou les K: de celle maniere on obtient:

Alin de pouvoir en faire usage, il sera plus commode de les ramcner au

même index partiel. En premier lieu, par exemple, au mème k: alors il

faut substituer les équations identiques

Ki,i = K/, + 2./u-f2 27-K^+l,A. + o
-t- (j"]\h,k^-2,

L/,,/t = L/, + 2, /c+2 — 2 5^L/,+ i,x. + 2 4- <? ' F-/,, i + 2

;

et l'on obtient, en diminuaiit /.• de deux uiiités aprés ia n'duction

:

0=;>'^K/, + i,t—{;>-7--l-(i—A-l):2&-2/;— l);2K;v.+ [/)'7H2^t/''--4/'i-— 2/'-Mi't)J9MvA_i,t^

—(//-]) (2A—3)25' K/,_2,A.

—[h-\]{ih-\^'U-^i,k

21
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18 NOTE SUR UNE METHODE POUR LA RÉDUCTION d'INTÉGRALES DÉFINIES

Pour k^i, 011 a K/, ,1 = G-n , L/,,i = Go^ ^. , ; on a dans ce cas poui

ces formules :

_(A_l)(2/i_3)27'G2/,_,.

ü == />2G2/,+3 — {pVy"+A(;iA+l)} ;JG,/,+, +{y,V/-^ + 2(M^— 2 /* - l)},y = G2/,_i

— (h -1)(2A—1)2-/^ G2/,-:i,

équations, qui sant identiques par la substitution des lornuiles (/"), comme il

doit être.

Au contraire^ Ton pourrail aiissi ramener les formules (?) au mèmc index

h : dans ce cas on a les substilutions

K;,,<. = K/i-iz-i+v^Ka-i/- , L/,,a. =L/,_i/_i+7^L/,_i/-,

K/i+i,i'= K/,_i,j,—2+2'/Mv/,—i,i—if '/''K/,-!,/;, L/,+i,t^L/,_i,t-2+27^L,',-i,/.—i+'/' ]>/,_!,/,.

A l'aide de ces formules, en diminuant k d'unc unité, et en augmenlanl li

d'une unité, après les subslilulions diverses, on a eniin

:

O = — i-(/.-— l)4f/» KA,i+i + (4/i-4/,-+5l(/^-lj2 7'Ku- ^

+ |P' ?^—2(/;—/i-2) (2/0-2/4—3)! Kv,_i + p' K/,,i_.,,
^

O = — t(/,_i)4 7'L/,,i. + , +(4A—4/c+7)(/.—l)2 7^L/„i l'

'

+ {y,^52_2 (i._A_2) (2 k-Z h—r,) ] L/,,/._i + p' L/,,i—2 . j

Pour h = O, on a Ko,a = H^ , Lo,i = I*: donc ces formules donneut:

ü = _ /.•{/,— 1) -Ir/ ^ Hi+ ,—('tó—5)(i-l)2r/^H/,+(pV/^—2(/;—3)(:l^-3)| H<._, ^-p-'B.k-i,

O = - /{/„— l).l.j' I/,+ , _ {4/:-7)a—l)2j^ I/,+ 0>^7^- 2(/.— 2X-2/.'-i) j I/.-1 ^-p^' T/l-2.

Ces derniers résultals doivont ètrc identiques avec les formules (</) et (/») ;

en cffet la substitution do ces dernières en demontrc ia vérité.

Si les formules (y) et (/;) étaient déja trop compliquécs pour se traduire en

expression générale, simple, a plus forte raison ces formules (j), (/*) ou (/)

ne pcrmeltent' pas de clierclier uu tel résullat. iNéamnoins elles sont propres

a déduire dans cliaque cas spécial, pour des valeurs donnécs de h et h, une

integrale \it,,k ou Lh,k, soit par les formules ((j) et (//), soit par los équa-

lioiis (9) et (10) en faisanl usage respectivenicnt des équations (/>) ou (/);

la derniérc voic sera bien la plus aisée a suivre.



ET SÜR SON APPLICA.TION a QÜELQÜES FORMULES SPÉCIALES. i9

9. Quant aux intégrales au dénominateur {x^ + q')^, leurs valeurs et les

formules de réduction respeclives se déduisent de la mcme maniere, que pour

les précédentes, dont on s'est occupé dans les trois derniers numéros. Pour

ccUes-ci, si Ton met

:

I 2 I
- = ^^"' ' I , 2 I l^k

= Ni' / , , ,
.... = P/-,i .

^"«--p^a-2HV/.r ^e-P^xdx f'°e-P''ii;^''+^ dx

on trouve, en ayant égard aux formules (III) et (IV), savoir M^ = -c et

M, = (/, au lieu des formules (9) el (10) les suivantes:

M2,, =(_!)/' 052/^-1 +-^^ 'k r-h-'^nn (^-p^^^)"-!,

(11)

(m)

1 ''
i

lhh^X={-\fdq'^h 4. V io,,_o„,,,,(_^252)„_l.
p-''

1 /

De la mème maniere les formules {(j) et (h) deviennent ici:

4v'-.i(/.-l)0/.+i = ^, + 2(i— 1) (2-^-3) Oi-p^Oi-

avcc les cas spéciaux:

N„ = - Voir (V), ^0 = —, ^'"*f (Vï)'

p P

N, = -c Voir (III), O, = d Voir (IV),

P

N . =^(lN.-pO.)=^(lc-pc;). o. =_.(_i+,N.)^i(-i-^c),

etc. <'lc.

landis qn' au lieu des équations de réduction (;), {!:) et (/), il faut inottre

rospcctivemcnt los suivantes;
21*
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O =, p2p^^._(4/i2 -4,hk—Zh-k)2q'- P/,.t+o -(2A— l)3/i2'P/,-i./. + 2 >

— 3(/c-/0(2i-2/«+ l)P/,+i/.+2, /

(»)

— 2 (/o-/() (2 i-—2/i-l)Q/, + i,i. + 2,/

O = p^ Pa.M,'^- + (z'' l"- (^—A-1) (2/;-2 A-l)| 2 P/^-
'

+ |p2gï-2(l,/i^— 4,/i/^ + 2A—/.ojï'Q/,-!./.-
(/i-l)(2/i— l)2ry» Q/,_o,j.,

O = k(k-l]4,q* P/,.i+i + (1 /'-! Z^'+S) (/'—!) 2 q' P/,,/.

+ |p2 52+3 (k—h—Z){Z k—2 h -3)| P/,,/,_i — p'^ P/i,A—?,

O = /; ik—l) Iw/' Qu+l + (i'/'-i- ^'+ '') ;Z'-1) ~ '/' QU-

+ |p- *?- + 2(i—A-3j(2/c-2 h-r>)\ Q/,,/,_i — y>^ Q/,./._2

L'emploi de ces formules est reslreint Inut comme celui des formules analo-

gues (i), {k) et (/) : c'est-a-dire, qu'elles peuvent fournir aisémeiit des ré-

sultats pour cliaquc cas spécial, sans loutefois èlre suscepliblcs de pouvoir

donner une valeur simple pour les intégrales générales Ni, O/.., P/,,^, 0*,^...

10. Puisque nous connaissons a présent les intégrales a dénominaleur

(.c^— f/*)^ et (.^•''+7')^ dont on a traite respectivcment dans les N'. 6 a

8 et 9, nous pourrions en déduire les intégrales de méme forme, mais a

dénominaleur («^— f/^)^'. L'équation de réduction

nous montre d'abord, que nous avons a distinguer ici entre (jnatre classes

d'intégrales, oii les valeurs de li sont respectivcment de la forme

4/i, 1/' + ]. 4/1 + 2. 4A-I-3.

En elVet, si l"on noumu' l'iiitcgrale

'e— P' x'' d .1:

ï.



ET SÜR SON APPLICATION a QUELQÜES F0R3IULES SPÉCIALES. 'il-

réquatioii précéJente niéno aisémcnt par Ie cheniin du Numero 2 aux for-

mules suivantes:

14/,-4/l
1 ,,

^''' = 77^ + 1 ^*'-* = 3"'^o + ^I^ ^
1*''-^"'

il'' /)^-",\

14/1—3/1
i /,

^^*'' + ' = ~Ï^Zr + ?'R4/,-3 = -?*''«, + -J^^
- 14A-4 «+1/1(^4^1)—

J

(?)14A-2;i •

1 h

K4/,-t2 = ,, , + ï'E,4/,_2 = 7*^5,2 + ——; JL' !)''-*'' +2'l(r, V/M"-'

R4/, + 3 = 77- + ?^ R4/,-l = 5-**R3 + -TT 2- l'»''-*"+ai(»\«)"-l.
^4« ^4A j ^ ^

Ces formules font voir qu'il y a vraiment quatrc classes distinctes et indépen-

dantes, et que pour la connaissance de ces intégrales générales il nous faul

auparavant la valeur des intégrales spéciales R„, R,, R^, R,. On peut

observer ici, que ces mèmes formules résulteraient soit de Taddition, soit

de la soustraction des équations (9), (10) et (H): remarque analogue a celle

faite il la fin du N\ 6, et qui donnerait des formules de réduction toul-a-

fait soniblables a celles, que Ton a trouvées la.

Quant aux intégrales nécessaires R„, R,, R^, R3, la soustraction et i'ad-

dition des formules (III) et (Vlf) nous fournissent:

1 1
B,^ = —-(b— a-Zc)

, H, = __(5_a + 2c),
*? "

47

comme celles des formules (IV) et (VIII) les suivantes: \ (12)

R, =-— (i + a— 2rf)
, R4 = 7 [b + a + 2d).

On a donc enfin

:

— a + b— 2 c 1 ''

4 p4l(—3
j

a + b-~2d 1 '•

lUh+l = —^
ï^i-^ + _. 2 14*-»" + !/' {p^ q*)"-'

__a + i + 2«; 1 ''

4. p*''-'

a + b 4- 2d 1 ''

R4A+3 = - - '/"' + 1 l*'—*"-^3n (p* q*)"-K
4 p*''

\

(13)
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Suivont les intégrales

qiü sont toutcs distiuctes par la mème cause, qui fournissait les qualrc va-

lours des R, c'est-a-dire, que les exposants h dos quatre fornies niciUioii-

iiécs précédeniment iie peuvent se rédiiirc Tiin a Tautre, mais qu'ils sont

lout-a-fait indópeiulants.

Comnieiicons a y appliquer Ie Théoréme du N\ 5, afin d'obtcnir des for-

mules, qui poiUTont servir a la réduction successive et indépendanlc de ces

qualre séries d'intégrales, et prenons a ceUe fin pour f [x] successivement

X, x^, x\ x\ OU ('-P^, OU encore {x* — fy^)~*, lout comme nous avons

fait auparavant, lorsque nous avions a étudier les intégrales a dénominateur

[x =fc qY etc.

La première supjjosition nous donnc

rullij _ _-z^r_ f f-/>^-^- + ,-,.-J:i^L,

ot de même

f- e-P^^d^ _<c-e-P^Y r l_Pf:_ _^__ , _M7liL_|,

r e-f^x-dx a'e-P^
l" ^ - x i \-JL^L— r

4./:.i' \kq'> g.-
\

lA^-"-'}'}'~i^'-fj"?\. "^//""'"'U^^-r'r (^^--z^)^- (^'-9')'+')'

*j^ (^i_,4)A- (_,4_,^4)4^ + j / ^((^.^_54)t-, + (a;*-,/')''"^ (.r'-ïY"^ (*«-</V+ ij

ce qui rcvient a écrire — a causo do la valeur zéro qu'obtient Ie torme in-

légré d'après Ie mème raisonnement que dans Ie N'. 7 —
S, =pT;. + ^kB„-\-^kq'' S,+

, , 00 0=T* + (U— 1)S, + ^hq" s,+ ,

,

\

2T,= plU + 4iT,+ 4i-9» ï,,^, , OU 0=Uj +(4A—2)'1\+ '^kq* T,.,, ,

(

3U,= pVt+-UU,+ U-7«U*+, , ouO=Yt+(4A—.3)Uj+4i9'Vt+,, (

4Vt=pS»_,+p7*St+4&Vt+4/;7^Vj+,, ou 0=pSj_,+p'/'Si+(4*—4)Vi+4*<ï«V* + ,-;
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Encore a-t-on par la deuxième supposition pour f{x):

— } _L I e~P'^dr{- — -f- /

(.,
4_5 4 ,/cJ ^

-ry
^ l (_^„ _^;y -r

(_^4 _ ^/,y+, ƒ
•

Ur püur la proiuièie ilc ces quatre équutions, lo tenue intégié dcvieiil —-^

pour la limite inférieure ü de x, taiulis qu'il devient pour la limile superieure

.! = 00 ,
: = 0: doiic cette équation donne

00 . cc * '

-^'^'' = - (-^+ *^^"^ ('•)

landis que les trois équations suivantes soul absolumeut les nièmes que les

Irois premières de celles, que l'on a Irouvées en premier licu: et cela parcc-

que les termes intégrés s'annulent ici par la même raison, qui avait lieu l.i.

Knfin on obtient par la troisiéme supposition:

i-^ e-'^x^ dx «-"=!* /" 1
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En observant que d'un autro cóté, on a identiquement:

f" e-i' ^.g-M .r
/"°° c-i'^c/j;

,^ p e-r^cZa;

ƒ" e-i'^.r'' cZa: l'^e-P'^x-dx
,_

C'"e-P'^x-dx

on voit facilenient que ces quatrc formules coincident directcment avec les

quatre équations précédenles: de sorte que nous avons los cinq équations

dilTórcnles (r'j et (/"] pour clicrciier des équations do r('duclion entre les

intégrales des qualro classes diversos séparément. Dans ce but subsliluons

la valeur de S^ de (r") dans la première des é(|uations (r') ; la resultante

exprimera T/.. en fonction de divers V: substituons cetle valeur dans la

douxiènie de (r), et I'intégrale Ut se trouve donncc par divers V: enfin

éliminons les U entre cette dernière équation el la troisièine des (r'] : il en

résultera une équation de condition entre les V seulement; et mainlenant

a Taide des équations originales, on peut aisénienl oblenir des formules ou

l"on ne rencontre que les seulcs intégrales S, U, ou T. Le résullat sera

enfin donné par les formules suivantes:

(

—

q'f
' '

+(2i-+l)^(A-+lXA+2)381.7=V,.,3+ /.-/.-+l)(/-+ Ü)(/o+ ;5).256r/'2Vj. + 3,

(—Tj ' >

+ |p*—(25Ci'+14W + lOik^ -\-dk-\-:]]i\ikq^\]i,+^

— {S2k' + 7<ik^-\-6^k+21)k(k+l}l92(|»{]^+,

— (16/,-^ +51i + 39;/.-(^+I)(/;-l-2).2ö6 7"U*+3

.(s)
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^:J^-{F'-{4/o-3)(4i-2)(4^-l)4/;](4i— 3)(2A-1)T;.

— |pM8/c-1)—640/;S + 356 ^'+584^3 + 64 /[;^+ 24/t+3)8|2iyTt.+,

— jp*-(640^* + 1633 /.-=+ 2276 r- + 1239/. + 39)4 |i-(/t+l)S 9' Th-3
+(l60/:S+592^ï + 733^+ 36)^(/;+l)(A- + 2)12Sï'2Ti+3

+ {20 k^ + 77k + 45)i(yt +1) (k + Z){k + 3) 512 q' '^ T,+,

+t{/:+l)(i- + 2)Mi-+3)M096j^»T,,.,,

{>}

° = •p^-{p'-{^^-3)(4^-2)(4/':-l)4^}s, + (16P + l)P48j^S,^,

+ (2i-+l)i^(^+lJ384ï« S,+, + k-'{k-\-l} (k+Z) 356 9'ïS, + 3.

11. Oii pourrait encore aller plus loin et détemiiner généralement les in-

tégrales de la forme

/;

e-P^ x'' d.v

(.r + 5)*(r— ^yCai+^ï)"- '

mais outre que les réductions deviennent de plus en plus compliquées, ces

intégrales ne sont plus aussi remarquables que les précédcntes. Car, en
niettant successivement x au lieu de x' et de x'^ — ce qui est évideniment

permis^ puisque entre les mêmes limitos ces fonctions de x, savoir x^ elx',
restent contlnues^ et n'ont ni un maximum ni un minmium — les limites

de la nouvelle variable x restent les mèmes O et oo . Dès-Iors les formules

trouvées donneront aussi la valeur des intégrales suivantes:

' c~P I '^
x'' d X
T— = 2GoA.,

J . •« —

'

r e-p V=^

Jo i^— q

I

ƒ

i:

d X

'e~P^''x''dx = 2L/,,<.

o
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re-P^'x''dx ^ re-P^'x'>d.v _

I = 4E4^+3 . ƒ : l •* = l]i4A + 5 ,

(x— q*)''

Üe ces deux séries d'intcgralos somblables, la première peut ótre regardóe

comme la suite de la série des intégrales (I), (1), (5), (5) et (II) (2),

(4), (0): la différence consiste en ce que rexponenticllo c'" est changée

ici en e-pi"''^ et e-p'^^.

1'2. Passons a un autre genre d'application du Théorème I, démontré

dans Ie N". 5. Jusqu' ici nous avions pris pour f {x) soit x'', soit {x ± q)-'',

{x' ± q')~'', soit e~''% et nous avons vu que ces trois supposilions dilTé-

renles nicnaient généralement aux mènies resultats auprcs des intégrales élu-

diées plus haut. Maintenant prenons pour f{x) en premier lieu ^l.{q±xy

OU sL{q^ ±x^)'^, forme a laquelle se pretent les intégrales citées ou trou-

vées: Ic résullat sera tout autre que celui qu'on vient d'obtenir, puisque,

outre les fonctions algébriques et exponentielles, on devra acquérir un loga-

rithme sous Ie signe d'intégration déllnie.

Gommencons par les intégrales (I), (ï), (o), (6) et (II), (2), (4), (8),

dont Ie dénominateur est respectivement x + q et x— q, et voyons d'abord,

si l'on peut détcrminer la valeur du terme inlégré entre les deux limiles

O et 3o . L'expression la plus générale de ce terme est évidennnent

[X ± qf

Pour la limitc x = 0, Ie facteur c-P'^ l.(q±x)-. (x ± q)-'' est égal a

l.q^ : (± qY : il restc alors Ie facteur x'', dont la valeur est zéro pour h'>o:

pour h=^o au contraire ce facteur n'cxiste pas; donc pour ces deux cas Ic

terme en queslion dcvicnt pour la limite inférieure

o ou l.q^ : (=*=?)* , selon que A > ou =o.
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Quant a l'autre limite a; = oo, il faut agir autroment : la Ia régie ordinaire

pour la détermination de la valeur indéterminée ""^
'""

donne pour la va-

leur du ternie:

l.{q ± x) ' ± 2 : (g =b a-)

eP x-f'{x±:qY peP^x—''{x±qf— Aa;-*-' eP'(r±7)*-|-i(j-±^)*— ' eP'^-*

eP'[{px—A)(a;±g)*+i +kx{x±q)k'^

_ Zxf' + i

^ eP'[p {x ± r/)i + 2_ {pcj -\- h—k) (X ± q)k+\ '^kq{a:±q]k]
'

Si l'on poursuit la différentiation^ on verra que Ie nuniérateur se reduit

enfin a l* + i"_, tandis que Ie dénoniinateur garde toujours la forme

er^ [... {x±q)'+-+ ];

l/i 4-1/1

donc la fraction est toujours egale a — = O, sous la conditionde ^>— 2:

ce qu'il s'agissait de chercher. On voit donc que Ie ternie, déja intégré,

a une valeur zéro dans les intégrales dérivées des équations (1), (2), (6), (8):

tandis que sa valeur pour les intégrales déduites des formules (I), (II), (3)

et (4), sera respectivenient

l.q'
,
- l.q' ,

(-9)'

15. Après ces observations préliniinaires Ie tiiéoréme I du N'. 3 donncra

tout de suite par les intégrales (I), (II), (I), (2), (o), (4), (6), (8) respec-

tivenient:

e-P^d.l.{q-\-xy = — l.q^ — ƒ l.{q + xy ( -pe-P'dx) ,

r 1
.-./ e-P^l.{q + xydx = - {^a -\- l.q-') (14)

/o P

2b =
I

e-P'd.l.{q—x)^=—l.q^—j l.{q—xY {-pe-P'dx),

ƒ." e->z/.(,,_j;)ïdj! = - (2 6 + ;.?') (15)

P
22*
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2Ba=/ e-P'x\d.l.(q—.T)-= —
f

e-Pn.(q—x]'^ fpx'' —hx''-^^^ dx\

r e-P'^ i.q^ r, ,
(—pe-P' —(k—l)]

,

Les intégrales [l'), [u), [v') se présentent sous la foinic d'une équation

de réduclion. Tachons de les ramener ii une forme, oü la valeur des inté-

grales soit expriniée généralement. Si nous nommons:

/ e-v^xl^dx .l.{q + xY = A'a , / ü-P^x''dx.l.{q—x)'^ = B'/,,

la premiere des équations (r) donne:

pA'„ — AA',,_, = 2A;, OU p''A'j = 2p'-'A,. -t- /i/-'A'^_, . . . («,)

Parceque AJ n'est autre cliose que l'intégrale (14) et qu'elle est connue

par conséquent, on trouve:

p A', = 2A, + 1A'„ ,

P^h.\ = p.2A, + 2.2A, + 1.2.A'o ,

p'A'3 = p^SAj + 3;?.2Aj + 2.3.2A, + 1.2.3.A'o ,

donc en général

("')

("O

h 'nm—\

OU par la substitulion de la valeur de A'„, tirée de Téqualion (14),

h pm
p*+i A'a = lVi(2a + Z.j-) + 2.1''/i i' --, A„ (16)

1
1'"/'
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Mais si l'on veut éviter la sommation toujours difficile des diverses int.-
grales A/„ on peut substituer successivement dans chaque résultat prócédonl
les valeurs de X\_, trouvées par (t,) et celles de A,, suivant la formule (1);
OU Ion peut toujours prendre les intégrales A; et A. pour données. Alois
on trouvera l'équation

:

o Pol 3"/' t (—pq)">i
'

donc par la substitution des valeurs connues de A; et de A, on obtient enfin

:

o
"

o l 3"" o (—p?)"'J'^
'

De niènie maniere la seconde des cquations (/') donnera respectivemen t,
en remarquant qu'ici B; est donnée par l'équation (15):

pB',— /iB'a., = 2Ba
(jj

,<*+'B'„ = l''l'(2i+Lï^) + 2.1/./> ^^ B,„;
(18)

d'oii par la mènie methode que ci-dessus, on trouve :

;'^+'BV.=l^'2(2HZ.7=)+2(J/'9+l)2*-'/'''z'2"/i,>j)"+2.3^-2/i''i'f^=^l^^^^la9i
o o l

3"/l o {pq)'" )

14. Pour les intégrales qui suivent a présent, sav.

la première des équations [u) nous fournit d'abord:

(k-\)C; = ''^£^ + %C,-pC'k-, („,)

formule, qui ne vaut que pour k> \, comme l'on a remarqué au N'. 12.

Or on a par l'équation {[A) C' = -° + ^'^^

"
P '

donc cette formule (m,) donne dans Ie cas de k= \ :

O-C'. -~ + 2C,-pC'„ = Lr/^ + 2a-pii±l:i! = O
1 p

donc la valeur de C', est indétcrminée iel, comme l'on pouvait s'y attendrc
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d'avance, parceque la formule nc vaut plus pour ce cas; j'ai taché en vaiii

de déterminer l'intégrale C', de quelque autre maniere. Par suite de l'équa-

tion (m,) toutes les intégrales C^. reslent indéterminées.

Tout de mème nous aurons par la seconde des cquations (m') :

(/;-l)Dv = ^-^^ + 3D„-pD'i_, («,)

formule, qui, d'après la valeur de D'^ connue par l'intégrale (15), ne donno

dans la supposition de h = i, pour D" que 0:0, c'est-a-dire une valeur iri-

dcterminée; donc on ne pourra déterminer ici aucune des intégrales D^',

comme nous l'apprcnd Téqnation [n^].

II est clair que les memos obscrvations valent des intégrales contenues

dans les équalions [v') oü se trouve la mème cause d'indéterminalion, savoir

Ie facteur /;:— 1.

15. Vicnt Ie tour des intégrales a dénominateur q^ — x^, que Ton

pourra transformer par Ie Théorème I du iN°. o, a l'aide de la supposition

f{x) = i l.{q'-—x'y. Ge sont les cquations (VII), (VIII), (9), (10),

(g), (/t), (/). D'abord il faut chercher la valeur du ternie déja intégré, dont

la forme la plus générale sera:

(x^ — q^Y

Le facteur c-p^ /. (q^ — a;^)^ . [x^ — 'i^)~^' devient r~^l-^ pour la limite

inférieure O de x: l'autre facteur x'' est zéro pour h plus grand que zéro:

dans co cas le terme sera nul; mais lorsqu'il n'y a pas de facteur «*, sa

valeur resle 2 l . q^ .(— q'^)~^- Pour la limite supérieure oo de x, le terme

se présente sous la forme —'-—'-— : donc il faut ici appliquer les régies

usuellcs, comme suit:

<(V'— a;')' Q,.{—ix):{,,^—x^)

~ eP'[{p~hx){x'^— q'^Y+^ Jf. '^ kx [x-' —q'^fY

Toul comme au N'. 12, la valeur sera nullc, sous la condition de /:>0.
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Le terme intégré devient donc pour la suite des intégrales, suivant que dans
la nuniérateur de la fraction il v a le facteur x^ ou non:

O et — 21. q"

Les intégrales VII et VIII donnent a présent par le Théorème I duIV'.o:

Pour la première integrale obtenue ici, le terme intégré ne tombe pas

sous la forme étudiée ci-dessus; poui' x = 0, il sera -^-^ = oo
j donc ce

terme ctant infini, cette équation nc peut rien nous apprendre. Poui- la se-
conde, au contraire, le terme déja intégré est —2l.q\ ce qui donne.

2

011 bien

j
^e-PU.{q^—x'y dx = ^{a + b + l.q^-); (20)

résullat, qui est une suite nécessaire des équations (14) et (15).

Pour l'application aux formules (9) et (10;, nommons l'intégrale

ƒ e-P^x" l.(q^—x^P dx = G\;

elles nous donnent les équations suivantes:

i co

— / l-{q^—^'')-\—pe-'"x^'^-^-{-{U—l)x^h-2^-p.]

= j e-P'Uq^—x^y jpx^''-'— C2A— l)x2/'-2|,
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ƒ
00

"J

00

= / e-p^l.iq^—x^ylpx"-''— 2hx'^''-'^\ ,

parcequc les lermes déja intégrés ont une valeur nulle, d'après Ie raisonne-

ment precedent. On s'assure aisénient^ qu"ici il n'y a pas occasion de dis-

tinguer enlre les deux cas de h pair et impair, puisque dans la niême for-

mule on rencontre une G' a h pair et une a h impair. De plus, on peut

nieltre ces équations sous la fornie:

4GoA==pG'oA_,— (2/;—l)G'o/,_2 , 4^G2h + i=pQ'2h — ZfiG'2h-i,

d'oi'i il suit que les deux équations sont idcntiques et qu'elles peuvent ètrc

reniplacées par la seule

pG\ = /iGV,-i + 4Ga + i (tr')

Puisque la valeur de G', revient a celle de l'intégrale (20), on a succes-

sivement:

P G', = l.G'o + 4G,,

p^-G', = 1.2.G'„ + 3.4G, + ipG„

p'G'j = 1.2.3.G'o + 2.3.4.G, + 3.4./)Gj + 4p' Q^ ,

donc en général

h *>m — 1

;,*G', = 1V1G'„ + klVi ^ ^- G„,H,
1 i"'/'

OU bicn, par la substitution de la valeur (20) au iieu de G'^,

Dans ce cas-ci, on peut trouver pour les G[ une autre valeur indépcn-

dante, assez simple, sans avoir bcsoin pour cela de recourir aux intégralcs Ga .

Lorsqu'on substituc pour G', , G!, etc. Icurs valeurs successivement calculées,

pour G'„ la valeur de (20) et pour G,, G^- etc, leurs valeurs tirées des for-

uiulfs (n) el (10), on obtient successivement :
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PP p

1-2, .. , ^+p''r

\P PIP P

i p y. p p py
, _, 1.2.3.4 2.3.4-1-3. 4;oï9^-+»««4
> p*G

, =-^/.5^+
„ ('^+^')+(2.3.4-}-4.;.'y^)g(&-.a)4-

+ 2{2.3.4i+4i:^+Ö+3.^+i:M±P!lM

L'iiispection de la formation des ternies fait voir assez aisément— surlout
si 1'on continue Ie calcul des G' suivantes, et si 1'on fait attention a i'oidr.'

garde dans Ie dernier tenne, dont '2 est Ie coeflicient, — qu'ici il y a de
nouveau différence entre les expressions de Gl pour h pair et impair: cellc
différence a sa source dans celle entre les expressions de Gg/i et G2/1+1. On
trouvera enfin les valeurs générales:

o 1'"'
o 1""

A ( 1 n-I
)

4- 2^4-1/1 2: y; ]2n-2m/l (n^a'^m

+ ^"""'
f {i2i]^"f

22"-""-'"
(p^'i'ri . (22)

u 1"/' o l"/i

h+l [ l n-\
]

+ '''''"'''

f fiii"^" 1"'-""'M;'^9^)"] . . . (2:i)

L'on voit que la différence entre cos deux expressions se trouvc principa-
leinent dans les deux derniéres sommations, les trois autres tormes ne clian-

geant pas de nature,

Ouanl a la formule (ij), cllo est dans Ie memo cas que (Vil) ot par ia

23
VF.UIIANÜ. ÜlAl KONINKI.. AKADEMIi;, DKEI, 11.
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mème raison ne donncrait ricn: mais on peut pourtant 1'employer u Taule de

l'óquation (/(), si Ton fait aUcnlion a la rclation idcntiquc

alors celle-ci, et l'équation {h) nous fourniront pour les intégrales

— 0,-^)^ xdx

ff

les formules suivantes:

= I'/.

4T,, = -^ —^^d.l.iq'^-x-y
./„ -'S"—9' '

(^'I

La valeur des termes intógrés est ici^ d'aprés ce que Ton a dit a ce sujet,

— —i—^ et O respeclivement. On a donc les óquations:

4 {H,_, + ,'^ H.) = - H'a-, + pl'^-i + 2(^-1) |H't-, + V^n',[ l
(*")

= (2/;-3)H',_, + 2(/:— l)5Mi;. + /> !';._,

.

iMais si l'on élimine par la première de ces formules soit les I', soit les

11' de la seconde, et que l'on augmcntc /; d'une unité dans Ie premier résul-

lat, on obtient a l'aidc dos óquations [g') et (h') :

4M/:-l)7-^lI'i+,+2a--l)(2/~l)tr,-?yniV_,= l<4X--3)lIi^8(2A-l)7MI,,+,--^„^^^

4Mt-l)g'I\+,+ 2(fc-l)(2/:-3)I'j-7j' I'a._,=4(U— 5) Ij-|-8(2fc--l)7» h+,—^^y_\-{^,)
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Dans Ie cas de k = i, elles domieiil bieii, comme il doil êlre:

H'o = - (a + i + l-q')
,

Vojez (20)
P

I'o = G', = - {2 + a + i + {b— a)pq + /.g=[ ;

iiiais Ie coeflicicnt de Hj et de l[ devient zéro: de mème, pour A- = O, les

coelDcients de H'/, +0 et I'i+o s'annulent aussi: donc la valeur des intégrales

H', et r, ne saurait ètre tirée des équations [x^] et [x^] , qui la laisseiit

indéterniinée. Donc les Hi et les l[ restent indéterminées de nième. On aurail

pu s'attendre a ce résultat en vertu de ce que l'on a observé a l'égard des

équations (««,) et (hj).

16. Passons a la transformation d'intégrales a dénominateur x'^ + q-

,

savoir (UI), (IV), (11), ('») et [p). De premier abord nous pouvons ex-

clure les quatre intégrales (»«) et (p) de nos recherches, parce qu'elles no

donneraient qu'un résultat indéterminé, d'après ce qu'on a observé au sujet

des intégrales précédentes. Encore l'équation (III) est dans Ie cas de (VII),

et ne pourrait offrir qu'une formule indéterniinée, oü l'un des termes a une

valeur infinie. Restent donc les intégrales (IV) et (H)-

L'application du Théorème I de N'. o donnera ici pour Ie tenue déja in-

tégré soit e-P'' l.(x- +'q^)'^
, soit e-P'' x'' l.{x'' + q-y

Un raisonnement, tout-a-fait analoguc a celui du N". 15, fera voir que,

entre les limites O et oo de x, la valeur de ces termes est respectivement

— 1 l.q^ et 0. Donc Ie théorème cité donnera ici immédiatement par

l'équation (IV) :

-
, , ,

= / e-P-^d^x^+q-^y^— U.q"-—] L((f--\:v-'-)- {-pc-P'),

d'oü

i' 2
ƒ e-PH.{q-'^x''Ydx = - (Iq'' + 2 rf 1 (24)
J . P

Les équations (11) donnent de plus pour l'intégrale, que nous nonmierons:

e-!'-' x''
/. (5 - + .r 'Y dx = M.\

a l'aide toujours du mème Théorème et d'après les observations précédentes

23*

sur lo tCMiiie int*»gré
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iM2/, + i=/ e-P^x''-''d.l\q-'-\-x''-y=—l %-+*-)-[—pe-P^a.'2'' + 2 A.e^''- ' e-p4.

La distinction entre Ie cas de h pair et iinpair s'évanouit ici, parce que dans

la mème formule on rencontre une M' a h pair et une a h inipair; de plus

cos deux équations deviennent alors identiques, et Ion retonibe sur la seule :

4M/,=pM'A-i — (/(-l) M'a-2 OU bien ;jM'a = A M'/,-i + 4.M'/, + i .... {y')

lorsqu'on augmente ie h d'une unité. Puisque M'g est donnée jjar l'équa-

tion (24), on trouve par l'application successive de cette formule de réduc-

tion (y') enfin 1'équation générale

h ^m—

1

p'>M;, = l''/iM'o + 4.1''/' £ ^ M„, + ,,

OU bien par substitution de la valeur de U\
,

pHiM',, = 2.1*/i[?.5^ 4-2d+ 2 ^4^7 ^^"' + 'J (^5)

-Mais lorsqu'on nc veut pas dépendre d'une sommation des diverses intégra-

les M^, on peut suivre Ie méme chemin, connne pour les formules (22) et

(23); on obtiendra alors des formules analogues, oü de nouveau l'on doit

distinguer entre les cas de /* pair et impair:

.p2A-MM'2/, =12''/U.a2 + 12A/12cZ^!_P_Ll , 12^/1 2 c^-^^^^ +
O Pn'l

~
1

12«-I/1 ^

I
I2n/I

'

j
12)1—1/1 '

A+ir i n-l ^

+^""
f |i2«^ f

l="-^™+'"(-;>=</^)"| +
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17. Pour les intégrales au dénomiiiiileur q^ —x\ nous avons les formu-

les (12) et (lo) a transformcr. Des quatie formules dans (i'2j on ne peul

eniployer que la R^, puisque la transforuiation par Ie Théoréme I du i\'.
~>

des trois premières donnerait des ternies intégrés a dénominateur «% x' et x

successivement, lesquelles donc pour la liniite inférieure O de x deviendraienl

nécessairement infinies, ce qui rendrait Ie résultat indéterminé. Getto cir-

<',onstance n'a pas lieu auprés de la quatriéme, car on aura

:

ƒ»
> 00 /*00

e~P=:d.l.{x^—q*y=e-P^l.{x*—q*y\ —j l.{x'^—q'')'{—per-r^dx),

donc^ puisque l'on volt aisément que Ie terme déja intégré se reduit néces-

sairement a — ^l-(f, on oLtient en réduisant:

/" 2 4

J o P P

= - (b + a + 2d + 2l.q') (:i8)

P

Ajoutons, que l'on aurait trouvé ce résultat de même par l'addition des Ibr-

les (20) et (24).

Lorsquc nous nommons l'intégrale

roo

I
e-P^xl'l.(q'^—a;*ydj: = R',, >

les quatre équations (15) donnent:

8R4A =/ x^l'-3e-P'^d.l.{q''-a;^y-=— 1 i.(5i-a;*)^|—pe-P^«^*-3+(4/i—3>'4''-»e-/''|rf.r,

8R4A+i=
I

x*>'-2e-p:cti_i^(^^i_x'y-^— j l.{q'^-x''y-l—pe-P^x*''-^+{U—Z)x^''-'^e-p4dx,

^R4H 2= ƒ
x'^''-h-P^d.l.{q'-x')-=—

I
l.{q^-w'')-\-pe-P-^x'^''-i+ {'ik-l)x*''-'^e:^jd.v,

SlUi,\-3-=l X*'' e-P^d.l.{q'-x')-==— j Z.(5»-.t^j4_pe-P^j;4A + ! /< x*''-^e-p4d.e.

Les termes intégrés sent de suite omis dans cos formules-ci, parcequ'ils ont

évidemment une valeur nulle, d'après un raisonnemcnt tout-a-fait égal a

celui pour les cas précédenls. Pour chaque forme de h, c'cst-a-dire pour
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les l\i,„ R4/, + 1, H4/, + 2? Hj/, + 3, COS équations donnent précisemcnt la memo

chose^ savoir:

ioiic

8R/, + 3 = joR'/,— /(R'/i-i OU pWu = AR'/i-i + 81l/, + 3; . . . («')

ce qui donne en application, attendu que Ia valeur de rinlégrale K'o esl

donnée par la formule (^S), les expressions suivantcs:

j> R', = 1.R'„ + SR,,

p2 R'j = 1.2R'„ + 2. SR, + S^Rj,

;^3 R'j = 1.2.3.R'a + 2..'3.8R, + ^..S^jR, + S^^^R,,

donc en général

p''R'a = lAill'„ + 8 .1''/! 2:^ R,„+3.
1 1™'

OU bien, lorsqu'on remplace R'^ par sa valeur (28),

;/. + iRV, = 2.1''/i i + a+2d+2/.7^+/i^-i^R„+3 (29)

Si Ton préféré d'éviter Ia sommation des R/„ il faut observer d'abord que

iiécessairement il y aura difl'érence entre les divers résultats peur les cas oü

h est de la forme Ah, 4/t + 1, 4A + 2, 4/i + o, puisque déja les premiers

termes des valcuis de R/, différent entre eux, en ce qu'ils dépendent de

h— rt et rt + 6, de c et (/ altcrnativement. Il vaudra donc mieux de faire

d'abord cette distinction et de cbercher la fornmle générale peur cliaque cas

en particulier. A eet ellét Ton doit lenir les buit termes, qui appartiennent

aux diverses valcurs de R^;,, R4/, + i. Ra/, -(.2, R4A+3 respectivement, soigneu-

sement séparés, et alors seulement on pourra en déduire les actes de pro-

gression, auxquels ces liuit somnialions sont assujetties, rliacune pour soi,

tanl les quatre somniations simples que les quatre autres sommations

doubles: et cela pour cliacune des formes de h en particulier. Vu la com-

plication nécessaire des résultats, nous iie transcrirons ici (pic les Irois pre-

mières valcurs :
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+ 4.Z+8,
j

+ (1.2—/)='j2)-W+8.3,
[

;7'P>,'3=1.2..3 4!;.5^+(1.3.:3+:3/>22-)2(a+6)+ (2.3+/)V)2p5(t—a)—(2.3-pY)4;^?'-
]

+ (1.2.3—3p2^^)4d+8.11 . J

18. Ici l"on pourra faire la uièiiie remarque qu'au N°. 11, c'est-a-dire

que par la substitution de x pour x- et .f' — ce qui est évidemment permis

ü cause des niènies raisons, discutées dans Ie Numero cité — on connait

aussi la valeur des intégrules suivantes:

e-l>\'^ l.{q^~x)-d.v = ZG',
, j e-PV''^ l.{q^ —jL-ydx .\/x = 2 G'^

I e-i'^''^xH.{q- —xyd.v = 2G'-2h.i.i , j e-P^'-^xH.{q'^ — .i)-dx .Vx = 1G'iu+i ,

/ e-Pl'^ l{q^ -{-xydx = ZU\ , j e-pV^ /.(^y'^ +.;.)' J.i;. v-ï = 2 M', ,

^f O Ja

ƒ
co /*00

,r-PV ': xH.{q'- + xYdx = 2 M'2/,+1 , ƒ e-P V'-^xH.iq' + x)'^dx. \ x = 2 M'2/,+2 ,

^x /"co

e-v^rjji.Hfi',_j.y,ix = A:\iUn-^z , 1 e-P'^^a;''i(9*— a-)2c«.i,-.i';r = 4.R'4/, + 5.

De ces deux séries, la première est la suite des intégrales analogues, Irou-

vées dans les équations (14), (17) et (15), (19).

Toutes les intégrales, calculées dans les N°' \ö jusqu'ici, sont de la mème

forme: les intégrales sont entières, a un facteur exponentiel et un facteur

logarithmique, et souvent encore a un {roisième| facteur algébriquo; laiidis ([uc

les intégrales analogues, a facteur algébriquc de forme fractionnaire semblent

êtrc indéterminées. Mais au lieu do la fonction logarilbmique, que Ton a fait

entrer sous Ie signe d'intégration déllnie. Ton peut aussi quelquefois y inlro-

duire une fonction circulaire inverse par la mème methode.
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19. Parce que l'on a rf^ . A.rctg. - = ^

_^ , Ia supposition de

l'{x)
-= Arctg. - peut oflrir au Théorème I de N'. 5 une application non

uioins interessante, que celle qu'on a étudiée précédeinment; parnii les for-

nuiles citées et trouvées jusqu'ici, ils se trouvent qui se prètent a uiic lelie

Iransformation, savoir (III), (IV), (H), {in) et (/)) : voyons cc qui en résullo.

Les deux premières formules donncnt:

V f
j

Arctg.-
1
—pe-r^dx ],

1 < I

q\ =/ e-'^ti.Arctg. -=c-;'^Aretg.-> —
ƒ

('"e-P'xdx r . -'t . •^•)" r. ^f , ).
n I -~ =/ xe~'"d.A.xci^.-=xe-r'ATctg.-\ — ƒ Arctg.- <

—

pe-f"x-\-e—P'\dx.

Ouant aux tormes déja intégrés, pour la limite inférieure O de x la valeur

en est 1.0 et 0.1.0: donc zéro dans les deux cas. Pour l'autre limite

supérieure oo de x, ils deviennent, puisque Arctg. oo = j 't, soit J:oo soit

00 . ^ : a> : donc la première valeur est nuUe, tandis que la seconde est donnée

sous une forme indéterminée. 11 faut donc y appliqucr les régies usuelles:

pour cela on peut óter Ie facteur Arctg. t, parcequ'il est \ '^ , constant: il

reste donc;
X _ 1 l_ _

Les ternies s'évanouissent donc dans les deux cas entre les limites de x, O

('I 00 , et Ton oblient, lorsqu'on substitue Ic premier résultat dans la seconde

(•quation :

'"

« , 1 c c

e—l>^Aictg.-dx = - .<!- = -, (öij

q p g PI

/ e-I" Arctg.'-. xdx =- Iqd + -]=— ipqd {- c) (32)

je q p\ i'l r

Les inlégrales (4) cnsuile nous donncnt ici par la raême methode :

//Mj/, = / e-P^x^''dAi<^\2,.~ = e-V^x^l'Axc\.g.-\

} o q qK

—
j Arctg.-l—per-P^x^'' + 2^3-2''-' (-P'i dx,Jet J
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e-v'x^h+i d.Aictg.- = e-P^iE2^-:-i Arctg. -]

Quant au terme intégré, pour la limite inférieure de x, il devient 1.0.0,
donc zéro, et pour la limite supérieure O . 00 . f donc de fornie indéterminée.

En ótant Ie facteur Arctg. |, constant dans ce cas et égal a i tt
, on a par

la régie ordinaire

a-A Aa*-i 1^/1

donc pour la limite 00 de a; ce terme devient -r— = O : donc les termes

s'évanouissent pour les deux limites de x. Lorsqu"on nomme l'intégrale

e-r^x>'A.Tctg.-dx = M";,,

1

on voit clairement, que les deux équations précédentes coincident et revien-

jient a la seule formule

qUh = pWn — hW'k-i (ao)

Or, puisque M"u est exprimée par integrale (31), on a successivcment

:

p M", = 1M"„ + gM,,

p^M"j = 1.2.M"a + 2.7M, + pgMj,

pHi", = 1.2.3.M"o + 2.3.ïM, + ^pqli^ + p^gM,,

donc en général:

pHl"A = 1^/1 M"o + 1^/15 £^ M„,

OU bien, en vertu de la valeur calculée de M"„

p'' + iM"a = l*"{c + P5 2 ^ M„j (33)

Lorsqu'au contraire on vcut cxprimer les M!\ , sans avoir recours aux M^^,

il faut substituer les valcurs calculées des M"a par Téquation (aa) et celles

de M,, calculées par (11) successivement. A cause de la diiïérence entre

M2/, et M2A + 1 , un doit ici aussi distinguer entre les inlégrales M"2/, et

24
VEIIHAND. DER KONINKI.. AKADEMIE, DEEL II.
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M"2A-i-i non seulement, mais encore on doit tenir séparées les parties des

expressions obtenues, que Ton doit a la subslitution des M2/, de celles que

Ton acquiert par les M2/, + 1. De telle sorte enfin on trouvera les formules

suivantes:

1+ 32^-2/1 ;p 5 2 \~^ 12.-2 »/i
(_p^g'-)'"l

^ 42/1-3/1 p
^ v—— V I2n-2m-l/l (_p2^2j,„l

. . . (34) I

p2*4-2M''2U.= l^*+>/'c^-4f^+l=''+>''7'?'^f^^£^
o

/i+lf 1 n-1A+lf 1 n-1 )

+ 32''->/l2^?^ —
,7^

S l2—2m + l/I (_p',,ïH

+ 4,2/,-?/lp,S |J_"|'l2„-2m/l (_p2,= )„,j (35)

Les inlégrales (m) se transformcnt de la nièmc maniere dans les équations:

Voyons d'abord cc que dovienncnt les fonctions déja intégrées ici. Pour la

, , ,1.0 1.0.0
limitc inférieure x = O, ellcs sont rcspecUvcmenl egales a -^ et —^,
loutes deux zéro. Mais pour la limite supérieure x = <x , ellcs deviennent

00 . i srW -^ -
et

°^'^
: donc la première est nullc, et la seconde se présente sous

jj . JU •» . co

une forme indéterminée; mais a raison du calcul precedent pour un cas par-

faitement analogue, ello s'annulle de méme: donc los termos intégrés s'éva-

nouis.sent et pour les intégralcs
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les équations précédentes peuvent s'écrire comme suit;

9NX.. + , = pN"t + 2 4 0"i. + i

(cc)

Par rélimination de O" et N" alternativement de la seconde équatioa a l'aide

de leurs valeurs^ tirées de la première, on obtient, après avoir diniinué k

d'une unité dans Ie second résultat:

Tant pour la supposition de A; = O que peur A; = 1, ces formules ne don-

nent. pour N", et O", que ", valeur indéterminée. Ces intégrales sont par-

suite dans Ie même cas, dont on a traite ci-dessus, par ex. au N'. 14.

20. Quoique d'un cóté nous soyons parvenus a des résultats remarquables,

et que dun autrc coté nous étions forcus de nous arrêter a quelqucs résul-

tats indéterminés — Ie but principal de cette note était de faire valoir la

fécondité du théorème déduit au N'. o, dans un cas spécial. Et comme ici

des intégrales (I), (II), (III), (IV) nous avons déduit nombre d'autrcs, il y

a beaucoup de formules d'intégralion défmie auxquelles on peut appliquer Ie

même Tbéorème, pourvu seulement, que les termes intégrés aient une valour

déterniinée.

Mais on peut encore par Ie même chemin trouver des relations entre di^

verses intégrales définies. Voyez ici quelques unes de ces formules déduiles

de ce que I'on a trouvé plus haut:

ƒ" Zdx 1
°°

e-P^l . {q ± wY = r-Z'^rZ .{q± t^'^V] —
^±7 ^

jc

— / Z . ((/ ± x)'^\—pe-P^l . [q ± .r)ï + «-/'-^

|

-ƒ l.(q^±ix^Y\-ve'r^l.[q^±x^y + '"'"ïi^i
21*
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Or les ternies intégrés deviennent pour la liniite inférieure de ^: 1 . {l-q^)^

et i.[l.q^y, et pour la limite supérieure O . oo . La règle ordinaire

donne ici:

, ± 2 d= 2

eP" péP^ p eP^{q±{i,) p peP'^ixdzq) -^ eP'^

_ rh 8

peP^{q±:x) [px±pq -\- l\
'

±2.9,0!

[l.{q^±x')^y = ^ ^^'"^•'^
) ^I^^ ^ 8 ^(g'±a;')» _

«P^
~

pëp5 p eP^ {a ± q'^ x-^)
~

± 2.2 a!

_ 8 ^' ± a;^ 32 x^
"~

p peP':{x±: q^ z-^) + eP^ [\ rpg*a;-2) " ~p eP^ \px{x^ i?^)* -\-
x'^ —q*

|

'

Quant a la première valeur^ elle est évidemment nulle, et la seconde devienl

aussi zéro après trois différentiations successives^ qui feront disparaitrc i'ólé-

ment x du nuniérateur, et Ie rendront égal a 32.1.2.3, tandis que la déno-

minateur reste du mènie degré, outre Ic facteur eP"^. Donc on a 1

9

^/\-.^[M,^-±..^)^]^<f._8j"^=^^-^ = (L,M> (37)

équations, qui peuvent s'écrire aussi

:

e-P''l.(q±xy^~^ ^^-~-— = («•ï'i" ....... (38)
X ± 1

a» ± ,7>

\-r^,(,.^,^).P^^)M.^^^)l^^^,_^.y
(3,j

Encore on aurait par un procédé analoguc

:

ƒ" ^ ^
X qdx w .rlM" ("ai x q \

«"'"Arctg.-— --=<!-;'^lArcfg.-l \ —\ Arctg.--^—pg-P^Arctg.-+(;-P ^ ' . \dx.
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OU, parceque Ie terme intégré est nécessairement zéro pour les deux limi-
les de X,

"/.'"'K-g'-^'-'/j'^^j^ ,0,

OU bien

^.-.^Arctg.- ^ ^I.+,r^—'^^- = (41)

21. Bien que nous ne soyons pas venus a bout de trouver des valeuis
déterminées pour les intégrales C'i, D',, H'^., I'^., N",., O",, nous pourrons
facilement obtenir des formules qui leur ressemblent.

Car en premier lieu les équations («') et (1;') peuvent s'écrire comme suit

:

/>-"+"'^'^lfï^'- = -. +^ («.

^e-P^..^-.L(5 + .)^^ f-L-^--^--J. ^<^, = 2E,.. (44)

^e-P^.x^-U.i^-.y^
^^^^^Zg), ^^^d^= 2F,., (4,5)

Les deux premières formules nous donnent pour /c = 2 un résultat spécial,

dont nous aurons besoin dans la suite, savoir:

ƒVp- l.{rj + ..)'^~~^ d:. = ZC,
+^:f

= -2ap+-i2 + l.^^) . (4(5)

J^e-.-Z.(9-:r)^^^=5^rf^ = 2D, _i^=-26p_i(2 + /.y^) . (47,

Pour ft = i les deux dernières équations (44) et (45) au contraire, don-
nent un résultat identique avec les formules (10) et (19) respectivoment,

altendu que dans cetle supposilion la forme fractionnaire devient cnliére,

mais pour ft = 2 on obtient, en ótant de la fraction la fonction cnticrc qui

s'y trouvc comprise, et eu égard par rapport a cette forme entiére aux inté-

grales (1G) et (19), les équations suivantes:
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/:

/:

e-px xh-\ l .
(n -\- a-y ; = pA'/i-l — 2 ü/,,2 , • (1«j

Tout de même les équations (x') se transforment analoguement dans les deux

formules suivantes:

ƒ: (.1- _ 5-)i

Comme on a trouvé précédemment la valeur des intégrales E/,_i„ I/,,^, 11^., l^,

A'a, B'i„ OU du moins que l'on a indiqué Ie chemin de les calcuier, nous pou-

vons les regarder ici comme données, quoique nous n'en transcrivons pas les

expressions, afin de ne pas devcnir Irop longs. Cette remarque regarde en

même lemps les valcurs qui suivent plus bas.

Mais en second lieu, on peut oncore oblcnir d'autres résultats, de la même
maniere, qu'au N". lo, par l'application du mcmc tliéorème aux intégrales

(VII), (VIII), (9), (10), ((/), (/t), (/), c'est-a-dire en y supposant que

f [x) soit ógale a l.[q + x)'' ou a l.[q—x)'^ . Cela nous mènera pour les

formules (VII), et (VIII) aux équations suivantes :

2 -=\ d.l.[q+xY= ^^^-^ -/ i{q+^r\~ +C-P-; ~\dx,
j^x^—q^ ] ,x—q x-q J, /„ l x—q {x—qY\

2J
— =/ -d.l.{q—xy^ ^-i '-} —f l.{q-x)H-i-, \-e-P' -\dx,

("e-P'xdx /""e-P'a;,,
, e-P^xl.(q+a:Y\'^ f^ le-P^—pe-P^x —1 1

M ""ï ^=1 d.l.{q+xY= ^ï^5^-^ -/ l{q+xY[ ^ j^e-P^ar^ ~\dx,

["e-f'xdx fe-P'x e-P''xl.(n—xY )
" /"" (e-P^—pc-P^x —1 1

il — r=/ d.l.(q-.rY= —^\ —I i(q—xy\~ ^-^-~+e-P^x- —\dx.

Lorsqu'on prciul la peine de reprendre la discussion du N'. 12, on voit
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lout de suite qu'elle s'applique iiécessairement au cas actuel: de sorte que
nous trouvons aprés quelque réduction:

Ces deux dernières ne sont qu'une conséquence nécessaire des formules (14)
et (52), (15) et (53) respectivement. On peut prendre encore la somme
de (46) et (53), de (47) et (52), savoir:

(Juant aux autres intégrales mentionnées, (9), (10), [g), [h), (/) on obtient
de la mème maniere, en prenant pour f [x] tantót /.(g+a;)% tantót /.(</—a;)^•

/o «—9 x—q Jo

^o •P+!7 ^+ï J^

J o l x+q {x+qyi

(54)

(S5)
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<" /— pe-P^a;+e-P^ _ / —

1

—£ 2a; \1

/'° e-P-T;!; «-P-^a;l((?—3;)^"

ƒ"" f—»e-P^a;4-e-P'
, / —1 —£23; Xl

,

1(q x^^i.^— A-c~P'^x\ 4- \(dx

J A'^'—i'^^'^' j . ia>^-q'H^-q)
'

(x'-qmx-q)i,

ƒ=" {—pe-P^x''+Jix''-^e-P^ J —1 — Z;. 2x \]
/•''^^•"^

(
(,^-_5^)i-(^_5) +^'''''[(:c^-q^n^-q)+ia:^-f.)HH^-g))r'''

=ƒ — d.l.iq-x)^= -l —
/°°

,
, f—Be-^^x''+7i.r''-V-P^ ,/ —1 —i. 2a; \)

I / /,, ^u ^
—'^

!-

4-c~''-^x''l 4- I > dx
Jo -^^ '' \ (a;^-5^)fc(a;+<?) ^ \(;r^_5^)i-(a;+j)^(^2-j^)*+.(x+5);j "

Pour la limite inférieure O de a; les ternies intégrós dans les deux premières

et les quatres dernières de ces équations ont pour valeur zcro^ dans les deux

l.q^ Lq-"

autres au contraire : ^_-^,,.^. , ^,,.^ ^
et

^_^^,. ^^^/.-^ i

respcctivement. Pour la

limite supérieure oo tous les termes se présentcnt sous forme indétcrminée,

et il faut avoir recours aux "règlcs ordinaires dans cc cas. Quant au terme

inlégré dans la troisicme et la quatrièmc équation, il revient alors a

l.(q±xy ±Z : {q ± x)

eP%v^—q'')'-(x=fq) ;)eP^(x^—5^)i(xq=i7)+/i2xxi—-7')*-'cP=^{^q=<7l4-cP^(x2—'5)'=

±J
~eP''{x^—q^)''-\x±q)\px^+{ik^zp+l)x^— {pq±2k)qx±pq'—q'^Y
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douc la valeur en est zéro. Pour les six uutrcs óquations on peut mettro Ie

ur génér

l.(q±.Ty-

terrae sous la valeur générale

eP*ir-''(a;2-52y'f«q=5)

± 2 : {q zt X)

3.-y^' + '

^eP':(_x^—q^)''-\x±q)lpx*+{'il,k—h+l=pp)x^— {pq±2k=Fh)qx^ +{h—l±pq)q^x^hq^
|

'

Si l'on continue a présent la différentiation^ Ie numérateur se reduit enfin a

jA+i/i; donc Ie terme est nul pour la limite oo de x. Donc les équations

précédentes deviennent

:

l
e-P-x''-H.{q+cüy'

, ,,
^tte=2GA f56)

1 ^P^d-HAq-xy^

, ,Z -d^=^Gh, (57)

r „w, ,
, ^
px"—pq.V^—{pq^-q—U)x'+ {pq^—Zk)qx—q ^

j^c-P^l.{q+.y
(,._5.),+ ,(,._5).

ci. = 3I,+ ,, . (60)

/ e-P':l.(q—xy — ,—-—r-T^ rfj;=2lA-+i, • (61j

r ,, . .px'-ipq+h-l)x^-(pq'-hq-9.k)x^+ (pq^+hq~q-Zk)qx-hq' ,

pa;H(pg-^ \)x^-{pq^+fiq-U)!C^—(pq'^-hq+q-Zk)qx+hq »
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Dans les intégrales (56) et (57) nous avons expressément oniis de faire

attention a la différence entre les G211 et G2yi+i, parceque la rédiiction ne

change pas pour ces deux cas; la mème observation vaut des intégrales (62),

(63), qui pour h de la forme 2/j ou 2/j + l sont respectivement cgales a

K/i,i+i et L/,_i+i. Nous pouvons en déduire des résultats un peu plus sim-

ples en prenant la différence de (60) et (58) et Ie somme de (59) et (61),

c'est-a-dire après quelques réductions:

/:
^-^^^•(?+-)^'-75;i^r'^-=2i*+i-2?H.^.+(-i)'-^. • • • • (64)

l,

<-P-^.(?-.r)^g- :^ 47 rf,.^ai,+ i+2gH,+ i+ (-iy--|-; .... (65)

dont la somme donne de nouveau

ƒ;

1:

e-^^l{q^-^Y ^J_^,/^l
rf.= 4I,.^,+(-iy-^ (66)

22. Observons encore que les équations {bh) peuvent s'écrire:

'-''^'''^~q J+q4l' cZx^^N,., (67)

' X px' -\-(1h— Y)x--\-pq-x—q-

e-P^krcts-- ,
' „T ,

^dr = r?Oi+, (68)

Knlln lorsqu'on applique la transCormalion du N\ 19 aux intégrales R/„ on

aura, sans faire attention aux diverses formes de h, ce qui n'est d'aucune

influence sur la réduction actuelle:

ƒ* e-;'^a;/' x e-P^ .t'* Arctff. -)
°°

d. Arctg. - = ^
f"" X i—pe-P^n'' + hx''-'^ e-P^ , — Za )—
/ Arctg.- j + e-P^x^— --}.

Le terme intégré est nul tout comme ci-dessus, pour les deux limites de x

i'l Ton a par suite:

1:

. ,. . «P«'

—

Ui— 2).r^—pq^x + hq'^,-,x^A-> Arctg. -^ ^^' (-{_ZLLd.i= = ,R, (99)
Y \x — q )
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Par Ic procédé suivant on peut acquérir des formules analogues uu peu plus

simples. Il est évident que

„ ^ Pe-P^a'' da
Ea+1 =f qB./, = / -— —

+9^

cette formule, assujettie a la mêmc transformation que Ia précédentc donncra

un terme déja intégré, qui sera nul par uu raisonnement analogue : donc on

trouve de suite

ƒ Arctg. - ]
—^ + e-P^ xh

\ dx =
/o q K x ± q {x± q)-i

ƒ"" . , xpx^+(±pq— A -t- l)a; =p/((7
e-px ^h-i Arctg. -

/ ^ ^7 da; = 7 K/, + 1 T 9^ Kft

.

OU, en introduisant l'intégrale M"/„ connue par la formule (55) ,

i:

X {± pq -\- h—1) X + (pg^ rh hq)

-q [x±qy
c-rx x/i-i Arctg. - ^—^^^-^

^..1 J; ^"^ = ^^"^-i — ?Ba 1 1 ^ 3* */' • (^ ")

'23. Remarque. Au N\ o on a observé qu'ou étudierait quelques inlé-

grales, oü il y aurait discontinuité pour la fonction déja intégrée entre les

liraites de la variable; mais aussi, que la correction introduite par cette dis-

continuité, serail nuUe dans tous les cas: — ii faudra démontrer eet énoncé.

Commencons par les intégrales C/,-, ^k,h', Ie terme intégré a pour fornie

générale

:

__ g—px ^i (^j—„)—i- — x'' e—/'^ — i >''-{x—i)' .

(x—q)"

La correction a ajouter serait donc:

A' = Lim. [(j— e)''
«-;'(?-«) -U'-=' _(,; -j-s/'e-/) ('/+«)- ii/.s'J

: e-P? Lim. [(</ — ejAcP^- è^-'-=' — (9 + e)*e-P^-i*'-s']

= e-/'?Lim.[J5'' + (J)5*-2e2 +....} (^eP'--i''''' —e-P^-i'-'-")

— ,[(';)
qh-l +(5) j/i-3s2 +....} (ePi-ikl.t' + e-p=-J<.'.«'J ;

25*
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or, 011 sail ([ue

pe — ihli-' {p^—'kW'y (/'£ — u-ie')' ,

^
1

^ 1.2 ^1.2.3

„- u/ • .
I

-P^-\ku^ {-p.-ikh^y (-pe~iur-y
^

]
^ 1.3 ^ 1.2.3

(]|)1U-

2/)£ — '2nskW (p pklt^
,,.-H/. -.-.-i-.' = -;- + --^— + ... = 2.

f-
- '— + .

'

2
^ 1.2

lic sorle que l'on n

Or, je dis que cctte limite csl zéro, car il ii'y eiilro quo des Icrines de In

loinie f/f, q't'", q'e"' (/e)". La limitc des deux premières expressioiib est

i'videnimcnt zéro: mais aussi c'ost la limile nécessaire de Ia derniére, (\u\ ce

]iréscnle sous la (brmo indéterminée O", oc" : car l'on a suivaiit la régie

iirdinaire

^ e—

m

— ?ne—'»— •
' m f—'"

ln/1 1 injl

douc en continuant la différcnlialion n— 1 fois : ; = ; r- s™

d'iii'i l'on conclut que, cctte limitc étant zéro, on aura aussi

Z.' = o

n
re (jii'il l'allait démontrcr.

1'our les intégralcs G, H, 1, K et L, Ie ternie intéifré a la iorme générale

;

gJ' e—/>!
__ ^/, (,_;>x — ti-Zfj: + 9)1 — jA/i—o)»
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011 a dunc ici de la mènic maniere que plus-haul

A'=(>-/'?I,im||y4+ / %''-2j2+...lLpc-éi/.(2,-05-ii-/;! —e-Pi-lkl.l2q + ':iX-Hi,',\

or 011 a

1
^

1.2

1 1.2

doiic

^ 1 ^ 1.2 ^1.2.3+'- ^' '>^^'T:z+ 1.2.3 + ••/

r + s — o- — 1
., + ,.=-_ 2 + -^ 4. ... =, o _ o^. _li^ ^ ^

dViii fiifiii

A' = e-r9 Lira. 2 c
[{5A+

l^'j

5''-?,^ + ...j |p
+ /.. + ^. (2^.- 1) + . .

.j.

+ {(jy-' + (,3)3''-3-'^ +...}{l-M2? = -l) +
...}J,

el l'on voil qu'ici de uième A' a zéro pour liniilo. Un raisonnemont tout-

a-fait analogue donnerait Ie niênic résultat pour lo cas des .intégrales S, T,

U, V a dénoniinateur [x"— q*Y.
Quant aux formules des N"' 12 a 18, on Irouve en oulre sous Ic signe

d'intégration définie Ie facteur l.(q+xy, l.{q—xy, l.{q^—x^)\ l.{q^+x^y,
l.{q*—a;')% dont Ic premier el Ie quatrième nc dcviennent pas discontinues:

les Irois autres au contraire
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sont bien dans ce cas, et toutes par la fonction l.[q—x)^ seulement. Celle-

ci fait entrer sous Ia limite les deux termes l.s^ et l.{—eV = I.e'^ comme
lacteurs: Ie raisonnement reste donc Ie même, ainsi que la discussiou sur

la valear des termes, qui se présentent sous une forme indéterminée : et la

limite devient encore zéro.

Les mèmes observations valent aussi pour les autres intégrales, déduites

aux N"" 20—22, parceque Ie raisonnement continue toujours de maniere

analogue.

Il est donc démontré, que la correction s'annulle ici, qui est nécessaire-

ment due a la discontinuité du terme intégré auprès de quelques-uns des

résultats que nous avons deduits, et par suite qu'elle n'a pas d'influence

:

pour les intégrales, dont il n'a pas été fait mention ici, ce cas de disconti-

nuité n'a pas lieu.
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B IJ D R A G E

ZIEKTEKUNDIGE ONTLEEDKUNDE DER TANDEN

H. J. HALBERTSMJ.

Onder de weefsels van het dierlijk organisme, welke in lateren tijd vooral

ile oftmerkzaamlieid van den natuurkundige tot zich hebben getrokken, bc-

liooren, behalve zoo vele andere, ook die welke de tanden zamenstellen. Zoo-

wel vergelijkend-ontleedkundig als niikroskopisch heeft men den bouw der

tanden onderzocht en men is hierbij ontegenzeggelijk tot eenen rijkdom in

kennis geraakt, die bij zoo menig ander gedeelte gunstig afsteekt. Vooral

door de onderzoekingen van Richakb Owen, die de tanden uit een verge-

lijkend-ontleedkundig oogpunt beschouwde en hierbij het mikroskopisch on-

derzoek, als onmisbaar vereischte, op den voorgrond stelde, is in dit gedeelte

der natuurkunde oneindig veel aan het licht gekomen, wat vroeger of in het

geheel niet of slechts ten deele bekend was. Wij weten dat in de volko-

nienste tanden drie soorten van weefsels voorkomen: de dcntinc, het email

m het cement. Owen heeft ons geleerd hoe de eerstgenoemde bij de dieren

twee wijzigingen kan ondergaan: de eene waarbij zich in dezelve, behalve

de gewone elementen, vaalkanaaltjes voegen, die het kenmerk van de zooge-

naamde vasodcniine uitmaken; de andere waarbij de fandstof laagsgewijs om

de pulpa wordt afgezonderd, beenhollen in zich opneemt en in bouw met de

beenderen veel overeenkomst aaid)iedt. Hij noemde deze laatste wijziging de
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oali'odenlinc. De groote Engelsche üiitleedkundigc leerde ons bovendien dat

de zuivere dentine in het dierenrijii trapsgewijs tot vasodentino en deze tot

osleodentine overgaat.

Sinds OwEN zijne Odontographie uitgaf en zijn artikel Tccth in de Cydo-

jMicdia of Anat. and JPhys. mededeelde, stond echter het niikroskoop niet stil:

men heeft door voortgezet onderzoek aan sommige zaken eene andere betee-

kem's leeren geven en nieuwe elementen in den tand gevonden, die aan het

oog van vroegere waarnemers waren ontsnapt. Men zal niet van mij vergen

dat ik hier trede in de beschouwing van alle ontdekkingen, die op dit gebied

gemaakt zijn; alleen wil ik, ten einde het bovengemelde te staven, gewag

maken van de tandbuisjcs en de Purkinjesche lüjchaamfjes, die men vroeger

als kalkvoerende ruimlen beschouwde, doch tegenwoordig als kanalen en hol-

ten laat gelden, waarin zich hot plasma bevindt dat de stofwisseling in den

tand moet onderhouden. Evenmin mag ik de ontdekking van de zoogenaamde

iandho(jcls of ylobuli dentis verzwijgen, die met de formatie van do dentine

in een naauw verband schijnen te staan, doch als zoodanig kunnen persiste-

ren en aanleiding geven tot de inlcrglobitlair-ruimtcn.

Wat met zoo voel regt van de ontleedkunde der tanden in iiunnon nor-

maal-staal word beweerd, is van geene toepassing op don ziekolijkon toestand.

iJe kennis die wij bezitten van do pathologische veranderingen, welke de

tandweefsels kunnen ondergaan, mag men nog als vrij onvolledig beschouwen

en de oorzaak laat zich niet ver zoeken. Het materieel toch is hier uiterst

schaarsch : behalve cariës en de verdikking der cementlaag zijn pathologische

s{tecimina zeldzaam te noemen; zij komen in den regel slechts in verzamelin-

gen voor en dan nog zonder behoorlijke ziektegeschiedenis, zonder do na-

burige deelen, met name de pulpa, die in een zoo naauw verbapd staat tot

de dentine, waartoe zich de veranderingen in bouw bijna uitsluitend be|)alen.

Het is dus wel niet te verwonderen dat mikroskopische onderzoekingen over

dit onderwerp nog niet dien graad van volkomenheid erlangd hebben, welken

men anders zoude mogen verwachten. De opstellen hierop betrekkelijk zijn

meestal verspreid, en slechts in den allerlaatstcn tijd hoeft Garl Wedl in

zijne Grundzüge der palhologischcn Hislnlogic oen afzonderlijk hoofdstuk aan

de nieuwvormingen der tandzolfstandigheden gewijd.

De rijke verzameling van ziekelijke landen in hot anatomischo kabinet dor

Leidsch(.' Hoogcschool, welko wel is waar bijna uitsluitend uit hel dierenrijk

ontleend, doch daarom niettemin als zeer belangrijk te beschouwen is, stelde

niij in slaat, voel, wat op pathologische verandering der tanden holrokking
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lieefl, opzeltelijk na te gaan en mikroskopiscli te onderzoeken. Veel nieuws
is hierbij niet aan het licht gekomen; in enkele praeparaten ontmoette ik

echter vornielementen, door andere werd ik op daadzaken geleid, die zoo ik
mij niet bedrieg, tot nog toe waren voorbijgezien. In elk geval rekende ik

het niet geheel ongepast de resultaten mijner waarnem^gen aan de Konink-
lijke Akademie van Wetenschappen mede te deelen, en het zij mij dus ver-
gund mijne spreekbeurt te vervullen door eene bijdrage te leveren tot de
ziektekumlifjo ontleedkunde der tanden. Ik zal hierdoor gelegenheid hebben
om achtereenvolgens te handelen over de exoslosen der tanden, over de ge-
nezing van tandbretiken, en over de regeneratie der tandweefsels. De caries
der tanden is in den lateren tijd het onderwerp van zoo vele opzettelijke

monographiën geweest, de woekering van het cement is een zoo algemeen
en bekend verschijnsel, dat ik gemeend heb deze met stilzwijgen te mogen
voorbijgaan, te meer, daar ik niet te veel van uw geduld kan vorderen. Mijn
wensch is, dat gij M.H. deze bijdrage zult gelieven te beschouwen als eene
eersteling, in deze Akademie door een uwer jongste medeleden uitgesproken,
en dat gij hem dus met die toegeeOijkheid zult aanhooren en met die mild-
heid beoordeelen, \vaarop hij hoopt eenige aanspraak te hebben,

I. OVER EXOSTOSEN DER TANDEN.

Onder exostosen moet men, gelijk de naam uitdrukt, eigentlijk een beenuil-

groeisel verstaan en het kan dus minder gepast schijnen dit woord toe (e

passen op woekeringen die van de dentine van den een of anderen tand uit-

gaan. Het gebruik heeft echter deze uitdrukking, zoo het schijnt, gewettigd,

en ik zie dus geene noodzakelijkheid hiervoor eene andere benaming te kie-

zen; mogelijk ware het anders beter van exodontose in plaats van exostose te

.spreken, vooral in die gevallen, waarin men meer het karakter van dentine

dan van ware beenzelfstandiglieid terugvindt.

De exostosen steken altijd meer of min in de holte van den tand uit en

vernaauwen hare uitgebreidheid; aan de buitenvlakle zijn zij in den regel niet

waarneembaar; hoogstens mag men uit de aanwezigheid van eenige zwarte

strepen en scheurtjes of uit de verbrijzeling der schors in oliphantslanden

tot het be.staan van eene inwendige exosto.se besluiten. Gelijk Gallandat *

Verhnnilelinfjen vnn het Ximitvsrli Genootschap, D. IX 1782 pag. 351.
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reeds deed opmerken^ kun dit kenleeken voor ivoor-handelaars en bewerkers

van belang worden.

De gedaante der exostosen is verschillend. Het eenvoudigste doen zij zich

voor als bultige verhevenheden aan de binnenviakte der dentine, waarop zich

in grootere tanden erubij sterkere ontwikkeling wratvormige uitsteeksels be-

vinden. In andere gevallen hebben zij het voorkomen van druipsteen, waarbij

zij zich, of naaldvormig en scherptoeloopende in de tandholte verheffen, of

knobbelvormig eindigen en door dwarse uitsteeksels met elkander vereenigd

worden *. Welke buitcngemeene ontwikkeling deze exostosen bij den oliphant

kunnen erlangen bewijst ons een geval uit het Anat. Kabinet onzer Hooge-

school (N\ 1243 Brugmans) waarin zij, van de gezonde zelfstandigheid ge-

scheiden, eene lengte bereikt van 27 Cm., terwijl eene der grootste dwarscho

afmetingen niet minder dan 10 Cm. bedraagt. Haar gewigt is 530 grm. Op

de doorsnede vertoonen zich de exostosen gewoonlijk anders dan de gezonde

dentine. Het blijkt dat dezelve in den oliphantstand in den regel uit eene

doorschijnende en eenigzins geelgekleurde stof bestaan, dio duidelijk afsteekt

bij de melkwitte kleur van de dentine, welke in vele gevallen de primitieve

ziekelijke woekering omgeeft.

De oorzaak dezer uitgroeisels is in sommige gevallen waarneembaar; in

andere gevallen daarentegen laat zij zich niet opsporen. Heeft het eerste

plaats, dan kunnen wij als zoodanig een vreemd ligchaam erkennen, dat op

de eene of andere wijze in den tand is geraakt. Het duidelijkste wordt dit

aangetoond bij de slagtanden van den oliphant, waar wij dikwijls als kern

der nieuwvorming eenen geweerkogel aantreffen ; het is duidelijk dat zich

hier de ziekelijke tandstof om den kogel als het vreemde ligchaam afgezet

heeft. Deze kogels kunnen op geene andere wijze in de tandholte geraken,

dan door eene uitwendige beleediging; somtijds bevindt zij zich juist daar.

* In menschelijke tanden komen ossificatiën der pulpa voor zonder zanienliang met den tand.

Het komt mij waarscliijnlijk voor, dat dit ook bij dieren kan plaats vinden en dat zelfs sommige

exostosen altijd onafhankelijk ontstaan om eerst later eene vereeniging aan te gaan met de dentine

van den tand. Onder de vele tandpraeparaten bij dieren, welke ik gelegenheid had te onderzoeken,

bevond er zich echter niet een, waarbij met zekerheid kon worden gezegd dat de nieuwvorming zich

vrij in eene tandholte had bevonden. Het laat zich ook verwachten dat ossificatiën der pulpn,

welke zonder z.iraenhang in den tand voorhanden waren, althans bij den oliphant gemakkelijker ver-

loren gaan en dus hoogst zeldzaam tot ons zullen komen. Men moet hierbij niet uit het oog ver-

liezen, dat ziekelijke producten van dien aard meestal eerst door de handen van de ivoorwerker»

moeten gaan, alvorens dezelve in onze kabinetten geraken.
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waar dezelve door 'het schietgeweer is binnen gedreven en kan men de o[i(-

ning, die aan het vreemde ligchaam en de exostose beantwoordt^ in de schors

van den tand aantoonen ; in andere gevallen moet dezelve op eene geheel an-

dere plaats zijn binnengetreden, althans in de omgeving wordt aan de bui-

tenvlakte geenerlei verwonding gezien. Dit zal dan geschieden, wanneer het

dier jong was en de tand zijne latere grootte nog niet erlangd had op liet

oogenblik, dat de kogel digt bij den wortel binnendringt, hetzij dat deze ver-

wonding geschiedt met of zonder gelijktijdige doorboring van den alveohis.

In elk geval zal dezelve, in de holte gekomen, zich door de pulpa eenen

weg in de rigting van de kroon of het scherpe uiteinde banen, om ten laat-

ste tegen de harde dentine-massa te stuiten. Hier Averkt de kogel als vreemd

ligchaam en wijzigt de om hem uitgezweete of hardwordende dentine. Owex
verwijst * op dusdanige gevallen, waarin duidelijk de plaats der beleediging

werd waargenomen en die dan natuurlijk tusschcn wortel en exostose zal

moeten gelegen zijn.

Ons hooggeacht medelid Prof. G. Vrolik f geeft nog eene andere ver-

klaring van de zaak, die eenigzins verschilt van de laatst vermelde. ^Vij

moeten hierbij tot een nog vroeger tijdperk van het leven van den oliphanl

teruggaan, waarin het dier en melktanden en den aanleg der blijvende tan-

den bezit. «Deze aanleg nu," zegt de Hoogiceraar, »is niet, gelijk de vol-

smaakt gevormde tand, vast en hard ivoor, maar perkamentachtig buigzaam,

»van binnen gevuld door eene zachte, ter voeding dienende bewerktuigde

))Stof, met een vaatrijk vlies en van genoegzamen omvang om eenen geweer-

» kogel of eenig ander vreemd ligchaam in zich te kunnen opnemen.

«Wordt nu in dat tijdsgewricht de kop van het dier door zulk een moord-

otuig getrolfen, wil daarbij het toeval, dat de nog in ontwikkeling verkee-

.) rende tand dien kogel opvangt en tot zijn eigen weefsel doorlaat of daarin

I) opsluit, dan is de grond gelegd voor die meer of min uiteenwijkende ver-

«schijnselen,. waaronder zich oliphantstanden, bij het bezit van ingcvatte ko-

ogels, voordoen aan het oog."

Wij maakten in de tweede plaats gewag van exostosen, waarbij geene uit-

• Odonlographij, pag. 645.

t Aanmerkingen over het ontstaan van uitwassen in de slagtanden van Eluphaiiten eiiz., iii lua

Tijdscliri'fl vnnr de Vfis- en Nuluurk. Welenschappen, uitgegeven door de Eerste Klasse van Int

Koninkl. Nederl. Instituut. Eerste Deel.
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wendige oorzaak, zoo liet schijnt, gewerkt heeft. Uit oliphanlstanden komen
veelal slechts fragmenten van nieuwvormingen tot ons, waarhij het moeijelijk

te beslissen valt, of men wezenllijk met het gevolg van een binnengedron-

gen vreemd ligchaam te doen heeft. Er zijn echter gevallen, waar de exos-

losen omschreven zijn en in Avelke bij het doorzagen niets voor den dag

kwam, zooals in een praeparaat van het Leidsche Kabinet (N°. 1242 Br.)

waarin, gelijk de katalogus vermeldt, een kogel vermoed werd; doch ten on-

regle, gelijk de doorsnede bewijst, die ik er van vervaardigde, PI. I Fig. 1,2.

Nog duidelijker wordt ons echter de zaak, wanneer wij bedenken, dat bij

sommige dieren, vermoedelijk zonder dat wij aan een pathologisch proces be-

hoeven te gelooven, de holte voor de pulpa geregeld door eene osteodenline

wordt opgevuld, zooals b. v. bij den grooten tand aan de benedenkaak van

den cachelot, en de tanden van den walrus. Op het Leidsche Kabinet be-

vinden zich de hoektanden van de bovenkaak der Phoca proboscidea (N'. 1248,

1249 Br.), waarvan de holte in heide opgevuld is met eene prop van cement

n. I Fig. o, PI. IV Fig. 1. Of dit laatste geval normaal of abnormaal is,

durf ik niet beslissen ; stellig echter heeft er geene uitwendige beleediging

plaats gevonden. Eindelijk worden in het boven aangehaalde werk van Wedl *

analoge uitgroeisels bij menschclijke tanden vermeld, die wel is waar kun-

nen beantwoorden aan carieuse holten, doch ook zonder uitwendig gebrek in

den tand voorkomen,
-f

Do verdere constatering van dit feit zal dus wel over-r

bodig zijn.

Overgaande lot den mikroskopischen bouw der exostosen, zal men niet van

mij vergen, dat ik in bijzonderheden trede over elk der menigvuldige praepa-i

raten, welke ik gelegenheid heb gehad te onderzoeken. Het zoude een tijd-

roovend en onnut werk zijn, dat althans in deze Vergadering niet op zijne

plaats is. Ik meen integendeel dat het meer aan het doel van deze bijdrage zal

beantwoorden, wanneer ik slechts cenige der meest karakterestieke nieuwvormi-

gen bespreek en de overigen met stilzwijgen voorbij ga; naardien dcz£, hoogst ge-

* iintndzüge der Palhol. Ilislotogtc, S. 616 seqq.

t Nasmyth zegt hierover in zijne Bescarches on the Developemenl, Struclure and Diseases of the.

Teeth. London 1849, pag. 78, ook met betrekking tot mensclielijke tanden: "As it (tlie ossifica-

• tion of the pulpa) frequently tukes place without any co-iucidcnt cxternal decay. the only pos-

" sil)le relief is oftcn withheld. as thcre are «o infallMe tfiagnostic aijmploms wnrranting a decj-

'd«d opinion."
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linge en van belang ontbloote wijzigingen uitgezonderd, met die welker beselnij-

ving nu volgt en welke alle op oliphantstanden betrekking liebben, overeenkomen.

De eerste exostose PI. II, Fig. i, waarvan ik u den mikroskopiscben bouw

wil niededeelen, wordt in den catologus van het Museum Anatomicum ver-

meld onder IN°. 1245 Br. Zij bestaat uit een aantal overlangs verloopende

pijpvormigej, stijltjes, op welker oppervlakte hier en daar wratvormige knob-

bels voorkomen, welke zich zoodanig kunnen verlengen, dat ze op dergelijke

knobbels van andere uitsteeksels toegroeijende, de verschillende stijltjes on-

der elkander vereenigen. De op deze wijze ontstane verbindingen verloopen

gewoonlijk overdwars en zijn de oorzaak, dat de geheele exostose eene za-

menhangende massa uitmaakt. Sommige stijltjes zijn als het ware uit de

versmelting van twee of meerdere ontstaan, waardoor niet alle dczellde over-

dwarsche afmetingen bezitten. Hoc de nieuwvorming met den oliphantsland

heeft zamengehangen, is uit het praeparaat niet op te maken, daar hetzelve

aan den vrij dikken steel, waardoor de verbinding hoogst waarschijnlijk heelt

plaats gevonden, is afgezaagd en de tand zelf niet bewaard is gebleven. De

mogelijkheid bestaat ook dat geen zamenbang hoegenaamd plaats heeft ge-

vonden, maar dat de exostose vrij in de pulpa heeft gelegen.

Wat de wijze van ontstaan der stijltjes betreft, zoo leert ons het niikros-

kopisch onderzoek, dat er oorspronkelijk een of meerdere centrale vaatjes

moeten hebben bestaan, waarom zich de ziekelijke stof heeft afgescheiden,

terwijl later eene appositie van onregelmatige dentine uit de peripherische

pulpa plaats heeft gevonden. Wij moeten dus onderscheiden in een centraal

en peripherisch gedeelte der stijltjes, waaruit deze exostose is zamengesteld.

Duidelijk ziet men reeds bij eene zwakke vergrooting, PI. IV, Fig. 2, in

het midden dor centrale stof een of meerdere vaatkanaaltjes, die zich veelal

verlengen in andere, welke straalsgewijze verloopen; deze centrale stof be-

staat uit subst. ostoïdea, welke naar het middelpunt zonder bepaalde gren-

zen in dentine overgaat; de buisjes dezer dentine verloopen straalsgewijze,

terwijl deze in de omgevende dentine een zeer verward verloop bezitten,

waarin geene bepaalde rigting is te ontdekken. Beide zelfstandiglicdcn, de

peripherische en centrale zijn veelal duidelijk afgescheiden, ofscliooti bet niet

te ontkennen valt, dat enkele beenligchaampjes, voorkomende op de grens, wwl

heide in verband staan; naar de peripherie ziet men ze overgaan in de huis-

jes der dentine, naar het centrum in de veelvuldige .somtijds lot groolere

ruimten yersmoltene holten der ostoïdea.
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Onder N'. 124G Br. wordt in den katalogus ccne nieuwvorming beschreven,

die veel overeenkomst aanbiedt met de voorgaande; de stijltjes hebben echter

grooter omvang en naderen meer tot elkander.

Ook hier schijnen wij een centraal en peripherisch gedeelte te moeten on-

derscheiden. Het centrale gedeelte is blijkbaar laagsgewijze afgezet; deze

lagen, tusschen welke zich concentrische groepen van beenligchaampjes kun-

nen verloonen, volgen echter onregelmatig op elkander en van juist in el-

kander passende kokers kan hier geen sprake zijn. In het middelpunt hoopen

zich de beenligchaampjes zoodanig op, dat het praoparaat dien ten gevolge daar

ter plaatse ondoorschijnend wordt. Duidelijk erkent men ook in dit geval de

vaatkanaaltjes in het centrum PI. IV, Fig. o. In een der mikroskopische

praeparaten, die ik onderzocht, strekte zich een derzelve zijdwaarts uit tot

eene lengte van 0,oG m. m., de geringe bogt welke het beschreef niet mede

gerekend. Ilct peripherische gedeelte bestaat uit s. ostoïdea, die verder naar

buiten echter plaats maakt voor een weefsel, waarvan de grondzclfslandig-

heid, wel is waar veel overeenkomst aanbiedt met cement, doch dat toch

doortrokken wordt met onregelmatige dentine buisjes die in alle rigtingen

dooreenloopen. Aan het grensgedeelle neemt men eene tamelijk dikke laag

beenligchaampjes waar, die het begin van de peripherische stof ten duide-

hjkste aantoonen.

In een derde 'geval (N'. 1234 Br.) waarin de exostosc eene meer knob-

bolvormige gedaante bezit, ontmoeten wij wederom in de zamenslclling de

dnntinc en subst. ostoïdea, gelijk in de beide overgaande praeparaten, doch

i)eide anders gewijzigd. De peripherische dentine onderscheidt zich hier na-

melijk doordien tusschen hare buisjes, en met deze parallel, Ilaversche kanaalt-

jes voorkomen, welke eene overdwarsche afmeting hebben van 0,024—0,048

m. m. PI. IV, Fig. 4. Zij doorkruisen het gelieole veld en op die plaat-

sen, waar de dentine ophoudt om voor het cement te wijken, leggen zij

zich tusschen groepen van deze laatste in. Dit cement, dat eenen bijzon-

deri'n rijkdom van beenligchaampjes vertoont, is of eenvoudig tusschen de

dentine afgezet of laagsgewijze om menigvuldige centra afgescheiden. De

hierdoor ontstane onvolkoniene kokerstcisels, welke gelijk uit het bovenver-

melde volgt van alle zijden door de uit de dentine afkomstige Ilaversche kana-

len omgeven zijn, bobben op do doorsnede gewoonlijk ociic zeer onrogchna-

lige gedaante; sommige naderen lot den langwer|)ig clliplüïdischen, andere tot

llen cirkelvorm; nog andere smelten met nabijgelegcne ineen, waardoor figu-
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ren ontslaan, die in woorden moeijelijk zijn lerug te geven. In enkele mid-
delpunten neemt men openingen waar, die even als in echte beenzelfstandig-

heid voor dwars doorgesneden Ilaversche kanaaltjes te liouden zijn.

Een der merkwaardigste preparaten van de gehcele verzameling zieke tan-

den op ons kabinet is ontegenzeggelijk N\ 1205 Br. PI. II, Fig. 2, o. Het
wijkt, zoowel in uitwendige gedaante als in mikroskopisclie structuur, af van

de tot dus verre vermelde exostosen. Het is de wortel van eenen slagtand

van eenen jongen olipliant, dwars afgezaagd; in de tandholte, zoowel als in

de gezonde dcntine, bevinden zich menigvuldige naaldvormige uitsteeksels,

welke hier en daar met zandkorrel-groote knobbeltjes bedekt zijn, waardoor

eenige overeenkomst ontstaat met stalactieten. In de holte, PI. II, Fig. 2,

steken deze naalden of stijltjes naar den wortel toe vrij uit, verder naar het

ligchaam van den tand zijn zij omgeven door eene zelfstandigheid, die

overeen schijnt te komen met dentine. De naalden, welke in het gezonde

gedeelte van den tand voorkomen, worden insgelijks vrij, wanneer men hen

naar den dunner wordenden wortel vervolgt. Duidelijk zijn de plaatsen

aan de inwendige vlakte van den tand te bespeuren, waar zij zich in de

gezonde dentine beginnen te verbergen
; enkele stijltjes komen somtijds weder

te voorschijn, om zich nogmaals in de tandzelfstaiidighcid aan het oog te

onttrekken, of dan een deel nit te maken van de ziekelijke massa, welke in

het ligchaam van den tand bijna de geheele holte inneemt. Op de dwarsche

doorsnede, PI. Il, Fig. o, zijn de stijltjes duidelijk van het omringende weefsel

te onderscheiden, zoowel in de gezonde dentine als in het ziekelijke gedeelte,

dat de holte opvult; zij doen zich voor als heldere doorschijnende ronde

plekken, waarin somtijds een melkwit middelpunt te ontwaren is; bij enkele

ziet men reeds met het blootc oog eenen concentrischen bouw, die, gelijk

nader zal blijken, door het mikroskopische onderzoek bevestigd wordt. De

witte dentine van de nieuwvorming hangt hier en daar met den tand za-

men, op andere plaatsen bevinden zich spleten of duidelijke demarcatie--

lijnen, die het gezonde van het ziekelijke gedeelte scheiden. Onder het mi-

kroskoop zijn op overdwarsche doorsneden de naalden duidelijk te onderkennen

van het omliggende weefsel; wij moeten dus ook hier wederom onderscheiden

in eene centrale en peripherische stof; terwijl deze laatste de dentine onder

velerlei wijziging vertoont, hebben de naalden eenen geheel eigenen bouw.

Zij blijken te bestaan uil coiicenirisclie kokerslclsels, waarvan de lamellen

of enkele kokers hier en daar eenigzins uitbuigen, doch overigens zeer regel-

27

VERIIAND. DER KOM.VKt,. AKADEMIE, DKEf, [I.
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iiialig op elkaiuler volgen en in elkander passen, PI. IV, Fig. 5, PI. V,

Kig. ^, 2. Op de doorsnede bezitten deze lamellen eenen donkeren en smal-

leren helderen zoom, en vertoonen veel overeenkomst met de kokerstelsels,

welke zicli in de Haversche kanaaltjes in de compacte beenzclfslandigiioid

bevinden. In hoe verre dezelve hier echter van afwijken zal uit de nadere

beschrijving blijken.

De dwarsche afmeting der naalden verschilt van 0/180 m. m. lot 1,'200 ni. m.

en meer. De dikte der lamellen bedraagt 0,0072 m. m. tot OjOH-i m. ni.

Men kan de volgende wijzigingen in den bouw der kokerstelscls, die dus

het karakteristieke der slijltjes uitmaken, en zich bij overdwars geslepen

plaatjes natuurlijke .Is in elkander geplaatste ringen zullen voordoen, onder-

scheiden :

V kunnen zij eenvoudig zijn, PI. IV, Fig. 5, PI. V, Fig. I
;

behalve

de concentrische ringen wordt weinig waargenomen, dat onze aandacht

trekt. Alleen het middelpunt verdient eenigzins nader te worden onderzocht.

?]ene eigentlijke holte, die voor een vaatkanaal zoude gelden, tiefl men hier

namelijk niet aan, gelijk men verwachten zoude; van den anderen kant is

het echter opmerkelijk, dat de concentrische bouw, zoo duidelijk naar de

peripherie nabij het middelpunt dikwerf minder goed is uitgedrukt of ont-

breekt en er in plaats daarvan cene amorphe zelfstandigheid voorkomt, die

moeijelijk nader te omschrijven is.

2' worden er kokerstelsels aangelrollen, die met dcntine buisjes voorzien

zijn, welke over het algemeen van het centrum naar de peripherie en dus

straalsgewijze verloopen, PI. V, Fig. 2; in sommige stijltjes der nieuwvor-

ming zijn zij spaarzaam voorhanden en moeijelijk te vervolgen, daar er tel-

kens, zoo het schijnt, ten gevolge van het afslijpen eene afbreking [ilaats

vindt. Hier en daar is het echter duidelijk hoe ze in verband staan met de

buisjes der omgevende dcntine, en hunne natuur is dus niet te miskciuien.

In andere gevallen, vooral b'ij zeer uitgestrekte kokerstelscls zijn zij zeer

talrijk, zoodnl er een gemengd gebied ontstaat, waar dentine buisjes en la-

mellen elkander kruisen, PI. V, Fig. o. Ook gebeurt het, dat zij niet uit-

gaan van het middelpunt, maar uit de omgevende dcntine afkomstig zijn *.

• Nasmvtii [Uesearches, \i. 79) beweert dat, wanneer de oorspronkelijk zelfstandige verbecningen

der pulpn in nicnschclijkc tanden ecnc ziekelijke oorzaak hebben, deze bij voortgezetten groei wel

legen de binncnvlaklc van die normale dentine kuiimn worden aangedrukt, maar er nooit organisch
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o". In het centrum van sommige slijlljes Lcsjieuit men eene geheel andere

verhouding dan sub 1" werd vermeld. In plaats namenlijk van de amorphe stof,

die als het ware het middelpunt sluit, treft men eenen onregelmatigen hij

doorvallend licht zich zwart voordoenden idomp aan, die uit talrijke inler-

globulairruinilen beslaat; eerst om deze deponeren zich nu de concentrische

lamellen, PI. V, Fig. 3. Rij deze wijziging gebeurt het dikwijls vooral in

grootere kokerstelsels, dat men in of bij het middelpunt eene, PI. V, Fig. 2, 3

of meer duidelijke vaatopeningen waarneemt.— Tandkogels en interglobulair-

ruimten kan men ook in aanmerkelijke hoevoelheid ontwikkeld vinden op die

plaatsen, waar twee kokerstelsels elkander aaniaken, of de omgevende dentine

met deze in contact komt. Van beenligchaampjes was nergens in de exostose

eenig spoor te ontdekken.

4> moeten wij in het onderhavige preparaat eene omsluiting vermelden

van twee of meerdere kokerslelsels door eene nieuwe opeenvolging van lagen,

Pi. IV, Fig. 5. Wij kunnen haar met niets beter vergelijken dan met de

omgeving van de lamellen, die de Haversche kanaaltjes in compacte been-

zelfstandigbeid omsluiten, door de over eene grootere uitgestrektheid gaande

laminae. 3Ien ziet bovendien hoe somtijds dergelijke omgevende kokerslelsels

nogmaals door nieuwe gemeenschappelijke lagen omsloten worden, zoodat

derhalve, om mij zoo uit te drukken, drie generaties op elkander kunnen

volgen. Op overlangsche doorsneden der vrije stijltjes wordt hel bevestigd,

dat wij wezenlijk met kokerslelsels of in elkander sluitende cilinders Ie doen

hebben; onder het mikroskoop zien wij, dat de lagen gerangschikt zijn om

eene as, welke min of meer evenwijdig verloopt aan het stijltje, PI. il, Fig 4.

Vooral in dikkere stijltjes kunnen twee of meerdere dergelijke assen voor-

komen, hetgeen bij zwakke vergrooting en zelfs met het bloote oog vooral

in die modilicatie gezien wordt, welke hierboven sub 3° vermeld werd.

Hierbij kan het ook gebeuren, dat de as, welke bij opvallend licht als eene

witte slreep (ten gevolge der interglobulairruinitcn) gezien wordt, takjes af-

geeft of zich splitst en in twee afzonderlijke, veelal kleinere stijltjes nilloopl.

mede verbonden worden. Zoo deze stilling eveneens wnar is voor de olipliantstanilcn, dan zoud»

men liieruit tot de niet ziekelijke n;itiiur dor onderhavige exostose kunnen besluiten. Daar mij dit

echter tnijfclaclitig voorkomt, geloof ik, dat Nasmvtü's mecning op dit geval niet toepasselijk is.

Waar de buisjes van normaal ivoor de lamellen der kokerstelscis doorboren, zal men den orga-

ni«elifn zamrnliang toeh wel niet nillcn ontkennen.

27*
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Bij deze overlangsche plaatjes kan men ook, beter dan bij overdwarsche, de

structuur vcivolgen van de zandkorrel-groote knobbeltjes, welke hierboven bij

de algemeene beschrijving van het preparaat vermeld werden. Het blijkt

hierbij, dat zij geen gedeelte uitmaken der eigenlijke kokerstelsels, maar

bolvormige of ellipsoïdische ligchaampjes voorstellen, welke laagsgewijze om

een middelpunt zijn afgezet, en hoewel zelfstandig, toch te zamen hangen met

de oppervlakte der stijltjcs; zeer dikwijls loopen ook de dentine buisjes van

de kokerstelsels over in deze ligchaampjes. In sommige preparaten zie ik

ook, dat deze bollen of ellipsoïden in de kokerstclsels als in een stroma ge-

deponeerd kunnen zijn, waardoor op de dwarschc doorsneden natuurlijk prepa-

raten kunnen ontstaan, welke overeenkomen met de modificatie, welke wij

hierboven sub 4" vermeld hebben. Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor,

dat in menschelijke tanden alleen deze zandkorrelvorm voorkomt, weshalve

men daar minder juist van kokerstelsels kan spreken.

Wat de periphcrische stof der naalden betreft, bijaldien er namelijk eene

omsluiting der naalden plaats vindt, wat niet altijd het geval is, zoo kan

men duidelijk aantoonen, dat deze in het gezonde gedeelte zoowel als in het

ziekelijke, hetwelk de holte van den tand vult, uit zuivere dentine beslaat.

In deze dentine houden de buisjes op de plaatsen, waarin landnaaldon steken,

grootendecls op; gedeeltelijk echter en wel aan de randen der kokerstelsels

buigen zij zich om, ten einde later hunnen weg te vervolgen, PI. IV, Fig. 5.

De dentine in de exostose hangt hier en daar naar de pcripherie toe zamen

met de gezonde tandmassa, voor het grootste deel echter ontwikkelt zij

zich op vele plaatsen te gelijk uit middelpunten, vanwaar de landbuisjes straals-

gewijze nitloopen.

Een preparaat, dat eenigzins in bouw, doch niet in uiterlijk voorkomen

met het zoo even beschrevene overeenkomt, is de exostose N'. IIA'I Br.,

waarvan reeds vroeger met een enkel woord melding is gemaakt, PI. I,

Fig. 1, 2. Het stelt een dwars doorgezaagd kegelstuk voor, uit eenenoliphants-

slagtand; aan de buitenvlakte vertoont zich eene ringvormige verhevenheid,

waarvan naar binnen voor de grootste helft der pcrijiherie eene verdieping,

voor de andere kleinere helft eene knobbelvormigc exostose beantwoordt. De

nieuwvorming heeft eene langwerpig eivormige gedaante, waarvan de langste

afmeting evenwijdig aan de (andholte loo|)t. De oppervhdite is over hel alge-

meen genomen glad, hier en daar met verhevenheden voorzien; zij verschijnt

dan als met zand bestrooid, of op die plaatsen, waar deze verhevenheden
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grooler zijn, ;vls met wratten bedekt. De basis, waaidoor zij met de binnen-
vlakte van den tand vcreenigd wordt, meet overlangs 5 Cm., overdwars 4 Cm.
De lengte der exostose zelve is 9,5 Cm.; de overdwar.sche afmetingen ver-

scbillen van 3—4,5 Cm.

Bij eene overlangsche doorzaging valt de ongelijke zamenstelling in bet

oog; gedeeltelijk blijkt de exostose te bestaan uit eene gele, meer door-

schijnende stof, die zich voordoet als ronde of langwerpige plekjes, welke meestal

eene witte kern bezitten, gedeeltelijk uit eene melkwitte zelfstandigheid, die

als het ware het stroma voor de gele plekjes uitmaakt en deze dus van

alie kanten omgeeft, PI. I, Fig. 2. — Digt bij de basis vindt men eenen
onregelmatigen gang, die naar den wortel van den tand in de holte uitkomt,-

en waarschijnlijk tot doorlating van bloedvaten uit de pulpa gediend heefl.

Eene omstandigheid, die ik met met stilzwijgen mag voorbijgaan, betreft di-

voortzetting van het weefsel der nieuwvorming tot in de gezonde dentine,

welke laatste zich bij de doorsnede oogenblikkelijk door hare meerdere gelijk-

vormigheid onderscheidt. Op sommige plaatsen, vooral daar, waar zich de uit-

wendige verhevenheid bevindt, komt het ongelijkvormige weefsel der exostose

tot digt bij de oppervlakte van den tand, ofschoon het deze niet bereikt.

Dit doet mij vooronderstellen, dat de afzetting van de ziekelijke dentine reeds

in een jeugdig tijdperk van het leven des diers moet hebben plaats gehad;

allhans eene structuur-verandering van de dentine in dien graad, waarvan bel

onderhavige preparaat een voorbeeld oplevert, is bij gebrek aan eene inten-

sive stofwisseling moeijelijk denkbaar.

Uit het mikroskopisch onderzoek blijkt, dat het weefsel der exostose, gelijk

reeds boven werd vermeld, eenige overeenkomst aanbiedt met N'. 1235 Br.

De doorschijnende gele plekjes zijn zamengesteld uit concentrische koker-

stelsels, die evenwel op verre na niet zoo duidelijk als in het even genoemde
preparaat te voorschijn treden, zoodat hunne beteekenis zonder voorafgaande

kennismaking met hetzelve moeijelijker Ie ontraadselen zou zijn geweest. De
lagen zijn in den regel zwak geleekend ; openingen in het middelpunt niet

voorhanden. Het stroma bestaat uit dentine, dat hier en daar duidelijke Ha-
versche kanalen en beenligchaampjes vertoont.

Eene omstandigheid, waardoor zich deze exostose, bij hare overeenkomst

met de voorgaande, kenmerkend van deze onderscheidt, is hel volkomen ge-
mis aan tandkogels, en inlerglobulairruimten. In plaats hiervan zien wij de
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beenligcliaampjes optreden^ die zoowel iii hel middelpunt der concentrisclio

kokerslelsels als iii de denlinc van het stroma voorkomen.

De laatste nieuwvorming, welke ik onder iiwo aandacht wil brengen, wordt

vermeld onder N°. 1255 Br. Zij iiangt nog met den tand zamcn, doch is

dwars afgezaagd, zoodat zij niet in haar geheel voorhanden is. De zeer on-

regelmatige oppervlakte ondcischeidt zich van het dieper gelegene gedeelte

door de mindere hardheid en door de gelijkenis op collageen, zoodat men
met het mes fragmenten van dezelve kan afsnijden. Ik meen hieruit te mo-
gen besluiten, dat de exostose bij het leven hare toekomstige grootte nog

niet bereikt had, en dus in het tijdperk van groei begrepen was.

Hel mikroskopische onderzoek van het pi'eparaat is in zeker opzigt zeer

belangrijk. De bouw komt in de hoofdzaak overeen met die, welke wij heb-

ben opgemeikt bij N\ 1255 Br. Hel merkwaardige betreft echter de tand-

kogels en interglobulairruimtcn, welke in deze exostose, vooral in een bepaald,

doch met het blootc oog niet te onderscheiden gedeelte van het stroma of

de peripherische stof in ongeloofelijke hoeveelheid voorkomen; bijzonder aan

de oppervlakte zijn de tandkogels duidelijk omschreven waar te nemen. 0|»

eene enkele zeer beperkte plaats doet zich de bouAv dezer kogels anders

voor, dan op het verreweg grootere gedeelte van de dwarsche doorsnede, waar-

uit ik mikroskopische plaatjes geslepen heb. In den regel ziet men namelijk

de globuli als solide ligchamen, somüjds doortrokken met donline-buisjes.

Andere daarentegen, en het is op deze, dal ik vooral uwe aandacht meen

fe moeten vestigen, vertoonen zich als geïncrustcerde cellen, waaraan men
plus minus 5 in elkander beslotene lagen kan onderscheiden, PI. V, Fig. 4.

Zij verkrijgen daardoor eenigc overeenkomst met amylumbollen. Gemid-

deld hebben deze tandkogels eene lengte van ongeveer 0,050 m. ni. op

eene breedte van 0,050 m. m., waaruil men ziet, dat hunne gedaante

meer ellipsoïdisch dan bolvormig is. Zij laten zich echter moeijelijk naauw-

keurig meten, naardien het beeld niet overal even duidelijk is, en evenmin

idtijd met zekerheid kan worden uitgemaakt, waar de buitenste lagen ophou-

den. Enkele dusdanige tandkogels scïiijnen met de uiteinden aan elkander

vereenigd te zijn, zoodanig dal Je lagen ook in elkander overgaan en daar-

door onder hel mikrosknop het aanzien verkrijgen van naast elkander gele-

gene, goH'vormige en |)aral!el verloopende lijnen, PI. V, Fig. 5.
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Voor iliit wij uit do gogovene besclirijvingon eenige ge volgt iciikingen ma-
ken, komt liet mij niet oubekingrijk voor, u met do onderzoekingen van vroe-
gere schrijvers bekend Ic maken. Ik wil dit in korte trekken doen, vooral

ten einde u te overtuigen, dat het onderwerp dezer bijdrage niet nieuw is,

en ook om ecnen beteren maatstaf ter vergelijking te erlan"-en.

ÜWEiy * spreekt in oliphantslanden van eene osleodentinc, welke zich in

meerdere of mindere hoeveelheid om een' kogel kan uitzweeten en die later

met lagen van normaal ivoor wordt omgeven, dat digt bij de osteodentine
het karakter van vasodentine aanneemt. In de kleine vrije spoelvormige knoop-
jes van deze osteodentine (waarschijnlijk onze stijltjes) zag Owen een of

meerdere vaatkanaaltjes, omgeven door concentrische rokken der heldere grond-
zelfslandighcid en doorzaaid met becniigchaampjes, die in grootte overeenko-
men met die uit het cement, maar rijker aan uitstralende beenkanaaltjcszijn.

Ten slotte zij nog aangevoerd, dat Owen in de exostosen goone andere weef-
sels meent te moeten aannemen, dan die welke in de landen van andere
dieren en zelfs gedeeltelijk in die van den oliphant normaal voorkomen, na-
melijk de vasodentine en oslcodenline.

Nasmttii f komt, voor zoover mij bekend is, de verdienste toe heteerst(A\ 1859)
op ossificatien in de menschelijke pulpa opmerkzaam te hebben gemaakt. Volgens
zijne meening gaat ditproces altijd vergezeld van pijn en eene bijzondere ongestehl-

heid (peculiar uneasiness) van de tand zelve, alsmede van de omliggende deelen.

Fransz Ulrich § heeft dezelve als losse zandkorrel-groote concrementen be-

schreven, welke ten getale van 1—5 in afgesletene of gecariëerde menschelijke

tanden kunnen voorkomen. In den regel worden zij door de membrana pulpae

bedekt en beantwoorden aan de kroon van den tand, zoodat zij bij het onderzoek

van versche tanden aan de pulpa blijven zitten, wanneer men deze uit de

holte neemt. Somtijds vergroeijen zij onder elkander of met den wand der

landholte; ook kunnen zij gelijktijdig met de zoogenaamde secundaire dontino

voorkomen, waarover later met een woord zal gesproken worden, in welk

gevül zij door dentine-buisjes omgeven zijn. Uluich heeft deze concrementen

mikroskopisch onderzocht, en bevonden, dat zij uit concentrische lagen be-

* Oilnnlogrujilii/, p. G43, sqcj.

t llesearchcs, p. 77.

§ Uebcr fesle NeulilJurifjeii in der ZahnJwUU- Zcitsclir. tier Ce elhrh. d. Aerlze :u U'/eH. 1852.

S. 12S sqq.
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slonden, die holle iiiiinten tusschen zich innemen en onder verschillende hoe-

ken door kanaaltjes gesneden worden. Uit zijne beschrijving en bijgevoegde

feekeningen is gemakkelijk op te maken, dat wij hier met analoge vormen

Ie doen hebben, als in sommige exostosen van den oliphanlstand (vooral N°.

1253 Br.) voorkomen. Ulricii noemt deze conerementen oslcoïdcn en meent

uit een tweetal ziektegeschiedenissen te kunnen besluiten, even als Nasmtth
reeds voor hem had opgemerkt, dat hare afzetting in de pulpa met pijn ge-

l)aard gaat.

Ook Carl Wedl * heeft op eene naauwkeurige wijze ecnige nieuwvor-

mingen uit menschelijke tanden beschreven; wat het uiterlijke voorkomen

betreft, verschillen zij echter in zooverre van de conerementen van Ulrich,

als zij alle met don wand der tandholtc vergroeid zijn. Ontegenzeggelijk heb-

ben beide evenwel denzelfden oorsprong. Wedl rangschikt de stof, waaruit

zij bestaan, onder de osteodentinc van Owew, terwijl zich om deze heen

eene dentine afzet, die rijk aan tandkogels is. In enkele gevallen heeft ook

de schrijver der Grundziigc ontegenstrijdig vormen gezien, die met de onze

eene groote overeenkomst aantoonen. In een preparaat, waarvan in Fig. 142

van zijn werk eene afbeelding gegeven wordt, bevonden zich in het centrum

der osteodentinc talrijke globulair-massa's, van waaruit dentine-buisjes naar

de peripherie uitstraalden, terwijl aan den rand de afzetting in lagen duide-

lijk werd waargenomen.

Beschouwen wij de exostosen der landen onder een algemeen gezigtspunt,

zoo geloof ik het volgende uit mijne onderzoekingen te mogen vaststellen.

r. De stoffen waaruit deze nieuwvormingen bestaan, zijn in den regel

tweeledig : centraal en periphcrisch, die gewoonlijk duidelijk van elkander te

onderscheiden zijn.

'2\ De centrale zelfstandigheid (osteodentinc Owen) is in haren cenvou-

digsten vorn) laagsgewijze om een centrum afgezet, zonder dat men meer

daarin kan onderscheiden; als wijziging van dezen typus kan het gebeuren: o)

dat zich in het centrum een of meerdci-c Ilaverscho kanalen bevinden, b) dat

in dit centrum tandkogels mot intcrglobulairruimten ontwikkeld zijn, c) dat

in de rigling van het middelpunt naar deu omtrek denlinc-buisjps voorkomen,

ofschoon deze ook uil de omgevende dentine afkomstig kunnen zijn, en ten

• Gruml:üge. S. G16 seqq.
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laatste d) dat zich, in plaats van tandkogels, boenligchaampjes vertoonen, die
in het middelpunt of tiisschen de lagen afgezet zijn.

5\ De peripherische stof der exostosen, die somtijds kan ontbreken, be-
staat zelden uit cement, gewoonlijk uit dentine, welke laatste zich of om
Havcrsche kanalen ontwikkelt, of afgeleid kan worden uit het normale tand-
weefsel; somtijds verloopen er in Haversche kanalen, paralel met de dentine-
huisjes. k,

4\ Wanneer interglobulair-ruimten of beenligchaampjes in aanmerkelijke
hoeveelheid m eene nieuwvorming ontwikkeld voorkomen, zullen zij, be-
halve m de middelpunten, vooral gevonden worden op die plaatsen, waar de
centrale en peripherische stof elkander raken.

5\ Interglobulair-ruimten en beenligchaampjes schijnen niette gelijkertijd
voor te komen; er zijn althans stellig gevallen, waarin zij elkander geheel
uitsluiten.

Met een enkel woord zal ik nog melding maken van de wijze, waarop
vermoedelijk de exostosen der tanden ontstaan. Uit onze onderzoekingen is

gebleken, dat in de centrale stof openingen kunnen voorkomen, die ni'en als
dwars doorgesneden vaatkanaaltjes te beschouwen heeft; in andere gevallen
ontbreken zij, en ontdekt men dat de lagen zich ontwikkeld hebben om
een gesloten middelpunt. Het schijnt dat Owen slechts de eerste, Ulrich
en Wedl de tweede soort van centrale stof hebben waargenomen. Opmer-
kelijk is het, dat schijnbaar hetzelfde weefsel in het eerste geval onder den
invloed van bloedvaten wordt afgescheiden, in het andere zonder dien invloed
tot stand kan komen. Mij dunkt, dit laatste laat zich op tweederlei wijze
verklaren

:
het is mogelijk, dat in het middelpunt van de kokerstelscls der

centrale stof primitief een of meerdere bloedvaten voorhanden waren, die lot
afzondering der concentrische lagen gediend hebben en later geabsorbeerd zijn.
waarna het centrale kanaal zich met eene amorphe stof gevuld heeft. Volgens
eene andere meer waarschijnlijke verklaring zoude men moeten aannemen,
dat er tot afzetting van de lagen in de centrale slof direct gcene bloedvaten
waren benoodigd, maar dat de door de pulpa algezonderde tandkogels zich tol

eene ostcodentine of osteoïde, zoo men een dezer namen wil bezigen, heb-
ben omgezet. Dit wordt eenigermate waarschijnlijk door hel gelijktijdig voor-
komen van tandkogels in het centrum der kokerstelsels, alsmede door de
waarneming, dut deze tandkogels door een incruslatie-j)roces en versmelting

28
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in paralellc lagen kunnen overgaan. Bepaaldelijk wordt hier gedoeld op het

jiroparaat N'. 1255 Br.^ waarbij althans stellig kan worden aangenomen, dat

de op deze wijze ontstane lagen met de dentine-buisjcs niets gemeen heb-

ben. Cf. PI. V, Fig. 4 en 5.

Het behoeft wel geen beloog, dat deze tweede wijze van ontstaan alleen

mogelijk kan zijn in die gevallen, waarin men de tandkogels of intcrglobu-

lair-ruimten als constituerende elementen in de centrale stof der cxostosen

ziet treden; waar daarentegen beenligchaampjes voorhanden zijn, laat zich

de formatie op deze wijze niet verklaren; trouwens, bij aanwezigheid van

I)eenligchaanipjes ontbreken ook de vaatkanalen niet, en kan de afzetting der

concentrische lagen als cene gewone uitzweeting uit de bloedmassa worden

beschouwd.

Wat de formatie der peripherische stof betreft, zoo geschiedt deze onder

den invloed der pulpa, op gelijke wijze als de normale dentine, en behoeven

wij hierbij dus niet opzettelijk stil te staan.

II. OYËK GENEZING VAN TANUBRËIKEN.

In het tweede gedeelte dezer bijdrage heb ik mij vooi'gesteld de genezing

van tandbreuken te behandelen, waarbij vooral de vraag zal moeten beant-

woord worden, door behulp van welk weefsel eene dusdanige genezing tot

stand kan komen.

De geschiedenis is arm aan voorbeelden, waarin tanden afgebroken en de

fragmenten later weder aan elkander gegroeid zijn. De weinige gevallen, die

hierop betrekking hebben en mij bekend zijn geworden, kan ik u kortelijk

medcdeelen. IItktl * vermeldt eenen snijtand, die in hel Anatomisch Museum

Ie Breslau wordt bewaard, en waarbij hij de volgende geschiedenis voegt:

nKiiicm Studenten wurde auf dcm Turnplatz init cinem Rappier ein Schnei-

ndezahn in der Wurzel ahgehrochen. Üas Fragment hing noch am Zahn-

ytjlcisch und wurde durch den anwcsenden Chirurgen in das Zahnfach

»gedrückt. Es wuchs wieder fesl, aber mit seinem Feslwerden slelllcn sich

»so anhahendc und heftige Schmerzen ein, dass spiiter die Enlfernung des

nZuhnes nothwendig wurde. Der ausgczogene Zalm zeigte eine geringe seit~

DÜche Verschiebung seiner consolidirten Fragmenten und die datnil verbundene

* Ihndlmch der Topogr. Aiiat. 2 Aufl. Biiiid I, S. 230.
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ytWinkelbteijung der Nerven, so tvic seinc Compression durch den ringfónniijen

oCallus erklürte hinlünglich die Entslchung der Odontalgic.'' Ongelukkit,'

wordt in dit geval geene melding gemaakt van eenig mikioskopisch onderzoeii.

Valentiiv * spreekt van twee kiezen van het paard^ die op het Berner

Museum voorhanden moeten zijn, en waarin zich spleten bevonden, die waar-

schijnhjk door eene voorafgaande verwonding ontstaan waren; zooals de

onderzoeking van geslepen plaatjes leerde, had er genezing plaats gevonden

door echte bcenzelfstandigheid.

Eene uitvoerige beschrijving van de genezing eener tandbreuk vinden wij bij

FiciNiis f, in een opstel ilber das Ausfallen der Zcihne. Zij betreft namelijk

eenen bovcnsnijtand van het paard, in bezit van Prof. Bink te Dresden. Hij

was aan den wortel overtrokken met eene dikke cementlaag, en op de door-

snede bespeurde men de sporen eener bieuk, getuige eene spleet, welke dwars

door het midden van den wortel en het kanaal der pulpa verliep. De splci't

had gemiddeld bijna eene halve lijn wijdte, was echter met nieuwe vaste

massa opgevuld, die zich deed kennen als cement, waarvan de paralelle lagen

aan de oppervlakte van den tand ter wederzijde in de spleet binnendrongen.

Men herkende duidelijk het voor en na de fractuur afgezette cement daaraan,

dat de in de spleet binnendringende lagen buiten de primitief voorhandenc

gelegen waren. De pulpa was van dezelfde massa omgeven en dus builen

aanraking gesteld met de oorspronkelijke wanden van het kanaal.

Ook OwEN deelt in zijne Odontography § een merkwaardig geval mede van

eenen ondersten slagtand van den Hippopotamus, die comjilcet gebroken en

later door eenen callus van osteodenline weder genezen was. De holte van

den tand werd op de plaats der breuk geoblitereerd door eene nieuwvorming,

die uit dezelfde stof bestond.

Op het Anatomische Kabinet onzer Hoogeschool is insgelijks een preparaat

aanwezig, waaruit duidelijk de genezing van gebroken tandmassa kan worden

bewezen. De elementen van den callus zijn hier gedeeltelijk van eene andere

natuur dan in de boven aangehaalde gevallen, zoodat ik het niet nndienslig

heb geacht, u de beschrijving daarvan mede te deelen.

• Handwnrterbuch der Phijsiulogie, IJaml I, S. 731.

t Journal f. Chirurgie ii. Xugenhcilkunde von v. Waltiieu «. Ammon, BandVI, Heft 1, S. 14.

i Pag. 5f)9, PI. 112, fig. 1, 2.
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Het preparaat, dat ik bedoel, wordt vermeld onder N°. 210 Bonn., en stelt

een stuk voor uit een olipliants-slagtand. PI. III, fig. 1. De uitwendige

schors van den tand schijnt te zijn weggenomen, en in de dus ontbloote

dentine bespeurt men eeue sphaerische roestkleurige holte, waarin vroeger

een geweerkogel gezeten heeft. Beantwoordende aan de holte van den kogel,

neemt men aan de binnenvlakte des tands een knobbelvormig uitgroeisel waar,

dat in de tandholte uitsteekt. De basis van deze exostose bedraagt in de

langste afmeting 57 m. m., in de kortste 16 m. m., terwijl zij eene hoogte

heeft van 25 m. m. Do holte van den kogel staat nog duidelijk in verband

met eenen onregelmatigen gang, die in de overlangsche rigting van den tand

(waarschijnlijk naar den wortel toe) te vervolgen is en in de tandholte uit-

mondt; digt bij de kogelholte is hij naauw, aan zijn andere uiteinde wordt

hij eensklaps wijder. Wij kunnen denzelven wel niet anders dan als een

kanaal beschouwen, waardoor de bloedvaten der pulpa in de nieuwvorming

zijn binnengedrongen.

Uit het preparaat werden mikroskopische plaatjes vervaardigd in de over-

langsche rigting van den tand en perpendiculair op de kogelholte. PI. III,

flg. 2. Het onderzoek van deze plaatjes leverde het volgende op. Bij zwakke

vergrooting bemerkt men zeer duidelijk fragmenten van gezonde dentine, die

allerlei gedaanten bezitten en ook in afmeting weinig met elkander overeen-^

komen. Deze fragmenten, die door de geheele exostose voorkomen en ten

gevolge van de vermorseling van den tand door den kogel ontslaan zijn, worden

elk voor zich omgeven door substantia ostoïdea, welke begrensd wordt door

eene ziekelijke dentine met Haversche kanalen. Opmerkelijk is het, dat de

naaste omgeving der fragmenten zuiver cement is met talrijke beenligchaampjes,

doch meestal zonder aanduiding van dentine-buisjes. De Haversche kanalen

bevinden zich bij voorkeur in het midden der met callus gevulde tusschen-

ruimten, \Yclke de fragmenten normale dentine van elkander scheiden. Om
deze Haversche kanalen ontwikkelen zich nu onregelmatige dentine-buisjes,

zoodat hier het karakter van vasodentine niet Ic miskennen is. Aan de

binnenvlakte der exostose, die dus naar de tandholte is toegekeerd, heeft de

dentine een geheel normaal voorkomen.

Wij hebben hier dus een voorbeeld, hoe beleedigingen van den tand, die

nii't verkleining der zelfstandigheid gepaard gaan, genezen. Even als bij

beenbreuk(>ii moet hier de furnialie van oenen callus aangenomen worden,

die de gebroken of vcrmorscldc stukken aan elkander heclitj een callus die
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aanvankelijk week zal zijn, doch later harder wordt, en onder den invloed

van de hloedvaten der pulpa, wel is waar om de fragmenten heen het ka-

rakter van waar cement, doch verder naar den omtrek dat van vasodentine

en eindelijk van normale dentine aanneemt.

III. OVER REGENERATIE DER TANDWEEFSELS.

Overgaande tot het derde punt mijner bijdrage, namelijk de regeneratie van

de tandweefsels, wil ik de woekering van het cement, om vroeger vermelde

reden onaangeroerd laten, en mij uitsluitend bepalen tot de vraag, in hoeverre

het email en de dentine, bij verlies, vatbaar zijn voor eene regeneratie. Zoo

ik hier van regeneratie spreek, dan bedoel ik hiermede bepaaldelijk de nieuw-

vorming van een weefsel, analoog aan het door een uitwendig geweld ver-

lorene, en wel op de plaats der beleediging zelve.

Wedl * beschrijft aan eene menschelijke kies eene emailmassa, welke op

eenen millimeter afstand onder het normale email voorkwam, daarvan door

echte dentine gescheiden was en naar buiten aan eene speldeliop groote

verdieping van de kroon beantwoordde. In hoeverre hier echter van eene

nieuwvorming sprake kan zijn, zooals de schrijver wil, waag ik niet te

beslissen. iMen moet hier aannemen, dat de pulpa eene voedingstof kan uit-

zweeten, die tot email-prisma's wordt omgezet, eene stelling die door geen

ander analoog feit wordt ondersteund. Het komt mij waarschijnlijker voor,

dat wij liier met een aangeboren gebrek te doen hebben, mogelijk teweeg

gebragt door eene beleediging van dea tand, terwijl deze nog in het tand-

zakje besloten lag, en vallende in een tijdperk, dat het organon subslantiae

adamantinae nog in wezen was, en voor de vorming van email, al was dit

dan ook op eene tegennatuurlijke plaats, kon gebezigd worden. Zoodra de

tand eenmaal te voorschijn getreden is, houd ik het ontstaan van email

voor minder waarschijnlijk, en kan er dus van eene regeneratie na verlies

evenmin sprake zijn.

Anders is het gelegen met de dentine, naardien de bron, waaruit dit

liostanddcel van den tand zich opbouwt, blijft beslaan. Uit de onderzoekingen

van ToMEs
"l-

weten wij, dat zich vooral in landen van oude lieden, waarvan

• Grundzüge, S. 022.

t J. XoME3, A course of Leilurcs on dental Phys. und Surijcri/. London, 1848, p. 50.
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ye kroonen zijn gesleten, cene zoogenaamde secundaire dentine door ossili-

catie der pulpa kan formeren, die zich door de aanwezigheid van vaatkanalcn

onderscheidt en aanleiding kan geven tot vernaauwing of zelfs geheele obli-

teratie der tandholte. Salter * iieeft dit onderwerp, door welks behandeling

zich Joniv Huwter
"f

zich reeds verdienstelijk maakte, tot een bepaald punt

van onderzoek gekozen, en waargenomen, dat deze dentine, welke hij, mijns

inziens, zeer juist dentine of repair noemt, ook in die gevallen ontstaat,

waarbij een gedeelte van hot email door uitwendige beleediging was afgebrok-

keld en de normale dentine bloot kwam te liggen. Voor zoo verre ik kan

nagaan, vond hij eciiter geene vaatkanaaltjes daarin, gelijk Tomes. Ook

Ulrich § vermeldt eene dusdanige appositie van nieuwe tandstof, door hem
met den naam van dentinoïd bestempeld. Met het oog op deze verschillende

waarnemingen, van welker juistheid men zich met betrekking tot afgesleten

tanden door eigen onderzoek gemakkelijk kan overtuigen, blijft dus cene

regeneratie van dentine bij den mensch, na verlies der kroon, in die mate,

dat de pulpa niet meer beschut wordt, onder de mogelijkheden, ofschoon

mij geene gevallen bekend zijn, waarin zij werkelijk tot stand is gekomen.

Bij dieren daarentegen met holle tanden, waar voortdurend nieuwe dentine

wordt afgezet tegen de oudere lagen aan en de tand blijft groeijen, wordt

deze mogelijkheid tot een feit. Ik geloof dit door de volgende waarneming

te kunnen bewijzen. Zij heeft betrekking op eenen slagtand van het Nylpaard

(N». 1252 Br.), die in vroegeren leeftijd van het dier op eene zeer onre-

gelmatige wijze is afgebroken. PI. III, Fig. o. Men onderscheidt uiterlijk

daaraan een met email overdekt gedeelte, dat aan de voorvlakte eene veel

grootere uitgestrektheid beslaat dan naar achteren, waar het zeer ver naar

den wortel toe inspringt. Dit gedeelte, dat primitief na de breuk voorhanden

is geweest, wordt naar de snijvlakte van den tand door eene onregelmatige

gekartelde lijn van eene massa afgescheiden, die knobbelvormig hoven den breuk-

rand uitsteekt en zich door gemis van email duidelijk onderscheidt. Wij

hebben het volste regt deze laatste zelfstandigheid voor eene nieuwvorming

te houden, welke na de breuk door de pulpa is uitgezwcet. De tandholte

* S. James A.. Salter, on Dcnlhie of repair inGuijsUospüal llcpurls. Vol. VIII, part II, p. 345.

t lltH. Nat. Deni. Hum. Hagae 1780, pag. 104. Idem, On the Tccth. 1771, pag. 1U8.

j Loc. cit. S. 141.
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wordt evenwel hierdoor niet afgesloten^ zoodat het vrije deel van den tand

eene opening overlaat waarin men den pink kan steken. Bij eene over-

langsche doorsnede van den tand blijkt de wand der holte, die wel is

waar voor het grootste deel glad is, hier en daar met uitpuilende knobbel-

vormige verhevenheden, op andere plaatsen, vooral naar don wortel toe, met

verdiepingen bezet te zijn. PI. III, Fig. 4. In de dentine laten zich met

het bloote oog twee lagen onderscheiden : eene naar buiten, eene andere naar

binnen; de eerste is overdekt met het email en moet zijn afgezonderd voor

dat de breuk plaats vond; de tweede, welke de naar boven en beneden

opene tandholte begrenst, steekt boven het niveau van den breukrand uit en

bedekt dezen kapvormig. De lijn, welke beide lagen van elkander scheidt,

is zwak aangeduid, doch onmiskenbaar. Zij toont aan, dat in het langste

gedeelte de tand onmiddellijk na de breuk eene lengte had van Sï Cm.,

welke na de plaats gehad hebbende groei en regeneratie tot 12^ Cm. ge-

klommen is. Er heeft dus eene vermeerdering van massa plaats gevonden

ter lengte van 4 Cm., waarvan 8 m. m. komen op de nieuwgevormde of

geregenereerde dentine en het overige op den wortel.
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VERKLARING DER PLATEN.

PLAAT I.

Fig. 1 . Stuk van eenen opengezaagden oliphants-slagtand, waarin eene exostose,

welke met den wand der tandholte vergroeid is. Dit preparaat wordt

vermeld in den Catalogus van het Kabinet *, onder N\ 1242 Dr.

Fig. 2. Hetzelfde stuk overlangs doorgezaagd, ten einde het ongelijkvormige

der exostose en haren zamenhang met de dentine van den tand te doen

uitkomen. De onregelmatige gang, waarin zich hoogstwaarschijnlijk bloed-

vaten uit de pulpa hebben voortgezet, is op twee plaatsen schuins door-

gezaagd en aan de basis der exostose zigtbaar.

Fig. 3. Overlangs doorgezaagde en gepolijste slagtand van de Phoca pro-

boscidea (N'. 1248 en 49 Br.j, waarvan de holte is opgevuld met eenc

prop van cement. Dit cement wordt op PI. IV, Fig. 1 mikroskopisch

afgebeeld.

PLAAÏ II.

Fig. 1. Ziekelijke nieuwvorming uit eenen oliphants-slagland, hoogstwaar-

schijnlijk aan den steel van zamenhang met den tand doorgezaagd.

N'. 1245 Br. Zie over den fijneren bouw, PI. IV, Fig. 2.

Fig. 2. Wortel van eenen oliphants-slagtand, dwars afgezaagd en opengebro-

ken, zoodat de exostose, welke zich in de holte bevindt, duidelijk te

voorschijn treedt. N'. 12Ö3 Br. Men ziet de stijltjos, waaruit de nieuw-

vorming bestaat, hier en daar bedekt met zandkorrelgroote knobbeltjes,

en naar het wortelcinde dunner worden. De stijltjes vloeijen op .sommige

plaatsen in elkander, waardoor hun omvang niet weinig vermeerderd

wordt; op andere plaatsen ziet men ze uit de dentine van het jeugdige

gedeelte van den tand te voorschijn treden.

' Deze Catalogus is uitgegeven iii folio, onder den titel van: Museum A>iatomicuv> Lvijdunc

Bnlavum, door de llooglcernrcn Ed. en Ger. Sandifort. Br. beteckent Collcclin Brugmansiami

Bonn, CoUei't'in Bonniana.
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Het ronde gat en de hoekige inham in het bovenste gedeelte der
teekening waren in het preparaat voorhanden en zijn, ofschoon kunst-
matig voortgebragt, door den teekenaar in de afbeelding teruggegeven.

Fig. o. Hetzelfde preparaat op de overdwarsche doorsnede, zoo als het zich

voordeed, voor dat de tand ten behoeve van de voorgaande teekening
was opengebroken. Links vertoont zich eene scheur in de schors,

beantwoordende aan de linker breukvlakte in de vorige fio-uur. De
nieuwvorming vult de holte niet geheel op; over een groote uitgestrekt-

heid hangt zij echter met den tand zamen. De stijltjes, kenbaar aan

de kringen, bevinden zich niet alleen in de eigentlij ke exostose, maar
zijn ook in de normale dentine voorhanden. Het is duidelijk dat, be-
halve de stijltjes, ook eene omhullende (peripherische) stof in de exostose

aanwezig is, die, bij mikroskopisch onderzoek, uit dentine blijkt te bestaan.

Fig. 4. Overlangs geslepen en in vernis bewaard plaatje, uit twee met el-

kander vergroeide stijltjes van hetzelfde preparaat vervaardigd, bij eene

21 malige vergrooting en met opvallend licht geteekend. In beide

stijltjes ziet men eene centrale as, die zich bij deze wijze van verlich-

ting wit voordoet, het noodzakelijke gevolg van hare zamenstelling uit

tandkogels en met lucht gevulde interglobulair-ruimten. De van deze as,

in het dikkere stijltje, uitstralende takken zijn van dezelfde natuur.

Aan de oppervlakte ziet men de zandkorrelgroote knobbeltjes in zamen-

hang met het stijltje. Zie verder over den mikroskopischen bouw van

N°. 1233 Br. PI. IV, Fig. 5. PI. V, Fig. I, 2, o.

PLAAT III.

Fig. l. Stuk van eenen oliphants-slagtand (N". 210 Bonn.) met een tepelvor-

mig uitsteeksel- aan de binncnvlakte, overlangs doorgezaagd. Tegenover

de punt des tepels wordt eene sphaerischc roestkleurige holte gezien,

welke tot verblijf heeft gediend van eenen geweerkogel. Aan de zijde,

waar dit vreemde ligchaam is binnengedrongen, ontbreekt een groot

gedeelte van het normale tandweofsel, dat eene bladcrige natuur had

aangenomen en dus gemakkelijk verwijderd werd. De zamenstelling

van het uitsteeksel wordt duidelijk uit:

Fig. 2. Verbeeldende een dun geslepen plaatje, uit het naar boven gekeerde

gedeelte van Fig. I. Hot werd met Cunada-balscm behandeld en bij

29

VEBBAND. DER KÜNINKL. AKADEMIE, DKEI. II.
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2 malige vergrooting met opvallend licht geteekend. Tot beter verstand

van den lezer diene nog, dat in het Zuid-Oosten een gedeelte der ko-

gelholte op de doorsnede zigtbaar is.

De fragmenten dentine, welke door de vermorseling van den tand door

den kogel ontstaan, en aan de in den regel scherp begrensde randen

duidelijk kenbaar zijn, worden door eenen callus van cement omgeven.

De verbinding van deze fragmenten met den callus was niet overal zeer

innig, zoodat het betrekkelijk vrij groote mikroskopische preparaat bij

de behandeling gemakkelijk uiteen viel, hetgeen trouwens in de aan de

natuur getrouwe teekening zeer goed zigtbaar is.

Fig. 3. Slagtand van het Nylpaard, in vroegeren leeftijd van het dier, op

eene zeer onregelmatige wijze afgebroken, van achteren gezien. Boven

uit de holte van den tand steekt de nieuwgevormde massa uit, welke

den breukrand bedekt en aan de meer gladde oppervlakte, die echter hier

en daar met verdiepingen en knobbels bedekt is, gemakkelijk wordt

herkend. N^ 1252 Br.

Fig. 4. Boven-benedenwaartsche en voor-achterwaartsche doorsnede van den

vorigen tand. Er is eene duidelijke demarcatie-lijn, vooral in hel voorste

gedeelte, aanwezig, welke aangeeft wat voor- wat na de plaats gehad

hebbende breuk, aan tandstof is afgescheiden. De later afgezonderde

dentine bedekt gedeeltelijk den breukrand kapvormig, zoodat er eene

wezentlijke regeneratie aan het afgebroken gedeelte heeft plaats ge-

vonden.

MIKROSKOPISCHE AFBEELDINGEN.

PLAAT IV.

Met uitzondering van PI. IV, Fig. l, hebben de afbeeldingen van PI. IV

en V betrekking op nieuwvormingen uit oliphantstanden. Do vergroeiing is

bij de figuren uitgedrukt.

Fig. 1 . Mikroskopische teekening van een overlangs geslepen plaatje van het

cement uit den tand van Phoca proboscidea, afgebeeld in PI. 1, Fig. 5.

N°. 1248 en 49 Br. In het Westen ziel men een paar Ilaversche kanaaltjes,

welke zich van den vrijen rand der cemenlprop in de zelfstandigheid

begeven. Het bovenste verdeelt zich in drie kleinere kanaaltjes, welke
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nog een eind wegs vervolgd konden worden. Het preparaat is buiten-

gemeen rijk aan beenligchaampjes.

Fig. 2. Overdwars geslepen plaatje van een der stijltjes uit de exoslose

N°. 1245 Br. Verg. PI. II, Fig. l. Men ziet vooral in dit preparaat

eene duidelijke begrenzing tusschen peripherische en centrale stof.

Eerstgenoemde is zamengesteld uit dentine met door elkander verloopende

dentine-buisjes. De centrale stof bestaat uit substantia osteoïdea, welke

naar het middelpunt toe straalsgewijs verloopende Haversche kanalen

en dentinebuisjes vertoont.

Fig. o. Overdwarscbe coupe uit eene stalactietvormige exostose, N'. 1246 Br.

Het centrale gedeelte van het stijltje, waaruit dit preparaat werd ver-

vaardigd, overziet men geheel ; de afzetting in lagen is hier zeer onre-

gelmatig geschied; in het middelpunt hebben zich de beenhgchaampjes

zoodanig opeengehoopt, dat het hierdoor geheel ondoorschijnend werd;

men ziet uit dit middelpunt duidelijk een Haversch kanaaltje ontstaan,

dat zich in eene bogt noordwaarts begeeft. Van de peripherische stof,

die vooral op de grens rijk aan ligchaampjes is, bespeurt men in de

teekening slechts een gedeelte. Zoowel de centrale als peripherische

zelfstandigheid bestonden in dit geval uit cement, dat slechts aan de

vrije oppervlakte van het stijltje doortrokken werd mot onregelmatig

A'erloopende dentine-buisjes.

Fig. 4. Peripherische dentine uit eene knobbel vormige exostose, N'. 1234 Br.

Evenwijdig aan de dentine-buisjes verloopen in dit geval Haversche ka-

naaltjes, welke in het preparaat schuins zijn doorgeslopen. Het is deze

wijziging der tandstof, waaraan Owen den naam van vasodenline ge-

geven heeft.

Fig. 5. Gedeelte van eene overdwarscbe doorsnede van een der stijltjes uit de

exostose N'. 1233 Br. Zie PI. II, Fig. 2, 3, 4. De centrale stof

bestaat uit regelmatig op elkander volgende kokerstelsels en wordt om-

geven doer eene dentine (peripherische stof), waarin de buisjes zich of om
de kokerstelsels heen buigen of aan den rand der centrale stof eindigen.

In het noordelijke gedeelte van het preparaat ziet men, hoe twee op

zichzelve staande kokerstelsels omgeven kunnen worden door gemeen-

schappelijke lagen en hoe de daardoor ontstaande zamengesteldc koker-

stelsels nogmaals met dergelijke in een nieuw stelsel van lagen kunnen

worden opgesloten.

29»
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PLAAT V.

Fig.

Fig. 1. Gedeelte van hetzelfde preparaat als op PI. IV, Fig. 5 werd afge-

beeld, doch sterker vergroot, ten einde duidelijker te doen uitkomen,

hoe de buisjes der peripherische dontine aan den rand der kokerstelsels

kunnen eindigen. Deze buisjes vertakken zich en loopen zelfs in de

centrale stof over.

Fig. 2. Centrale stof van een ander stijltje uit dezelfde exostose, opmerkelijk

om het Haversche kanaal, dat in het middelpunt voorkomt, om de van

daaruit straalsgewijs verloopende dentine-bui.sjes, alsmede om do menig-

vuldige interglobulair-ruimten, welke tusschen de kokerstelsels voorkomen

en in de afbeeldiug in het Z.W. zigtbaar zijn.

3. Andere wijziging der centrale stof van een stijltje uit dezelfde exos-

tose. De ringen, welke de kokerstelsels uitdrukken, zijn uiterst zwak

begrensd; daarentegen komen de dentine-buisjcs, welke eenigzins slin-

gerend en straalsgewijs van uit het centrum verloopen, hier en daar

zeer duidelijk te voorschijn. Talrijke interglobulair-ruimten verloonen

zich om en bij het middelpunt, dat door een Havcrsch kanaal wordt in-

genomen.

4. Tandkogels uit eene knobbelvormige exostose (N°. 1255 Br.) merk-

waardig om het incrustatie-proces, dat daarin wordt waargenomen.

5. Ander gedeelte van hetzelfde preparaat. De tandkogels schijnen met

de uiteinden aan elkander verecnigd te zijn, zoodanig, dat de lagen ook

in elkander overgaan, en daardoor onder het mikroskoop het aanzien

verkrijgen van naast elkander gelegene, golfvormige en evenwijdig ver-

loopende lijnen.

Fig

Fig-

'<•«-



//,./. H.tl.i:f:itTS.\l.\ . /!//,/,- I ,1 ,dl,l.:,ml/,r,ll.- ,/; l,iml,-n.

Fl^.3,

\,»ih f Atf/fff H* .ImAt

VUtH II K'iA. AKAI». VAN WKTK.XSMl. ». ir .





//,./ //.U. /;/:,{TSJ/.I. /->//•,/ ,/ .idlck-onlImlL- d: lomla, .

Ff, I[

Fi<?,.4^

Fii3.

Bï Adriaans en 7 ilooiberj ad iiai ilel

>IKIr.ll kU.V .ll.Ml. V.\X WKTKXSCII 1)11.

Mr^tr » C* AmMi



-'. /



//. ./. //.//, in:i! rSM. I , /V/-. /.-,/ ::,d-lek. oiillmll.-: <l (,n:,lv„

Kl'5 1 ï\'\
'{

! JO, 4

'i ^i Wviüiv^, ad rj> »

VKRH.U. K05. AK/(II. VA.\ U'KTKNS( II . IJ. II.

v UtltM-Pf' Amsi





//../. UM.r.F.nrSMA. 11,1,1,- i.,l: Jd-I,-!.:,;,!/,;-.!/,-.,! laii.lm

.

n, IV

Frê.l. Yr%l.

Fis.3.

Kif 4 Fi^.fi

H M Adnaan» enTHooibcrJ ad nal d^l

\TKH I) K(IS. AK.(II VAN WKfKNSCIl 11. 1 1 .

l.illi V Mttffr * ,' Amat

'^'J" '





//../, ll.\l.in:i;TS.\IA. IUiJ,-:!,!- .„•kuh.Oud<r,lk:,l: l,lll,la, .

PLV.

Kig.1 Fig,2

Fig.a.

M A.|.,.i„i,, .nï l!,„ ..,.T< ,|,| .,,1 .1,!

• Ii;ll Ip Mi\ .\K\fl. V.\N Wl' TKNSC II. II, II

Fi:?,5,

« I IWihIi'I in lu|i iA





OVEli

EENIGE VISSCHEN

VAN DIEIMENSLAND.

Dl P B L E E K E R.
'

'
>

Ie Batavia.

[Jitfegeven door de Koninklijke Akodeniic van Wcicnscliappen,

MET EEIHE PLAAT.

AMSTERDAM,

€. G. VAN DEK 1' O S T.

1855.





OVER

EÊNI6E VISSCHEN
VA.\

VAN D I E M E N S L A N D.

DOOK ^

Dr P B L E E K E R.

Hoezeer de Auslralisclie wateren veel minder rijk zijn aan viscIisooi(en dnn

liun noordelijk grensgebied en die soorten, van de Torrcsstraal al, waar zij

hoogst waarschijnlijk nog zeer talrijk zijn, in aantal afnemen, naarmate men

zich van de evennachtslijn verwijdert, lijdt het geen twijfel of de iciitliyologie

van Australië geeft nog ruimschoots stof tot ontdekkingen. De nasporingen van

J. R. Fokster, Philip en J. White in de vorige en die van Orov en Gai-

MARD, LeSSON, CUVIER Cn VaLENCIENNES, GrAT, JeNYNS en J. RlCHARDS()-«i

in deze eeuw, hebben wel reeds zeer schatharc houwstolfen daarvoor geleverd,

maar die onderzoekingen hebben, Ie zamen genomen, het aantal bekende soor-

ten van iMeuw-IIolland tot nog geene 240, dal van Nieuw-Zeeland lol sleclils

ongeveer 70 en dat van Van Diemensland lot nog geene 70 gebragt, terwijl

tot nog toe slechts een achttal soorten van de Norfolks- en een vijftal visiii-

soorten van de Aucklands-cilanden zijn bekend geworden.

Eenige niaundeii geleden veitrok van Batavia naar iNieuw-ilolland en Van Die-

mensland mijn vriend, de lieer J. W.Goetzee, agent der Ncderlandsche Ilandel-

Maatschappij. Welwillend nam hij mijne uilnoodiging aan om te traebicn Aiislrali-

.sche vis.sclien voor mij te verzamelen. De gelegenheid daartoe is ecliler den lieer
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GoETZEE, door verscbillende omstandigliedcii niet gunstig geweest en het is hem

slechts te Ilobarttown mogen gelukken cenige weinige vischsoorten voor mij mag-

tig te worden, welke mij dezer dagen in goed bewaarden toestand zijn geworden.

Deze soorten zijn : Gnalhanacanlhus Goclzeei Blkr, Drachionichthys hirsulus

IJlkr, Gaslrophysus Richei Blkr, Diodon nicihemerus Cüv., Oslracion (ilra-

Citna) auritus Shaw, Richds., Oslracion (^Aracana) spilo(jaster Riehds., Ilip-

jwcampus abdoiuinalis Less. en Prisliophorus cirralus MII. (zaag).

Ik heb in deze kleine verzameling aanleiding genoeg gevonden tot het op-

stellen van een artikel over de vischfauna van Van Dicmensland. Vier der ge-

noemde soorten toch t. w. Gnathanacanthus Goetzeci, Bracbionichthys hirsutus,

Gastrophysus Richei en Hippocampus abdominalis, waren nog niet van dat

eij|nd bekend. De beide eerstgenoemde hebhen mij aanleiding gegeven tot

het opstellen van twee nieuwe geslachten en Gnathanacanthus Goetzeei is zelfs

(!ene geheel nieuwe soort. Bovendien bestond tot nog toe geen overzigt van

de vischfauna van Van Diemensland en na dit opgemaakt te hebben uit de mij

beschikbare literatuur, heb ik bet niet ondienstig geacht tevens een algemeen

overzigt te ontwerpen van de geheelc vischfauna van Australië (Nieuw-llol-

land, Nieuw-Zeeland, Norfolks-eiland, Van Diemensland en de Aucklands-eilan-

(len), waarvan de kennis tot nog toe geheel verspreid is in de werken der

bovengenoemde schrijvers. De vier bovengenoemde voor Van Diemensland

nieuwe soorten medegerekend, zijn thans van daar bekend de volgende:

1. Sciraiius rasor Richds.

i. Centropristcs salar llichds.

•'). A])l()d;ictj'lus arctidciis llichds.

I'. Apliritis Urvillei Cv.

~i. Urnnoscopus maculatiis J. 11. Forst.

('). Upeiieiclitliys porosus Blkr-

7. Trigla kuinu Less.

H. tl polyommata Richds.

1). " vaiiessa Richds-

10. Phitjxt])halus tasmaiiius Rlcliils-

11. Scorpacna miles Riclids.

12. '/ inilitaris Riclids.

13. Sebastes ];crcüïdcs Richds.

14. Gnathanacanthus Goetzeei Blkr.

15. Apisfus marmoratus Cv.

16. Cheilodactylus aspersus Richds.

17. Cheilodactylus carponemus Richds.

18. // gibbosus Richds.

19. // hecateius Riclids.

20. Nemadactylus conciunus Richds.

21. Histiopterus recurvirostris Richds.

22. lloplrgnathus Conwayi Riclids-

23. Thyrsitcs atun Cv.

2-1.. Alepisaunis Ricliardsonii Blkr.

25. Capros australis llichds.

2ö. Atherina jacksoniaiia Cv.

27. " presbyteroïdes Richda.

2S. Dajaus dicincnsis llichds.

29. Salarias meleagris Cv.

30. Blennius tasmauins Richds.

31. Clinus despicillatus Richds-

32. Cristiceps australis Cv-
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3-i. Achtuaoclinus fuscus Jen.

34. Batrachus Diemensis Eichds.

35. Bracliionichthys hirsutus Blkr.

36. // politus Blkr.

37. Labrus botryocosmus Eichds.

38. Tautoga laticlavia Riclids.

39. II parila Riclids.

40. '/ psittacula Eichds.

41. '/ tetrica Eichds.

42. Odax algeiisis Eichds.

43. // balteatus Cv.?

44? Eso.x au.stralis Cv.

45. Galaxias attenuatus Cv.

46. // scriba Cv.

47. '/ truttaceus Cv.

48. Lepidolepris australis ilichds

49. Solea liturata Eichds.

50. Machaerium subduuens Eichds.

51. Anffuilla australis Eichds.

52. Arothron reticularis Blkr.

53. Gastropliysus Hamiltonii Blkr.

54. // Eichei Blkr.

55. Diodon iiictheraerus Cuv.

56. Jlouacaiithus rudis Eichds.

57. Alutarius maculosus Eichds.

58. // paragaudatiis Eichds.

59. Ostracion (Aracaiia) aurilus Eichds.

60. II
( " ) flavigaster Eichds,

61. "
( " ) oniatus Eichd.<.

62. //
( // j spilogasterEicluis.

63. Solegiiathus argus Blkr-

64. Hippocampus abdominalis Less.

65. Pristiophorus cirratus MH.
66. Narciue tasmaniensis MH.
67. Tr.ygor.obatus ephippiatus Gr.

68. Eaja Lemprieri Eichds.

09. Callorhynchus tasinanius Eichds.

70. Mordaica mordax Gr.

Verre weg de meesten dezer soorten zijn gevonden in de Slormbiiiii, in iiel

zuidoostelijk gedeelte van hot eiland, bij Port Artliur en in de breedc uil-

watering van de Derwent in de Stonnbaai bij Hobarttown.

Hoezeer men uit liet aantal dier soorten mag besluiten tot het grootc aan-

tal, hetwelk nog niet bekend is, leert de bovenstaande lijst voldoende, dat de

vischfauna van Van Dicmcnsland een eigen karakter heeft en dat zij wol, wal

te vermoeden was, verwant is aan die van i\ieuw-lIolland en Nieuw-Zeeland,

doch vele soorten oplevert, welke nergens anders zijn aangetroffen.

Ofschoon op geene grootc zuidelijke breedte gelegen (lusschen 401 en 44')

is er het karakter der Zuid-.Vzialisclie fauna geheel verloren gegaan. Apistus

marmoralus Cv., Datrachus diemensis Ilichds., U.xybelus Honiei Richd.s. en Tliyr-

sites atun Cv. zijn de cenige soorten van Van Diemensland, welke ook m den

Indischcn Archipel worden aangetrofl'en, waar zij echter nu'er vreenideling<'n

zijn, terwijl Thyrsites atun Cv. m<!er als wereldburger te beschouwen is, al-

lhans ook leeft in den Allantischen Oceaan.

Van de Van Diemcnslandsche soorten leven voorts bij

:

Nicuw-Ildlhind. Sebastes percoïdes Riclids., (ihcilodaclylns aspersns Riclids.,

CheilodactylusgibhosusUichds.,Capros3ustralis Riclids., .Vlhcrina jacksoniana (iv.

"ao*
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Diij;uis (lieniensis Richds._, Balniclius diemcnsis Ricluls., Labrus botryocus-

inus Jliclids.^ Taiitoga laticlavia Ricbds., Tautoga parila Richds., Galaxias alte-

iiuatus Cv., Galaxias scriba Cv., Arotbron reticularis Blkr., Gastropliysus Ila-

miltoiiii Blivr., Gastropbysus Richei Blkr., Aliilarius paragaudaUis Ricbds.^ Alu-

tarius maculosus Richds., Pristiopborus cirralus MH.

Nieuw-Zeeland. Centi'opristes salar Ricbds., Uranoscopiis maculatus .1. R.

Forst., Upeiieiclithys porosus Rlkr., Trigla kumu Less., Scorpaciia niibtaris

Ricbds., Sebastes percoïdes Ricbds., Cbeilodactybis carpoiiemus Cv., Cbeiio-

dactvius gibbosus Richds., Tbyrsites aUin Cv.,? Capros australis Ricbds.,

Cristiceps australis Cv., Batracbus diemensis Ricbds., Bracbionicbtliys polilus

Rlkr., Galaxias altenuatus Cv., Galaxias trultaceus Cv., Anguilla australis Ricbds.,

Gastropbysus Ilamiltonii Rlkr., Hippocampus abdominalis Less.

Norfolks-cihuid. Centropristcs salar Ricbds.

Ancklands-eüandcn. Anguilla australis Ricbds.

Voorts zijn van China ook nog bekend Trigla kumu Less. en Batracbus

diemensis Ricbds.; van Japciii Trigla kumu Less. en Pristiopborus cirratus

MH. ; van Olaiii, Uranoscopus maculalus J. R. Forst, en van de A'rt«]j de

Goede Hoop Trigla kumu Less. en Tbyrsites atun. Cv.

Na aftrekking van alle deze soorten blijven tot de fauna van Van Diemens-

land beperkt:

1. Serrauus rasor llichds.

•Z. Aploilactylus arctideiia Ricluls-

3. Aphritis Urvillei Cv.

!•. Trigla vanessa Richds.

5. // polyoinmata Richds.

0. Platycephalus Tasmanius Riclids.

7. Scorpaeiia miles Richds-

S. Gnathaiiacanthus Goctzeei Blkr.

'.'. Cheilodactylus hecatuius llichds-

10. Ncraadactylus cunciiinus Richds-

11. Hisfioptcrus reciirvirostris Richds.

1;!. Iloplugiiathus Conwayi Richds-

13. Alepisauru.s Richardsonii lilkr.

I t. Atherina preshyteroïdcs Richds.

]."). lilciiiiius Tasmanius Richds.

l(j. Salarias melcagris Cv.

17. Cliiius despicillatus Richds.

18. Acaiithocliiius fuscus Jen.

1'J. Tripter.vgiun capito Jen.

20. Brachiüiiichthys hirsutus Blkr,

21. Tautoga prittacula Richds-

22. // tetrica Richds-

23. Odax algensis Richds-

2-l'?Esox Australis Cv.

25. Lepidolcpris Australis Ricluls-

26. Solea liturata Richds.

27. Machaerium subducciis Richds.

28?Diodon nicthemerus Cuv.

29. Monacaiitlius rudis Riclids.

-'50. Ostracion (Aracana) auritus Richds.

31. '/ ( ff } ilavigaster Richds.

32. ff
( " ] oruatus Richds.

33. ff ( ff ) spilogaster Richds.

31. Solofciiathus ar''U3 Blkr-
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35. Narcine Tasmaniensis Eichds.

06. llaja Lemprieri Eichds.

37. Trygouobatus ephippiatus Gr.

3S. Callorliynclius Tasmaiiius llicbJs.

39. Mordaica mordax Gr.

Het lijdt echter geen twijfel of latere nasporingen zullen dit getal doen in-

krimpen en in de Nieuw-Hollandsche en Nieuw-Zeelandsche wateren nog me-
nige soort doen terugvinden, welke tot nog toe slecht.s bij Van Diemensland

iiangetrolfen is. Ik laat hier thans volgen eene algemeene lijst der vischfauna

van Australië met bijvoeging van de voorname synonimcn die in de eilanden

van Australië voorkomen en van eene opgave, welke der soorten ook builen

dit werelddeel worden aangetroffen. Volgens deze lijst zijn tot nu toe van Au-

stralië (zonder Polynesië) ÖÖO vischsoorten bekend, waarvan 2ÖG voorkomen

op Nieuw- Holland, 71 op Nieuw-Zeeland, 70 op Van Diemensland, 8 op di'

Norfolks- en 5 op de Aucklands-eilanden, terwijl 103 dier soorten, dat is,

minder dan een derde gedeelte, ook buiten Australië zijn gevonden en alzoo

'233 soorten aan Australië eigen zouden zijn. Daar al deze cijfers meer uit-

drukken onze onvolledige kennis dan de Avezenlijke verhoudingen der visch-

fauna, zou het gewaagd zijn er verdere gevolgtrekkingen uit op te maken.

IMSGES AÜSTRALASIATIGI HUGUSQUE GOGNITI.

NOMINA SYSTEMATICA.

Babitatio.

2§

1. P^-ammoperca waigiensis Blkr = Labrax waigiensis Cv. =
Psammoperca datnioïdes Eichds I

1

2. Enoplosus armatus Cv. = Cliaetodon armatus White. .
;

1

•3. Apogon quadrifasciatus Cv. = Mullus fasciatus White. 1

•i. Serranus Gilberfi Eichds 1

.^. // niyriastcrCv. QG. Less. Eüpp. Eichds. := Bruine

Jacob Evertseii Valeiit.=JacobEversegris Eeii.=

Luccasje Ecu. = Pcrca miiiiata B. Ponk? . L

(5. » stigmnijoinus Eichds 1

7. // rasor Eichds. = Tasinaiiian barbcr Eichds. .

8. Plectropoina dciitcx Cv l

9. // leopardinuin Cv. = Piectropoma leopardus '

Eiciids
;

1

10 Mesoprion octoliiicatus Blkr. = Ikan Koening inoeda

Transport i
8 "O

ai M

1 O o
I

(I
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NOMINA SYSTEMATICA.

11

12

13

14
15

16.

17.

18,

19.

20.

21.

22.

2.3,

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3].

32.

33.

34.

Per Transport

Valent. = Marack Ren. = Perca polyzonia
Porsf. = Perca vittata Parkins = Sciaena
Kasmira Forsk. = Labre Kasmira Lace'p. =
Labre a liiiit raies Lacép. = Holoceiitrus ben-
galensis BI. = Holocentrus quinquclinearis
BI.= Grammistes cjuinquelineatusBl.Sclin. =
Diacope octolineata Cv. r= Diacope decem-
lineata Cv

,
Mesoprion vitta Blkr. = Serranus vittaQG.Cv. E,iclid3.=

Diacope vitta T. Sclil. = Mesoprion pliaio-

taenia Blkr. = Mes. enneacanthus Blkr. .

,
Glaucoroma? hebraicum Eichds

CentropistesgeorgianiisCv.Tiichds=ArripisgeorgianusJen.
" salar. Richds. = Arripis salar Eichds. . .

? truttaceus Cv. = Sciaena trutta Forst. =
Perca trutta Cv. = Arripis truttaceus Jen.

Mynodon scorpaneoïdes Bris. Barnev. Blkr. = Centro-
pristes Scorpaenoïdes Cv
Ajilodattylus arctidens Richds. = Tasmanian Aplodac-
tjlus Richds

Aphritis Urvillei Cv
! ! ! !

Grjstes macquariensis Cv. = Grystes Bisbanii Less."
.'

Theiapon Cuvieri Blkr. = Pelates se.xlineatus Cv. = Pe-
lates quinquelineatus Cv. = Pelates quadri-
lineatus Cv

" rubricatus Richds
servus Cv. = Sciaena jerbua Forsk. Gm
Shjw. = Holocentrus servus BI. . . .

* theraps Cv
Helotes octolineatus Jen

" seslineatus Cv
Datria? ambigua Richds

" ? caudivittata Richds
" elliptica Richds

! . ,

Beryx lincatus Cv
TrachichthvsausfralisShawCv. =Amphiprioncarinatus'Bl
Percis colias Cv

" emeryana Richds
.

" nebulosa Cv
" nycthemera Cv

. .

Transport

HABITATIO.

is K N

o 6

28 4 1

1

O iT
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NOMINA SYSTEMATICA.

HABITATIO.

f;
-3

2 °
3 <
SS

«l HO

35,

36.

37.

38.

39.

40.

4.1,

42.

4.3.

41.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58,

59.

60.

61.

62.

Per Transport

Bovichthys variegatus Richds

Uranoscopus laevis BI. Schn
'/ macropygus Eichds
" maculatus J. R. Forst. = Uran. maculosus

sol. = Uran. monopterygius Schn. = Uran.
Kouripouia Less. = Ur. cirrhosus Cv. :=
Ur. Forsteri Cv

Sphyraena obtusata Cv. =-- sphyraena chinensis Lacép?
Polynemus plebejus Brouss. L. BI. Lacép. Cv. T. Schl.

Eichds. MH. = Bynni Bruce = Pol. lineatus

Lacép. ^ Pol. niloticus Shaw. =Pol. Com-
mersouii Shaw.

'/ tetradactylus Shaw., Cv. MH. Royle, Penny,
Richds. = ? Trigla asiatica L. = Maga
Jellee Russ. = Pol. teria Buch. Gr. = Pol.

salliah Cant. = Polyn. quadrifilis Cant. .

Sillago bassensis Cv.

// burrus Richds.

// maculata QG
Upeneus chrysopleuron Blkr. = Mullus chrysopleuron

T. Schl. = Upeneoïdes chrysopleuron Blkr. .

* cinnabarinus Cv
Upeneichthys porosus Blkr. = Upeneus porosus Cv.

MuUoïdes? Lathamii Blkr. = MuUus? Lathamii BI. Cv.

Trigla Kumu Less. Cv. T. Schl. = Trigla papilionacea

Park. Sol. Richds

'/ pleuracantha Richds

* polyommataRichds.=Stiletto-beakedGurnard Richds.

// vanessa Richds. = Spiny-sided Gurnard Richds.

Platycephalus bassensis Cv
* carbiinculus

II cirronosus Richds

// endrachtensis QG
// fuscns Cv
ir inops Cv
ff tasinanius Richds. = Tasraanian Platyce-

phalus Richds

Scorpaena burra Richds

'/ Bynoënsis Richds

// cardinalis Sol. Richds

Transport.

28

45

O 14

12 10 26
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HABITATIO.

NOMINA SYSTEMATICA.

Per Transport

68

72.

73.

74.

7.5.

76.

77.

63. Soorpaena cottoïdes Porst

64, // miles EicUds
, o i'i

65 ,/ militaris Richds. - Scorpaena crnenta Sol ?
=

Scorpaena ergastulorum Richds. = Soldier-

fish Kichds

66. '/ plebeja Sol. Richds • • ' '

67. Sebastes pandus Richds. = Scorpaena panda Richds?

percoïdes Richds. = Scorpaena percoides Sol. =
Sebastes maculatus Richds. = Southern Sebas-

tes Richds. Gurnet Inc. Diemens

69. Afriopus leucopoecilus Pv-ichds

70. Gnathanacanthus Goetzeei Blkr

71. Pataecus fronto Richds • • '

Apistus australis Cv. = Cottus austrahs ^^ hite
. . •

'

„ marmoratus Cv. = Toadfish Incol. Diemens.
.

,/ pandnratus Richds " '

o 't

'

„ Je.iynsii Blkr. = Apistus •'' Je"-

Aploactis Milesii Richds

Sjuanceia trachyuis Richds

78. Eleginus bursinus Cv. . -

79. Diagranima? porosa Richds

80. Gadopsis marmoratus Richds

81. Scolopsides longulus Richds. . • • ; ' "

S2. Cheilodactylus aspersus Richds. = Cheilodactylus car-

ponenus Richds. excl. synon. . . •

// carponeraus Cv. . . • ' ' " "

„ ciliaris = Latris ciliaris Richds. =
Sciacua ciliaris J. R. Porst. ....

„ o-ibbosus Richds, = Chaetodon gibbosus sol.

hccateius Richds. = Latris hecateia Richds.

=- Trumpeter Ine Diem

lineatus Richds. = Cichla lincata Schn.

macropterus Richds. = Sciacna macrop-

tera Forst. = Sciaena abdommalis Sol.

= Sciaenoïdes abdorainalis Sol. . • •

// nigricans Richds

// iiigripes Ricluls

„ zonatus Cv. Richds • •

Nemadactylus concinnus Richds. = Silvery Threadün-

ger Inc. Diem
Transport

S3.

84.

S.5.

S6.

S7.

SS.

89.

!)0.

91.

Ü2.

1
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NOMINA SYSTEMATICA.

93

94
95
96

97

98,

99

100.

101
102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

Per Trnnsport
Threpterius maculosus Eiclids.
Maequaria Australasica Cv. . . .

.' ^
' ' ' '

. Pentapus iris Cv
" vitfa Cv

Pagrus guttulatas Cv. ...""."'" '

" Intus Richds. = Seiaena lata Sol. = 'sciaena
aurata Forst?

" micropterus Cv
* unicolor Cv

Oblada tricuspidafa Cv. . . .
' "

Crenidens simples Richds.
" tephraeops Richds
" triglyphus Richds. ...'.'.'.''
" zebra Richds. .....".'"'

Lethrinus chrysostomus Richds.
Emmelichtliys iiitidus Richds. .

Gerres hlamentosus Cv. = A^'oo(lawahall Russ. = 'ca-
tochoenum filameiitosnra Cant. .

» subfasciatiis Cv
Chaetodon luiuila Cv. = Douwing'zhaar 'oe Vlam.' =

Pomacerttrus lunuk, Laccp
" sexfasciatus Richds. . .

Chelmon marginalis Richds. (an ead. ac. ' Cliclmon rosl
tratus Cv
Drepane punctata Cv. Swains. Richds. = "

Chaetodon
punctatus L. Sliavv. = Chetodon faucheur Laccp. =
Chaetodon longimauus BI. Schu. = Latte Russ. ==
Terla A, B Russ. = Ephippus punctatus Cuv. = Ephip-
pus longimanus Cuv. = Urepane longimana Cv. Blkr.
Richds. --= Harpochirus punctatus Cant.

ongimanus Cant.
Harpochi-

rus

114. Scatophagus multifasciatus Richds.
115. Scorpis aequipinnis Richds

.

116. // georgiana Cv. Richds. ......
117. Platax tcira Cv. Riipp. = Chaetodon t'ciraPorsk.' BI." =

Kahi Sandawa Russ. =^ Platax Leschclialdi Cv.= PI. vespertilio japonicus T. Sciil. .

118. // orbicularis Cv. Riipp. = Chaetodon orbicuïnris
Eorsk. = Platax pentacanthus Cv

119. Pempheris = sparus.? compressus White =
Kurtus argentcus BI. Schn

Transport

VEttllAND. DER KOXINKI,. AKADEMIE, DEEI. II.

HABITATIO.

35 20 20

S5 U
5 ^

I

= X

1 H Q
I

<

o 28

1W 23 ,20 I 2

31

1

1

~85
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HABITATIO.

NOMINA SYSTEMATICA.

Transport

120. Psettus argenteus EichJs. = Chaetodon argenteus L.

121. Ilistiopterus recurvirostris Eichds

123. Hoplegnathus Conwayi Richds. = Oplegnathus Conwayi

Eichds

123. Notacanthus sesipinis Richds

124. Scomber australasicus Cv

125. // loo Cv
126. " pueumatophorus Larocli. Cv. T. Schl. .

127. Cybium clupeoideum Cv. = Scomber clupeoïdes ]5rouss.

128. Gempylus Solandri Cv. = Scomber macrophtlialmus Sol.

129. Thyrsites atur Cv. Richds. = Scomber atur. Euphras.

Lacép. = Scomber denfatus Forst ? = Scomber lanceo-

latus Forst? = Thyrsites altivclis Richds

130. Alepisaurns Richardsonii Blkr. = Alepisaurus llichds.

Zool. Ereb. Terr

131. Choriiiemus Commersoiiianus Cv. = Amboiische Elft of

St. Pielervisch Valeiit. = Scomber maculatus Forst. =
Scomb. lysan. Forsk. = Scomber Commerson Ijaccp. =
Scombcroïde Commersoiiien Lacup. = Scomber Forsteri

BI. Schn. = Akan parah Russ.=Lichia ailinis Iv.v.H.

Lichia lysan Rüpp. = Choriiiemus lysan Rüpp.= Scomber

Madagascariensis Shaw.Bcnn. = Chorinerauslyzan Cv. =
Chorincraus Farkharii Cv. = Chorinemus Forsteri Richds.

132. Megalaspis Rottleri Blkr. = Scomber cordyla L. Gm. =
Scomber Rottleri BI. = Woragoo Russ. = Caranx

Rotleri Cv. Richds

133. Selar declivis Blkr. = Caranx declivis Jen. . . .

134. " gcorgianus Blkr. = Scomber micans Sol = Ca-

ranx goorgianus Cv

135. » trachurus Blkr. = Scomber trachurus L. BI. =
Caranx trachurus liacép. = Trachurus trachurus Cv.

136. Caranx Forsteri Cv. = Ikan Barbara Valent. = Bar-

bara Ren. = Caranx sexfasciatus QG. Cv. .

137. n Lessonii Cv
138. r/ Paraspistes Richds

139. Gnathanodon speciosus Blkr. = Caranx fasciis transver-

sis nigris etc. Comm. = Scomber speciosus For.«k. =
Caranx speciosus Lac(?p. Cv. = Scombre rim Bonnat.

= Polooso parah Russ

140. Seriola cultrata Richds. = Sciacna cultrata G. Forst.

Cichla cultrata BI. Schn. = Scomber clupeoïdes Shaw.

• Per Transport

90
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NOMINA SYSTEMATICA.

HABITAUO,

i'i f'Ö a< i

105

3 «

Per Transport

(An forte ead. ac Tybium clupeoïdeum Cv.?) .

141. Pseiies leucurus Cv
142. Gasteroschisma melampus Richds
143. Equula serrulifera Richds
144. Zeus australis Riclids

145. // japonicus Cv
146. Capros australis Eichds
147. Araphacanthus gymnopareius Richds
148. // iiolostictus Eichds
149. i> tumifrous Cv
150. Acanthurus grammoptilus Kichds
151. // triostegus BI. Schn. = Chaetodon albescens

lineis 5 etc. Seba = Chaetodon triostegus

L. Brouss. = Acanthurus zebra Lace'p. Ché-
todon zèbre Laccp. = Chaetodon couagga
Lace'p.= Harpurus fasciatus Forst. BI. Schn.^
Mootah Russ. = Acanthurus hirudo Benn.

152. // velifer BI. Lacép.Rüpp. Cv.= Teuthis austra-

lis .J. Gray ? = Acanthurus Eüppellii Benn. =--

Ac. Blochii Banu
153. Naseus litoratus Cv. = Ikan Maroeke Valent. = Ma-

rouque Ren. = Leervisch Ren. = Harpurus litu-

ratus Torst. = Acanthurus lituratus BI. Schn. =
Acanthurus harpurus Sliaw. = Aspisurus elegans

Eüpp. = Monoceros ecornis Ehr. = Prionurus
eonme Less. = Aspisurus lituratus Riipp. . .

154. Atherina endrachtensis Cv
155. " jacksoniana Cv
156. e nigrans Eichds

157. /' pectoralis Cv
158. '/ presbyteroïdes Richds
159. Mugil acutus Cv
160. // Ferrandi QG

'

161. // Peronii Cv
162. Dajaus diemensis Richds. = Tasmanian Dajaus Richds.

163. // Porsteri Richds. = Mugil albula J. II. Forst. ^
Mugil Forsleri Cv

164. Petroskertes anolius Blkr. = Blennechis anolius Cv.

165. Salarias Kingii Cv
lOB. // melcagris Cv

Transport 125 33

29 24 O
I

45

29

31

O
j 53
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NOMINA SYSTEMATICA.

167.

1G8.

169.

170.

171.

172.

173.

174..

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

183.

183.

181.,

185.

186.

187.

188.

189.

190.

101.

192

193

194

195

Per Transport

Blennius tasmanius Eichds. = Lemprieres Blenny Eichds.

Clinus despicillatus Eichds. = Bullhead Eichds . . .

'/ littoreus Cv
// perspicillatus Cv

Cristiceps australis Cv
Acanthoclinus fuscus Jen

Tripterjgion caplto Jeu

* fenestratuin Cv.= Blennius fenestratus Forst.

'/ iiigripenne Cv
'/ variura Cv. = Blennius varlus Porst.

Gobius bynoënsis Eichds

// criniger Cv
* interstinctus Richde.

'/ lentigiiiosus Eichds

Hemerocoetes acanthorhynclius Cv. Eichds. = Calliony-

mus acanthorhyiichus J. E. Torst. = Callionymus rao-

nopterygius BI. Sclin

Eleotris gobioïdes Cv. Eichds

// moguruda Eichds

// radiata QG
Notothaenia coriiceps Eichds

Callionymus calauropomus Eichds

Lepadogaster puniceus Eichds

Echeneis neucrates L. BI. Forsk. Shaw. Benn. ^= Eche-

neis naucrates Lacép. Cuv. Eichds. T. Schl. = Ala mottah

Russ. = Echeneis lunata Bancr. = Echeneis vittata

Lowe, Eüpp. = Australian Remora Grill'

Batrachus diemensis Eichds. = Batrachoïdes diemensis

Lesueur = Batrachus quadrispinis Cv. Richds.

// dubius Richds

Antenuarius caudiinaculatus Blkr. = Cheironectes cau-

diinaculatus Rüpp. Richds

'/ tri.signatus Blkr. = Cheironectes trisignatus

Richds

Brachionichthys hirsutus Blkr. = Lophius hirsutus Lacép.

= Cheironectes punctatus Cuv.= Chei-

ronectes hirsutus Cv
/' politus Blkr. = Cheironectes politas

Richds. = Polished cheironectes Richds.

Fistularia immaculata comm. Cuv. Richds. = Qoorum

Transport

125

HABITATIO.

S32 ° o cd

33 29

1

136 45 36

f- H

«3

53

59
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NOMINA SYSÏEMATICxV.

Per Transport

Rass. = Fistularia tabaccaria White = Tistularia Cora-

mersonii Eüpp. = Cannorhynchus immaculatus Cant.

196. Centriscus hiimerosus Ilichds

197. Amphipriou melanostolus Richds

198. n rubrocinctus Richds

200. Labrus botryocosraus Richds

201. u celidotus Forst. Richds

202. Il cyanodus Richds

203. // ? iris sol. Richds

204. '/ poecilopleura Cv. Richds

205. Tautoga iiiscripta Richds. = Labrus iiiscriptus Richds.

206. " luculenta Richds. = Labrus luculentus Richds.

207. " laticlavia Richds. = Labrus laticlavius Richds.

= Patrician Wrasse Richds

208. it melapterus Cv. Richds. = Labrus melapterus

BI. ^ Cheilinus inacrocheilus K. v. H. . . .

209. '/ parila Richds. = Labrus fuscicola Richds. =
Tautoga fucicola Richds.= Purple Wrasse Richds.

210. '/ psittacula Richds. = Labrus psittaculus Richds.

Lory Wrasse Richds

211. if tetrica Richds. = Labrus tetricus Richds. =
Grim Urasse Richds

212. Cossyphus Gouldii Richds. ^= Labrus Gouldii Richds.

= Lachnolaimos Gouldii Richds

213. '/ vulpinus Richds

214. Julis auricularis Cv
215. " cyanogrammus Richds

216. // lioeoiatus Cv
217. '/ notatus Richds. = Sparus notatus Parkiris. . .

218. n rubecula Richds. = Sparus rubecola Sol. .

219. " rubigiiiosus Richds. = Sparus rubiginosus Sol. .

220. Scarus acroptilus Richds

221. Odax algensis Richds. = Kelpfish Iiicol. Diemen. . .

222. // balteatus Cv.?

223. II liueatus Richds. = Cheilio lineatus Cv. = Mala-
canthe rayd QG

224. '/ pullus Cv
225. Il vittatus Richds. = Coregonoïdes vittatus Soland.

Callyodon coregonoïdes Parkins

226. Olisthops cyaiiomelas Richds

Transport

UABITATIO.

s <=
!= IS §1

136

]

1

1

1

1

1

1

1

45 36

1

15F 151

X !^ e: o:

«1 1 H 5
-I-

43

59

les
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NOMINA SYSTEMATICA.

HABITATIO.

I
I' M

>é >:J 3-< »£

Per Transport

237. Bagrus venaticus Eicluls

228. '/ vertagus Richds

829. Plotosus anguillaris Cuv. Rüpp. Cant. = Sambilang Een.

= Ikau Binara Valent. = Silurus arab. Forsk?

= Plat^'staclius anguillaris BI. Shaw. =Plotose

anguilte Lactjp. = Ingeelee Euss. = Plotose i

kapor Less. = Plotosus raalignus Elir. = Plo-

tosus marginalus Benn. = Plotosus vittatus

Swains. = Clarias anguillaris Swains. = Plo-

tosus lineatus Cv. Eiohds. T. Schl. Blkr. . .

230. // raegastoraus Richds

231. // microceps Richds

232. Rhynchaena Greyi Richds. = Gonorhynchus Greyi Cv.

233. ? Ésox australis Cv
234. Belone caudimacula Cuv. = Kuddera A. Russ. . . .

235. Hemiramphus Gairoardi Cv
236. // melanochir Cv
237. Exocoetos micropterus Cv
238. // speculiger Cv
239. /' spilopus Cv
240. Scombresox Porsteri Cv
241. Galaxias alepidotus Richds. = Esox alopidotus J. R. Forst.

r= Galaxias Porsteri Cv
242. /' attenuatus Cv. = Mesites attennatus Jen. . .

243. // brocchus Richds

244. " fasciatus Cv. Richds :

24.'). // reticulatus Richds

240. /' scriba Cv. Richds

247. // truttaceus Cv. Richds

248. Chanos salmoneus Cv. = Mugil salmoneus J. R. Forst.

= Mugil lavaretoïdes Sol. =^ Lutodeira salmonea Richds.

= Leuciscus (Ptycholepis) salmoneus Richd."!.

2 t9. Megalops indicus Cv. = Clupea setipiuna Forst. =Clu-
pea cyprinoïdes Forst. L. Gm. Brouss. = Clupea apalike

Laci'p. = Kundinga Russ. = Cyprinodon cundinga Bueh.

Ham. = Megalops filamentosus Cuv. Swains. .Icrd. =
Megalops sclipinnis Richds. =^ Megalops curtifilisRichda?

250. Lota breviuscula Richds

251. Lepidolepsls australis Richds. -= Antarctic Imminiset

Richds

158 51

1

1

Transport. 174 ;59

43

te n

1 : 63

48 I 8 3 1 71
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NOMINA SYSTEMATICA.

252,

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

208.

269.

270.

271.

272.

273.

Per Transport

Macrourns denticulatus Riclids. = Lepidorhynchus den-

ticulatus Eichds

Harengula abbreviata Cv
Meletta Novae Hollandiae Cv
Alausa melanosticta Cv
Engraulis Brownii Cv. = Piguitinga Marcgr. = Meni-
dia corpore subpellucido Browne =^ Atheriua japonica

Houtt. ^ Atherina Brownii L. Gmel. BI. Schn.= Hole-
phorus Commersonianus Lacép. = Clupea vittargentea

Lacép. = Atherina australis J. White. = Atherina Com-
mersonii Shaw. ^Engraulis fasciata Lesueur= Engrau-
lis Commersonii Cuv.= Engraulis Commersonianus Richds.

= Clupea Hos maris Riclids

// nasus Cv. = Clupea nasus El. = Clupea thryssa,

Pedda Kome et Kome Russ. = Chatoessus altus

Gr. = Chat. come Richds.?

Salanx Reevesii Cv. = Leucosoma Reevcsii Gray =
Leucosoma chinensis Richds

Scopelus boöps Richds. = Myctophum boöps Richds.

/' coruscans Cv. = Myctophum coruscans Richds.

Aulopus Milesii Cv
Argentina retropinna Richds

Saurida tombil Cv. = Roever Valent. = Rover Ren. =
Lacertus peregrinus Rondel. = Salmo tumbil BI. ^ Badi-

inottah Russ. Saurus badi Cuv. Rüpp. = Saurus coro-

natus V. Ilass. = Saurus badimottah Rüpp. = Saurus

argyrophanes Richds. = Aulopus elongatus T. Schl. =
Saurus undosquamis Richds

Rhombus lentiginosus Richds

Platessa Jenynsii Blkr. = Platessa. . . .? Jen. Beagle

Fish. p. 138
Solea liturata Richds. = Dotted sole Richds. . . .

Oxybelus llomei Richds

Machaerium subducens Richds

Anguilla australis Richds.= Van Diemensland Eel Richds.

// Aucklandii Riclids

// Dii'ireiibachii Richds

Conger habenatus Richds

Ophisurus cancrivorus Richds. = Ophisurus sincnsis

Richds. y

Transport

HABITATIO.

il s
"3 < 5 P

174



16 OVER EENIGE VISSCHEN VAN VAN DIEMENSLAND.



OVER EENIGE VISSCHEN VAN VAN DIEMENSLAND. 'il



18 OVER EEBflGE VISSCHEN VAN VAN DIEMENSLAND.

NOMINA SYSTEMATICA.

317
318

319

320.

321.

322.

323.

Per Transport

zanü Lesueur. = Charcharias

(Prionace) melanopterus Cant.
Carcharias (Prionodon) menisorrah Valenc. MH. . . .

Mustelus vulgaris MH. = Mustelus laevis Auct. ex
parte = Galeus asterias Roiidel. = Mustelus stellatus

Auct

Sphyrna zygaena Eaf. Bonap. MH. Riclids. Blkr. =
Libella Belon. = Zygaena Rondel. = Libella, Zygaiua,
Ciambetta Salvian. = Zygaena, Meerschlegel, Meervvag,
Zigaena altera Jonst. = Zygène Dutertr. Duham. =
Zygaena s. Libella Jacob. = Jocliüscli Valentin. =
Zygaena Eay, L. = Certracion fronte arous figura Klein. =
Stampella Scilla. = Sqalus zygaena Bruun. Forsk. BI.

L. Gm. BI. Sclm. Sliaw. Mitch. = Piscis libella Bon-
nan. = Sqalus capite latissimo transverso, mallei instar

Gronov. ^ Marteau Brouss. BI. = Martillo de Mar Br.
de Ramen. = Cornuda Parra. = Squalus N. 1 Browne. =
Squalus capite latissimo, transverso, mallei instar Artedi. ==
Squale marteau Lacép. = Squale pautouflier Lacép.=
Koma sorrah Russ. = Hammer haeded shark Shaw. =
Zygaena malleus Eiss. Valenc. Cuv. Yarr. Cant. Swaius.
De Kay. Agass. ï. Schl. = Zygaena tudes Valenc.
Cuv. Cant. Agass. = Zygène marteau ]3ict. Sc. nat. =:
Marteau maillet Cv.= Zygaena Lewisii Grifl'. = Zygaena
indica V. Hass. = Sphyrna tudes MH. Blkr. . . .

Acanthias vulgaris Riss. MH. = Galleus acanthias
Klein? = Squalus acanthias L. Edw. Müll., Pabric.
BI. L. Gm. BI. Schn. Risso. Donav. Pab. NiLss. Blainv.

Jen. = Aiguillat Brouss. = Squalus pinna ani nulla
ambitu corpnris subrotundo Art. = Squale air'uillat

Lac(?p. = Spinax acanthias Flcm. Cuv. Agass. Bonap. =
Picked Doglish Yarr

Heterodontus Pliilippi Blainv Gr. = Cestracion Philippi

Agass. MH.. =r Port Jackson Shark Philip. = Squalus
Philipi Lace'p BI. Schu.= Cestracion Qnoyii Fremenv. =
Daviia Catesb

Hcptanchus iudicos Cuv. MH. Agass. = Notidanns
indicus Agass

Pristiophorus cirratus MH.= Squalus anisodon Lacép. =
Pristis cirrhatus Latli. = Pristiophorns cirrhatus T. Schl.

Transport

HABITATIO.

221

1

1

70 64

229 70 65
I
8 101
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NOMINA SYSTEMATICA.

HABITATIO.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

Ehinobatus

Banks. .

(Syrrhina) Banksii

Per Transport 229 70 ,65

MH. = Raja fasciata

Trygonorhina fasciata MH. = Eaja fasciata Banks.

Narcine tasmaniensis Kichds. = Tasmanian Narcine

Kichds

Hypnos subnigrum A. Dumér
TrygoDopfera testacea MH. = Eaja testacea Banks. .

Trygonobatus ephippiatus Gr. = Urolophus ephippiatus

Eichds

Eaja Lemprieri Eichds

Myliobatis Nieuhofii MH. Eichds. Cant. Blkr. = Zee-

vleermuis Nieuh.= Aquilae marinae species AVilloughb.=
Eaja Nieuhofii BI. Schn. = Mookarah tenkeeEuss.=
Fasciated Eay Shaw. = Eaja macrocephala Parkins. =
Myliobatis aquila Bonap
Callorhynchus antarctica Gron. Swains. Gray

I' tasmanius Eichds. = Tasmanian Elephant-

fish Eichds

Geotria australis Gray. = Pouched Lamprey Gr. . .

Mordaica mordax Gray. = Petromyzon mordax Eichds.

Bdellostoma Forsteri J. Müll. = Petromyzon cirrhatus

Forst. = Heptatremes cirrhatus Cuv

Totaal

Bij deze lijst gijn nog te voegen de volgende acht soorten :

337. Apogon Novae Hollandiae, Valea

338. Plectrojjoma serratum, Cav. Val

339. Cernua Bidyana, Mitch

340. Grystes Peelii, Mitch. Grystes Macquariensis Cuv. Val.?

341. Sillago punctata, Cuv. Val

342. Platycephalus laevigatus, Cuv. Val

343. Cheilio.'' lineatus, Cuv. Val. Malacanthus radiatus, QG.
344. Plotosus pandanus, Mitch. . .

*

236

1

1

_1
71 70

1

loT

32'
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DESGRIPTIONES SPEGIERUM DIAGNOSTIGAE.

Cataphracti.

Gnalhanacanilms, Blkr. nov. gen,

Gapiit corpusque compressa. Spinae capitc niillae. Cristae occipitales sejunctae

ossa interspinosa amplectentes. Dcntes maxillis parvi pluriseriati; vomerini

palatinique nulli. Pinnae dorsalis et analis a caudali sejunctae, dorsalis vertice

incipiens, in parte spinosa profunde incisa. Radü pinnis omnibus simplices,

libcri nulli, vcntrali 4-- Spinae analcs 3. Menibrana branchiostega radiis 7.

Aamn. Dit geslacht is verwant aan Agriopus Cuv., Blcpsias Cuv., Peropus

Lay, Benn., Taenianotus Guv. en Slhenopus Biclids.

Van Taenianolus verschilt het door onbewapenden kop en diep uilgcsnedene

niet met de staartvin vereenigde rugvin. Met Dlepsias is het niet te ver-

warren, vermits bij dit geslacht het praeopcrkel gedoomd is, gchemeltetanden

aanwezig zijn, de onderkaak baarddraden heeft, slechts 5 kieuwstralen aan-

wezig zijn, de weinig ontwikkelde buikvinnen slechts 3 stralen bezitten enz.

Pcropeas, opgesteld naar Blepsias bilobus Cv., heeft ploegbeens- en gehe-

meltetanden, 6 kieuwstralen, baarddraden, buikvinnen als Blepsias enz. Stlie-

iiopus heeft in bouw meer van Apistus, ofschoon het alle doornachtige uitsteeksels

aan den kop mist. De weinig ontwikkelde enkele aarsvindoorn, de ploeg-

beenstanden en de G kieuwstralen doen Sthenopus overigens gemakkelijk van

Gnathanacanthus onderkennen. De verwantschap met Agriopus is grooter.

De zijdclingsche achterhoofdskammen wijken er evenzoo uiteen en ontvangen de

eerste tusschen-doornsbecnderen tusschen zich, terwijl de achterste oogkuils-

beenderen bij beide geslachten weinig ontwikkeld zijn. Bij Agriopus evenwel

is do rugvin onverdeeld en de doornachtige niet in twee helften gespleten,

terwijl er de spitse snuit en kleine bckspleet het verschil in habitus vol-

looijcn. De aanwezigheid van slechts 5 kieuwstralen en één aarsvindoorn

bij Agriopus duiden het generische verschil nog sterker aan.

Omtrent de beklecding der huid heb ik in de geslachlsdiagnose niets 0|i-

gcnomcn, daar de aard daarvan waarschijnlijk slechts soortelijke waarde heeft

even als bij Agriopus, Apistus enz.
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Gnalhanacant/ius Goetzeei, Blkr. fig. i.

Gnathanacanthus corpore oblongo compresso, altitudine ö^ circitor in ejus

longitudine, latitudiiie 2 et paulo ia ejus altitudine; capite obtuso Oj ad 5| in

longitudine corpoiis; altitudine capitis ].\ circiter in ejus longitudine; linea

rostio-frontali rostro convexa ante ocuiis concava; oculis diametro 6 circiter

in longitudine capitis a linea rostro-frontali remotis; rostro obtuso convexe

oculo duplo circiter longiore; naribus posterioribus siniplicibus, anterioribus

leviter tubulatis; maxilla superiore maxilla inferiore vix vel non breviore ante

oculum desinente o circiter in longitudine capitis; rictu valde obliquo; den-

tibus maxillis pluriseriatis parvis parum conspicuis; toto corpore pinnisque

omnibus spinulis conicis obtusis corpore transversim seriatis scabris; linea

laterali antice tantum conspicua; pinna dorsali parte spinosa usque ad basiu

fere incisa, spina 1'' supra oculi partem posteriorem inserta, spinis ö" et

4" spinis caeteris longioribus, spinis 7% 8" et 9" spinis caeteris multo breviori-

bus, spina 12% spinis H"' et 10'^ longiore; dorsali radiosa dorsali spinosa

paulo altiorc obtusa rotundata; pectoralibus obtusis rotundatis Al ad 4j, ven-

tralibus obtiusculis ö} ad 5i, caudali obtusa convexa 4 et paulo in longitudine

corporis; anali obtusa rotundata spina 3" spinis 1" et 2" longiore; corpore

pinnis([ue fuscescente-rubris immaculatis.

B. 7. D. 12 M. P. 11. V. 15. A. 3 9. C. 12.

Ilabit. Hobarttown, in ostiis fluminis Derwent.

Longitudo speciminis unici 199'".

Aanm. Ik noem deze soort ter eere van den Heer J. W. Goetzee, die

haar te Hobarttown ontdekte. Het beschreven voorwerp is mij in gcdroogden

toestand toegezonden, zoodat ik de ingewanden niet heb kunnen onderzoeken.

Het bevindt zich overigens in zeer goed bewaarden toestand.

Pediculatï.

Brachionichlhys, Blkr.

Caput corpusque compressa. (Js anticuni. Uenlcs intcrmaxillares et inlVa-

inaxillares. Deiites vonierini et palalini nnlli. .Vpertura brancliialis angusla

rotunda |)one pinnani |)Cctoraleni. Boslnirn lil" libero. 1'innae dorsales 2 mem-
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briinaceac, spinosa integra vera cephalica. Pinnac vcntralcs jugulares. Arcus

branchiales 4. Membrana branchiostega radiis 6.

Aanm. Ik scheid dit geslacht van Antennarius Comm. (Cheironecles Cuv.)

al', op grond van de afwezigheid van ploegbeens-gehemeltetanden, de vliezige

niet met de ligchaamshuid bedekte vinnen, de normale eerste rugvin en den

geheelen habitus des ligchaams.

De Heer Valeivcienites heeft in het 12® deel der Histoire naturelle des

Poissons (p. 5253 reeds gezegd, dat zijne Chironectes hirsutus en Chironectes

laevis eene onderafdeeling van Chironectes (Antennarius] of een eigen geslacht

kunnen uitmaken, op grond, dat de 2*= en 3® rugvindoornen, dun, lang en

buigzaam, door een vlies tot eene eigenlijke vin vereenigd zijn. Het karakter,

gelegen in het tandenstelsel, werd echter door den Heer Valeivcieivnes niet

opgemerkt en het tandenstelsel in de overigens vrij uitvoerige beschrijving

van zijne Chironectes hirsutus, welke dezelfde soort is als waartoe mijn hier-

onder beschreven voorwerp behoort, zelfs niet beschreven. Ik noem de beide

soorten Brachionichthys hirsutus en Brachionichlhys laevis. Ook behoort hiertoe

nog Brachionichthys politus Blkr., beschreven en afgebeeld onder den naam

van Chcironectes politus Richds. in de /c/t//t)/o/or/?e van de Erebus en Terror

(p. 10. tab. 9. lig. 2) en in de Transact. Zvölog. Soc. (III. Part II. p. 155).

Ook van deze soort is het tandenstelsel niet beschreven, zoodat ik tot de

afwezigheid van ploegbeens- en gehenielletanden bij Brachionichlhys laevis

iMi Brachionichthys politus tot nog toe slechts uit analogie besluit.

Brachionichlhys hirsutus, Blkr., lig. 2.

Brachion. corpore elongato compresso, altitudine 5! circiter in ejus longi-

liidino, paulo altiore quam lato; capite obtuso valde convexe; oculis diame-

Iro I5 circiter in longitudinc maxillae supcrioris, pupilla elongata horizontali;

inaxilla suj)criore protractili maxilla infcriore vix breviore; riclu mediocri parum

iilili(juo; dcntibus maxillis pluriserialis aculis parvis subaequalibus; apertura

branchiali oculo non niajore; cute toto corpore spinulis parvis simplicibus

(onspicuis scabra; fimbriis cute nullis conspicuis; linea latcrali conspicua;

radio rostro libero 7 p. m. in longiludine corporis, apice Icvitcr fimbriato;

pinnis membranaceis laevihus; dorsali spinosa acuta biaculeata spinis gracili-

biis alte membrana tcnui unitis spina 1" ante oculum inserta spina 2" altiore
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et corpore non vel vix huniiliore; dorsali 2» a dorsali 1" remota eaque plus

duplo longiore et vix liumiliore antice angulata postice obtusa rolundala cum
caudali non unita; pectoralibus (radiis) vcnlralibus paulo niaxilla superiorc-

duplo fere longioribus; anali dorsali radiosa humiliore et plus duplo brcviore;

caudali integra convexiuscula 4 fere in longitudine corporis; colore corporo

superne coerulescente niargaritaceo nebulis 3 olivascentibus, inferno albo;

capite superne lateribusque, dorso, lateribus et huinero guttulis numerosis

rubris; pinnis niargaritaceo-roseis, dorsali spinosa vcnlralibusquc totis^ pinnis

pectoralibus basi tantum gultulis rubris centro punctu profundiore notatis;

pectoralibus apicem versus inter singulos radios macula magna pulcbre flava;

dorsali radiosa guttulis et punctis rubris et violaceo-nigris, antice superne et

postice maculis violaceo-nigris majoribus ex parte coalitis; caudali membrana
maculis flavis postice violacea; anali radios posteriores inter guttis aliquot

fuscescentibus.

B. 6. D. 2—19 (siinpl.). P. 7 (simpl.). V. 1/4 (simpl.). A. 10 (simpl.).

C. 9 (fiss.).

Synon. Lophius hirsutus Lacép. Ann. d. Mus. IV. 55. lig. 5.

Lophie hérissé Lacép. ibid.

Chironectes punctatus Cuv. Mém. d. Mus. III. p. 434. tab. 18. fig. 2.

Chironecte ponctué Cuv. ibid.

Chironectes birsutus Cv. Poiss. XII. p. 524.

Chironecte hérissé Cv. ibid.

Habit. Ilobarttown, in ostiis fluminis Derwent.

Longitudo speciminis unici 82'".

Aanm. De afbeelding van Cuvier vertoont den buik opgeblazen en daardoor

het ligchaani minder slank dan in de natuur, terwijl er het profil te weinig

bol is, de vlekjes te langwerpig geteekend zijn en de zwartaclitige vlekgroe-

pen op de slraalachtige rugvin niet zijn uitgedrukt. Mijn voorwerp, in uil-

muntenden toestand van bewaring vcrkeerende, bob ik do kleuren naauwkcuriger

kunnen vermelden dan mijne voorgangers. Ik zie de woonplaatsen van La-

cépède's Lophius hirsutus en Lophius laevis niet vermeld, doch daar van

ze gezegd wordt, dat zo door Péroiv zijn verzameld, zullen ze wel van eenig

punt van Nieuw-Holland afkomstig wezen.
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Gymnodoivtes.

Gastrophysiis, Richei, Blkr. fig. o.

Gastroph. corpore elongato compresso, altitudino ventre aëre non replelo

5 circiter in ejus longitudine, acque lato circiter ac alto; capite obtuso valde

convexo 5f circiter in longitudine corporis; linea roslro-dorsali valdc convexa;

oculis superis diametro o ad o et paulo in longitudine capitis, diametro Ij

circiter distantibus; maxilla superiorc ante maxillam infcriorcm prominente;

naribus magnis in papilla concava elevata perforatis; corpore ubiquc, labiis

basibusque pinnarum tantum exceptis, spinulis brevibus armato; lineis latera-

libus utroque latere 1, superiore capite vix conspicua post caput lineac dorsali

approximala turn flexura undulata descendente et basin pinnae caudalis attin-

gente; linea laterali inferiore parum conspicua non carinata; pinnis dorsali et

anali altioribus quam basi longis angulatis convexiusculis; caudali integra

convexiuscula 5j circiter in longitudine corporis; pectoralibus flabelliformibus

angulo superiore acutis; colore corpore superne pulchre viridi^ mediis lateribus

argenteo, ventre margaritaceo albo; fronte, vertice dorsoquc maculis 11 p. m.

üblongis vel elongatis nigricantibus fascias totidem transversas simulantibus,

fasciis 5 anterioribus cepbalicis, 0% 7", S"' et 9* dorsalibus^ posticis 2 cau-

dalibus; lateribus insuper maculis o ad 5 oblongo-rotundis niagnis nigrican-

tibus; pinnis viridescente-roseis^ pectoralibus basi viridi-nigricanlibus.

n. 2 7 vel o 7. P. 1/13. A. 2/7. C. 17/1.

Synon. Tctrodon Ricbei Fremonv. Nouv. Bullet. Pbiloni. III. tab.

Toadfish Colon. Diemen.

Habit. Hobarttown, in ostiis fl uminis Derwent.

Longitudo 2 speciminum 111'" et 115'".

Aanm. In het Nouveau Bulletin Philomalique, Vol. II, welk werk ik niet

ter mijner beschikking heb, moet ecne aibeelding voorkomen van eene Te-

traödon van Nuytslnnd, welke door Fremeivville Tetrodon Richei is genoemd.

Van die afbeelding bezit ik eene kopij, uit welke ik 0|imnak, dat de boven

beschrevene voorwerpen tot deze soort behooren. indien de kopij de afbeel-

ding juist teruggeeft, vertoont deze de zijvlekken een weinig talrijker (wat

daaraan kan zijn toe te schrijven, dat de dwarse rugvlekken er niet zoo tot

banden vereenigd zijn als bij mijne voorwerpen) en het prolil te weinig bol.
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Ik twijfel echter niet aan de identiteit mijner speciniina met Tetrodon Richei
Fremenv., zijnde bij deze soort evenzoo de staartvin niet nilgerand en het ge-
heele ligchaam met doorntjes bezet.

Behalve de bovenbeschrevene twee uitmuntend good in spiritus bewaarde
voorwerpen^ bezit ik nog 4 gedroogde en opgeblazene, waarvan 1 eene lengte

heeft van 150".

De soort behoort tot de giftige van het geslacht, deelende de Heer Goetzee
mij daaromtrent schriftelijk het volgende mede: «Deze visch is zeer vergif-

)>tig. Men verhaalde mij hier (Hobarttown), dat voor een paar jaren eene

wgeheele vrij talrijke familie door het eten er van den dood gevonden had.'"

Diodon Niclhemerus {Nijchthemerus), Cuv. Sur les Diodons. Mem. Mus. d'Hist.

Nat. IV., p. 135. tab. 7. lig. 5. Jenijns Zool. Beagle Fish. p. 150.

Diod. corpore oblongo subquadrilatero depresso ventre aëre non repleto latiore

quam alto, latitudine 21 circiter in ejus longitudine; capitc quadrilatero ob-

tuso depresso, longitudine Oj circiter in longitudine corporis; linea rostro-fron-

tali concava; linea interoculari concaviuscula; oculis superis diametro 4 cir-

citer in longitudine capitis, diametris Sj ad 2^ distantibus; cute supraorbitali

cirro nullo; naribus utroque latere 2 apice tubuli simplicis oblongi perforatis;

mento papillis nullis; spinis capite totoque corpore graciiibus acutis rotundis

membrana nulla munitis siugulis radicibus 2 brevibus sursum et deorsum spec-

tanlibus; rostro, pinnarum radicibus caudaque tota fere glabris; spinis dorsa-

libus spinis venlraUbus longioribusj spinis inter oculos serie antica 5, serie

2°' 5, orbitae partc inferiore o, serie transversali inter pinnas pectorales 5

vel 6, serie longiludinali a rostro usque ad caudam 12 vel 15, cauda supernc

2 tantum; pinnis dorsali, anali pectoralibusque obtusis rotundatis; caudali ob-

tusa rotundata 6? circiter in longitudine corporis; colore corpore superne vio-

lacco-nigricante inferne argenleo; lateribus fasciis 4 latis dilliisis transvcrsis

nigricante-violaceis cum nigro dorsi coeuntihus, fascia 1" suboculari, 2''oper-

culari, 3" postthoracica, 4" dorso-anali; pinnis viridi-llavcscentibus.

B. G. D. 2/10. P. 1/17 vel 1/18. A. 1/11 vel 2/H. C. 1/7/1.

Synon. Diodon noir et blanc. Cuv. 1. c.

Porcu|)inc Fish Coion. Diemcn.

Ilabit. Hobarttown, in osliis lluminis Derwcnt.

Longitudo speciminis unici 2G0'".
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Aantn. Deze soort is door Cuvier ter aangehaalde plaatse slechts opper-

vlakkig beschreven. De afbeelding laat veel te wenschcn over, zijnde er het

oog te laag geplaatst en de doornen te dik en daardoor betrekkelijk te kort.

Péron bragt het voorwerp naar Frankiijk, hetwelk tot de beschrijving en af-

beelding van Cuvier gediend heeft. De Heer Jenijns beschreef later een

voorwerp uit de verzameling van den Heer Darwin. Van geen dier beide

voorwerpen is de plaats van herkomst opgegeven.

OSTRACIONES.

Ostracion [Aracana) auritus. Sliaw Richds. Descr. Austral. Fish. Trans.

Zool. Soc. Hl. 2 p. 160. tab. 9. fig. i, 2.

Ostrac. (Arac.) pyxide pentagona compressa, altitudine maxima Ir circiter

in longitudine totius corporis; latitudine pyxidis regione thoracica plus quam 2,

paulo ante pinnas dorsalem et analem 1| ad If in ejus altitudine maxima;

dorso lateribusque convexiusculis; carina ventris valde prominente; vontre la-

terihus concavo; pyxide corporis postico ante bnsin dorsnlis et analis desi-

nente, laterihus usque inlcr dorsalem et analem porrecta et ihi obtusa emar-

ginata ; cauda superne, inferno et basi pinnac caudalis laminis corncis acccssoriis

granulatis niunita, laterihus nuda; apertura pyxidis anteriore ovali oculo non

vel vix majore; scnlis pyxdis hexagonis pentagonisque radiatim granulatis;

spinis pyxide magnis compressis postrorsum spectantibus utroque latere supra-

orbitali l, dorsalibus approximatis 2, mediis laterihus i, ventre longitudina-

liter seriatis 3 anteriore suhhranchiali ceteris breviore; capite conqiresso 4 fere

in longitudine corporis, oculis lincae frontali approximatis diametro 2| ad ö

in longitudine capitis, diametro U ad Ij distantibus; lineis roslro-frontali et

inler ocuiari conciivis; fossa maxillo-oporculari floxuosa ex parte nuda ; ore ante

rostrum prominente; labiis curnosis; pinnis ohtusis ilabelliformihus; colorc cor-

porc superne flavescente vel coerulescente, inferno auranliaco; corpore superne

lateribusque vittis numerosis undulatis fuscis capite caudaque longitudinalibus,

ialeribus ansas plurcs cflicientibus; ventre pinnisque nee viltatis nee macu-

lalis; pinnis membrana coerulescenle-liyalinis radiis auranliacis.

D. i/U. P. 1/10 vel VU. A. l/io' C. 1/9/1.

Synon. Ostracion Strialus Shaw. Sec. Richds. I. c.

Aracana lineata Gr. Sec. Richds. I. c.
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Shaw's sea-pig Richds. I. c.

Habit. Hobartlown, in ostiis fluminis Derwent.

Longitudo 4 speciminum lOG'" ad 137'".

Aaim. De ontwikkeling der doornen schijnt niet afhankelijk te zijn van den
leeftijd des diers, vermits zij bij mijne twee kleinste voorwerpen het sterkste
en het zwakste zijn en bij de grootste insgelijks van ongelijke lengte. De
soort is ter boven aangehaalde plaatse uitvoerig beschreven en zeer goed af-
gebeeld.

Ostracion (Aracana) spilogaster Richds. Proc. Zool. Soc. d841. Descript.
Austr. Fish in Trans. Zool. Soc. III. 2. p. 163. tab. 10. fig. i.

Ostrac. (Aracan.) pyxide pentagona compressa, altitudine maxima il ad If
in longitudine totius corporis; latitudine pyxidis regione ihoracica et paulo
ante pinnas dorsalem et analem 2 et paulo in ejus altitudine maxima; dorso
lateribusque convexiusculis; carina ventris valde prominente; ventre lateri-

bus concavo; pyxide corporis postice ante basin dorsalis et analis desinenle,
lateribus usque inter pinnas dorsalem et analem porrccta et ibi obtusa emar-
ginata; cauda superne, inferne et basi pinnae caudalis laminis corneis acces-
soriis granulatis munita, lateribus nuda; apcrtura pyxidis anteriore ovali oculo

paulo majore; scutis pyxidis hexagonis pentagonisque radiatim granulatis; spi-

nis pyxide magnis compressis postrorsum spectantibus utroque latere supra-
orbitah i, dorsalibus approximatis 2, mediis lateribus i, ventre longitudi-

naliter seriatis 2 anteriore postpectorali postcriore supra anali; capita com-
presso 4 fere in longitudine corporis; oculis lineae f'rontali approximatis diametro

5 ad Of in longitudine capitis, diametro 11 ad U distantibus; linea rostro-

frontali rostro convexa ; linea interoculari concava; fossa niaxillo-operculari ex

parte nuda; ore ante rostrum prominente; labiis carnosis; pinnis obtusis fla-

belliformibus, caudali sublruncata; colore corporc superne lateribusque um-
brino fusco; ventre aurantiaco; corpore vittis jiluribus longitudinalibus puicbrr

coeruleis nigricante limbatis; fasciis mediis lateribus plus minusve interruplis;

fasciis subocularibus 4; ventre superne vittis 2 vel \ coeruleis, inferne plus

minusve coeruleo-violascente maculato; pinnis pectoralibus, dorsali analique

immaculatis, radjis aurantiacis membrana coeridescentc-hyalinis; caudali auran-

tiaca fascia intramarginali formam pinnae subreferente coerulea nigricante lim-

33»
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bata, media pinna menibrana vittis 3 vel 4 longituilinalibus coeriileis fasciam

intramarginaleni atlingentibus.

D. 1/dO. P. 2i0. A. 1/10. C. 1,9/1.

Synon. Spotbellied Pigfish Richds. 1. c.

Habit. Hobarttown, in ostiis llumiiiis Derwent.

Longitudo 2 speciminum 155'" et 146'",

Aonm. Deze koficrviscb verscbilt van Ostracion (Aracana) auritus door van

achteren meer zamengedrukt ligchaam, bol profiel van den snuit, afwezigheid

van den onderkieuwopening- of onderborstvindoorn, door andere kleurteeke-

ning der zijden, gevlekten buik en gehande staartvin, zoodat cenc verwisse-

ling van beiden niet wel mogelijk is. Ostracion (Aracana) ornatus heeft nagenoeg

dezelfde teekening der staartvin, doch den buik geheel overlangs gestreept en

het ligchaam niet gehand maar gevlekt, het profiel zeer stomp, als afgeknot,

enz. De aangehaalde afbeelding beantwoordt zeer goed aan mijne voorwer-

pen, doch de banden der zijden zijn er meer afgebroken en vlekvormig.

Syngivathoïdei.

Hippocampus obdoiniiuilis. Less. Mém. de la Soc. d'Hist. Natur. IV. p. 411.

Zool. Voy. Cnquille. II, I. p. 125. fig. 4.

Hippoc. corpore heptagono, altiludiiic 7 fere ad 7f in totius pi.scis longilii-

dine, latitudinc 2j circiter in ejus allitudine maxima; cauda telragona; capilo

5j ad 5| in longitudine corporis ab occipite usquc ad apicem caudae; rostm

capilis parte postoculari paulo vel vix breviorc non compresso subcylindrico

superne planiusculo altitudine minima ö| ad 5 in ejus longitudine, infcrne non

cirralo; oculis diametiü 7^ ad 8j in longitudine capitis; orhita superne tn-

berculo conico non clavato postrorsum spectante; occipite in jtrocessum cnm-

]tressum carinatum poslice obtusum exeunte; cirris capiti- oculo mullo lon-

giorihus utroque latere 4, supra orbitali 1, temporali 1, occipitalihus distantibus 2;

operculis valdo striatis; scutis trunco 12, cauda 4!J, carinis lubcrculalis, lu-

berculis humilihus nee clavalis nee ramosis nee fimbriatis; pinna dorsali scuto

Irunci 9" vel 10' incipiente el scuto caudali 5' desinente, niargine superiorc

convexa, antice el poslice rotundala ; anali bene conspicua, colore corpore ila-
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vescente-aunntiaco; cauda annulis 8 vel 9 fuscis latissimis cincto; cirris canite
aurantiacs fusco annulatis; cap.tc rostro, genis operculisque i^mtulis sparsis
nigncantibus; trunco antice praesertim maculis rotundis fusconio,is snwu\h
scütis mter 4 carinas vulgo 1 tantum, maculis ventralibus maculis lateralibus
mmonbus; pmnis hyalino-roseis; dorsali maculis numerosis parvis sparsis ni-
gncantibus vittaque intramarginali longitudinali nigra; iride vitta nigra vel
mgro guttulata.

D. 27 ad 29. P. 17 vel 18. A. 4.

Synon. Hippocampe ventra Less. 1. c.

Kiore Indig. Nov. Zeel.

Habit. Hobarttown, in ostiis fluminis Derwent.
Longitudo 3 speciminum 220'" ad 245'".

Aanm. Deze soort is verwant aan Hippocampus melanospilos HIkr. van Ani-
boina (Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlamlsch Indië. Doel VI. p 505)
wat kleur en vlckteekening betreft, doch er overigens door talrijke kenmer-
ken van onderscheiden. Zoo mist de laatstgenoemde de banden van den staart,
heeft den snuit zamengedrukt, geene huiddraden, den kop betrekkelijk langer,
in het geheel slechts 47 ringen, waarvan 50 aan den staart, sleciKs 18 rug-
vinstralen, de rugvin ongevlekt, enz.

Ik breng mijne voorworpen tot Hippocampus nbdominalis Less., aan welks
beschrijving zij in do hooldtrekken goed boantwourdon. De dradon op oog-
kas, kruinkam en slapen gaan ligtelijk verloren on zijn bij mijne verschil-
lende voorwerpen slechts gedeeltelijk aanwezig. Lesson schijnt oen dofekt
voorwerp waargenomen Ie liobhen, daar hij or van zegt: wil n'a poini d'oxcn.is-
«sances barbues et carlilaginousos surmontaiit los yeux" De aarsvin, welke
Lessoiv zegt niet aanwezig te zijn, vind ik zeer goed ontwikkeld op de ge-
wone plaats, maar voiborgen in eene sleuf, welke zich tusschon den anus e»
den embryozak bevindt. Ik bi'zit nog een vierde voorwerj), hetwelk zich van
de bovenbeschrevene drio ondorschoidt door korleron snuil, minder uilpuilon-
den buik en ongevlekte rugviii, doch overigens volkomen daaraan beantwoordt.
Daar deze verschillen niet aan een verschil in sek.se kunneu worden toege-
schreven, daar dit vooiwerp, even als de drie beschrevene een goed ontwik-
kelden embryozak bezit, breng ik het tot eene verscheidenheid van Hippo-
campus abdominalis.
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bc Hippocampus, afgebeeld in de Journal of a Voyage to iSew Soutli Wa-
les by J. White, is eene geheel van Hippocampus abdominalis verschillende

soort met minder uilpuilenden buik, langeren snuit, minder schildringen, spitse

liieluitsteeksels enz.

Scripsi Balaviae

calendis Julii mdcccliv.
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VERKLARING DER AFREELDINGEN.

Fig. 1. GlVATHACAiVTlUS GoETZEI Rlkf.

Fig. 2. Rrachionichthys hirsutus RIkr.

Fig. 3.
)
> Gastrophysus Richei RIkr.

Fig. ö".)

Fig. 4. Hippocampus abdomiaams Less.
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