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NASCHRIFT

BIJ HET EERSTE DEEL.

Jje lledactie ziet met genot-gcn lerug op den nu vol-

tooiden eersten bundel , waarin zij van zoo vele ver-

dienstelijke mannen bijdragen mogt ontvangen , en dankt

hen voor het in deze onderneming gestelde vertrouwen.

Zij durft dan ook de voortzetting van dit Tijdschrift

wederom aanvangen, en vleit zich met de belangstel-

ling van het lezend publiek, wanneer zij bij voortdu-

ring zulle eene ondersteuning van vaderlandsche geleer-

den ondervinden, en dus een algemeen Nederlands ch

Tijdschrift, waarin haar eigen werk slechts eene ge-

ringe plaats beslaat , in het licht moge geven. De daar-

door bevorderde algemeene verstandhouding en onder-

linge raededceling kan niet dan voordeelig werken op

den bloei der wetenschappen in ons vaderland.

Aan ons plan veranderen wij niets, hoezeer wij den

titel uitgebreider hebben gemaakt , hetwelk veelligt tot

vermijding van misverstand noodig was. Overigens kun-

nen wij er zulk groot kwaad niet in zien, dat, daar toch

sommige boeken minder behelzen dan de titel belooft,

er ook nu en dan in 't licht komen, die meer bevat-

ten, dan op den titel staat aangeduid. Vergelijkende

en ziektekundige ontleding van planten en dieren, dit

alles slaat in verband met algemeene Physiologie , en

deze wederom met bijzondere natuurlijke geschiedenis.

Ten slotte zij het ons vergund te verzoeken om korte

aanteekeningen in den vorm van wetenschappelijke be-

rigten uit Tijdschriften en andere werken, welke toch

weinig tijdroovend voor de opstellers kunnen zijn, en

van welke wij als bijdragen tot ons jaarlijksch verslag

,

met opgave der namen zoo men zulks verlangt , ccn

nuttig gebruik hopen te maken.
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VOORBERIGT.

I\a het ophouden der Bgdragen tot de Na-

tuurkundige Wetenschappen , uitgegeven dooi- de

Heeren H. c. VJN hall, w. vrolik en G. j. Mul-

der , ontbrak het in ons vaderland aan een tijd~

schrift voor natuurlijke geschiedenis en vergelij-

kende ontleedkunde, terwijl de Heer G. j. MULDER.

later een uitsluitend aan Natuur- en Scheikunde

toegewijd Archief heeft uitgegeven. Overtuigd dat

dergelijk een tijdschrift evenwel tot verspreiding

van kennis onder het p>v.hliek, zoowel als tot me-

dedeeling van belangrijke opmerkingen , die an-

ders voor de wetenschap verloren gaan , bij voort-

during eene behoefte bleef, besloot ik den arbeid

op mij te nemen van de daartoe inkomende ver-

handelingen te verzamelen, te schikken en daar-

bij, zoo veel mijn tijd zulks gedoogde, ook zelve

eenige opstellen te voegen. De lieer /f. H. DE
FRIESE M. Dr. te Rotterdam, wien ik vroeger

onder mijne toehoorders tellen mogt , en met wieii

ik steeds, siiids zijn vertrek van de Hoogeschool,

tn de meest vriendschappelijke betrekking bleef

,

heeft aan mijn ver'Mek gehoor gegeven en %ich

wel willen belasten met de redactie van dat ge-
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deelte, helwelk lot den omvang der botanie 6e-

hoorde ; eene wetenschap, waaraan hij zioh met

voorkeur toegewijd en welke hij nu sinds drieja-

ren aan de geneeskundige school ie Rotterdam,

heeft onderwezen.

De bijdragen, die wij al aanstonds van onder-

scheidene lianlen ontvingen, en van welke wij

slechts enkelen in dit eerste stuk konden opnt-

men , bewezen , dat wij ons met de medewerking

van onze geleerde landgenooten niet te vergeefs

gevleid hadden. Mogt ons tijdschrift een even

gunstig onthaal vinden hij het lezend publiek , en

de uitgever alzoo genoegzaam ondersteund wor-

den in de onkosten eener enderneming , die hij

belangeloos op %ich genomen heeft.

Over den aard en inrigting van dit tijdschrift

vind ik het ongepast breedvoerig te spreken; kor-

telijk echter moet ik het volgende vermelden. De

wetenschappen, die er in behandeld zullen wor-

den , zijn de volgende : natuurlijke geschiedenis der

drie rijken, ontleedkunde der planten en dieren

en algemeetie physiologie. In al deze vakken zul-

len ons dus bijdragen welkom zijn; en daar de

ontleedkunde der dieren met de ontleedkunde van

den mensch in het naauwste verband staat, Mil-

ten ook opstellen over deze wetensc/u/p en vooral

over '.•dektekundige ontleedkunde door ons gaarne

worden opgenomeii. Bij de beschi-ijvingen van plan-

ten 671 'dieren, willen wij tevens het verband niet

vergeten, hetwelk er tusschen de natuurlijke ge-

schiedenis en de kennis der getieesmiddelen is; en

beschrijvingen van officinale planten, die minder

bekend z-jn , zullen door ons bij voorkeur geplaatst

worden. Wij willen ons echter geene andere he-
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doeling voorstellm, dan de bevordering der we-

tenschap X:elve en aullen o?is door geette angstige

heus laten leiden, om telkens eenige bepaalde?t

'invloed op liet gewone leven, op de geneeskunst

of op eenige toegepaste Aentiis te verlangen ; over-

tuigd dal men daardoor aan het wetensehappelijk

onderzoek het eigenlijk levensbeginsel ontneemt,

en dat er geene wetenschappelijke waarheid is

,

die niet ook eenigen invloed op het praktische le-

ven heeft of hebben kan.

Behalve oorspronkelijke stukken zal o?i.s Tijd-

schrift ook boekbeoordeeliiigen behelzen. Wij iioo-

digen uit om ons dezelve toezenden en zullen die

gaarne plaatseii , wanneer dezelve door de opstel-

lers onderteekend %ijn. Inplaats van korte uitti'ek-

sels uit andere buitenlandsche lijdschriften , zul-

len wij jaarlijks in een kort overzigt, hetgeen gedu-

rende het vorigejaar in den omvang der wetenschap

is uitgegeven, bijéèntrekken , en meenen dat der-

gelijk cene opgave belangrijker en nuttiger is dan

verspreide wetenschappelijke berigten. Ik heb i?t

dit stuk ee?ie proeve van dien arbeid gegeven

,

waarin hetgeen over de natuurlijke geschiedeiiis

der dieren en de ontleedkunde in- 1832 is uitge-

komen , beknoptelijh is bijeengevoegd. Ik koos dit

jaar , om daarmede aan te vangen , dewijl de

Bijdragen tot de natuurkundige wetenschappen met

hetzelve eindigen en dus veel, van hetgeen in den

loop des jaars was uitgegeven , niet konden opne-

men. Ook zal in een der eerste volgende nom-
niers dergelijk een overzigt voor het jaar 1833

geplaatst worden. Ik ve,r%oek deze proeve met

welwillendheid te beoordcelen, terwijl de moeije-

tijkheden aan dezen arbeid verbo7iden menigvul-



IV

dig liijti en de onderneming meer lijd kost, dan

men wel denken zou. Volledigheid moet men daar-

om ook niet in dit overügt verwachten , hoezeer

wij steeds trachten •sullen alle de binnen ons bereik

liggende bronnen te raadplegen. Het %al ons hoogst

aangenaam zijn, zoo welwillende medewerking,

door het toezenden van bijdragen tot dergelijke

jaarlijksche berigteti, in het vervolg de uitvoering

dier taak vollediger maken kon. Vier stukken

zullen te zamen een boekdeel van ruim vijf hon-

derd bladzijden uitmake?i. Bij het slot van het

deel aal eene inhoudsopgave en een alphabeiische

bladwijzer der voornaamste zaken worden gevoegd.

J. FAN DER HOEVEN.
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C. J. TEMMINCK.

^nijtanden |; ook, doch zeldzaam |, door

het volslagen gebrek aan tusschenkaaks-beenplaat-

je«. Wanneer deze beenplaatjes in het kraakbeen

van den neus aanwezig zgn, dragen zij elk eenen

kleinen, stompen, min of meer ziglbaren tand,

die dikwerf in gevorderden leeft^d uitvalt.

Ondersnijtanden , min of meer op elkander ge-

drongen
; twee- of drielobbig.

1
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Hondsta7ide?i | , rustende op een tamelgk groot

uitsteeksel, hetwelk zich met den igd nog meer

ontwikkelt, zonder echter de sn^tanden uit hunne

kassen weg te dringen,

Maaltanden j - i of | , met eene kroon , voor-

zien van zeer scherpe punten ; wanneer het eerste

getal aanwezig is , ontbreekt iedere soort van ano-

male of valsche kies; bij de tweede telling benndt

zich een anomale tand, buiten de lijn, zonder

vermoedelijke werkzaamheid, uitwendig buiten het

uitsteeksel van den houdstand ; in het derde ge-

val, eene vabche kies te meer, aan de onderkaak.

Het geheele getal der tanden bedraagt 28 of 30,

zeldzaam 32. — Door dit verschil zal het te ver-

klaren zijn , hoe het gebit door de dierkundigen

zoo uit een loopend is voorgesteld geworden (1).

De Rhinolophi missen het met de kaken ver-

eenigde tusscheakaaksbeen. Dit been wordt bij de

soorten , welke van bovensnijtanden voorzien zgn

,

vervangen door twee kleine, platte, zeer dunne,

aan de einden afwijkende , doch in het midden

elkander rakende, beenachtige plaatjes; deze kleine

beweegbare plaatjes , ia het kraakbeen van den

neus hangende , bevatten ieder een' , in dezelve

zwak bevestigden snijtand , die bg de minste po-

ging gemakkelijk nit te rukken is. Het schgnt in-

tiusohen, dat z^ niet regelmatig, in een zeker

(1) «It weet niet" — zegt de Heer geoffrot, u waar IL-

» LIGER Rhinolophen kan geronden hebben met 6 onder-

vsnijtanden ," — en ik kan met den Heer geoffroy de

verzekering geven , van er nimmer meer dan k bij hen te

hebben aangetroffen, 't Is waar , dat men zich gemakke-
lijk bij de telling dezer tanden vergissen kan', als Zijnde

«lezelve voorzien van 2 of 3 lobbeo of heoveltjes.



levenstgdperk uitvaUen-; en dat, wanneer zulks dooi'

eene toevaliise omstandiglieid gebeurt, tij weder

nitscliieten : want het grootste getal der met de-

se tanden voorziene Rhinolophi, bezitten dezelve

meestal in den Tolkomenen en allijd in den jon-

gen leeftqd; hunne beweegbare sngtanden lijden

geen letsel door den groei der naastaangelegen tan-

den, zoo als zulks plaats heeft aan de onderkaak

van de Molossi, door de cntwikkeUng van het uit-

steeksel der hondstanden. Die soorten, welke deze

tanden geheel ontberen , bezitten dezelve ook in

geene harer levenstigdperken , hetgeen een gevolg

is van het gemis van tnsschenkaaks-beenplaatjes, die

door een eenvoudig kraakbeen Ter\angen zijn. Deze

ronderlinge toestel van beweegbare tnsschenkaken

,

die door opheffings- en buigspieren worden in wer-

king gebragt, verschaft aan de BJiiiiolophi het ver-

mogen, om de bovensngtanden op te heffen en neer

te halen ; een zeer opmerkenswaardig voorbeeld van

beweegbare tanden in de klasse der Zoogdieren,

hetwelk eene zekere mate van overeenkomst bevat

met de eigenüqk gezegde vergiftige slangen.

Het achterste einde van het kraakbeen van den

neus en de twee beenachtige plaatjes hangen aau

het vooreind van het ploegbeen {yomer). Hunne

beweging sch^nt van het reuk-orgaan , dat bg de-

ze dieren zeer fijn is, en waarvan hierna breeder

zal worden melding gemaakt , af te hangen.

De FUiinolophi hebben geen kuitbeeu : han

scheenbeen is laog en dun ; ook missen zg deu af-

gescheiden of tegenstelbaren vinger van de Molos-

«i. Het spaakbeen (radius) is sterk gebogen, en

alleen vergezeld van eeoe dunne, korte en onvol-

komene {rudimentaire) ellepijp (tt/«a). Het borst-

1*



been springt in een' open hoek vooruit en is zijde-

lings voorzien van een stekelig uitwas. De kootjes

der vleugelvingers komen in getal overeen , met die

der Ni/cieres en der Taphozous. De wijsvinger is

zonder, en de overigen bezitten er twee, of, zoo

men er het beentje van de voorhand onder begrijpt

,

drie. De staart is lang en geheel , of tot zijne

laatste geleding , ia het tusschendijvlies gewikkeld.

Men heeft langen lijd twijfel gevoed omtrent de

werkzaamheden, aan de twee schaam- tepels toe te

kennen , welke boven het schaambeen geplaatst

zijn. Sommige schrijvers hebben gemeend , dal zij

een tweede paar borsten konden uitmaken. KuHL
(in zijne zoologische Beiirage, pag. 63) gewagende

van den kleinen Fer-a-cheval , of onzen Wiino-

lophus bihaslatus , de eenige soort, op welke deze

waarnemingen berusten , merkt daarbij aan , dat

deze schaam-tepels bij de eenjarige vfijfjes niet

voorhanden zijn; men bemerkt dezelve ter naauwer-

nood bij die van twee jaren , en eerst met het der-

de jaar is de lepel volkomen ontwikkeld. KuHL
zag zich door menigvuldige waarnemingen ia staat

gesteld, om zich te overtuigen, dat het geene

eigenlijk gezegde borsten zgn , dewgl zij met de

melk afscheidende borslklieren geene gemeenschap

hebben ; zij loopen — zegt hij — in de opening

van het bekken uit.

Nieuwsgierig om deze waarnemingen van bech-

STEIN , GEOFFROY en KUHL, ook door mijne ei-

gene bevestigd te zien , heb ik bij een groot getal

voorwerpen van verschillende soorten die deelen

aan een onderzoek onderworpen (1) , en de uitslag

(1) Mijne onderzoekingen zijn geschied op Rhinolophus uni~

hastatus , affinis , nobilis , speoris , en luctus.



daarvan heeft in^ volkomen overtuigd , dat die te-

pels in geenen deele tot de voeding dienstig zgn:

het zijn aanhangsels , welke eene vetachtige , kwa-

lijk riekende stof afscheiden; dit toestel moet die-

nen ter vermeerdering van den onaangenamen slank,

dien deze dieren uitwasemen , en schgnt tot de-

zelfde einden hestemd , als de wanriekende klier-

zakjes, bij vele soorten van Chiroptera waarge-

nomen (1).

Men heeft beweerd , dat het oor der Rhinolophi

niets bezit, hetwelk het gebrek aan den bok (Jra-

gus) vergoeden kan : deze meening is omtrent som-

mige soorten waar; al diegenen, welke een een-

voudig en dwars neusblad hebben (in de P''^

afdeeling van dit geslacht gerangschikt) , bezitten

geenen bok, of liever, dezelve is bij deze ter naau-

wernood ontwikkeld : haar oor is regt , zonder wel

ontwikkelden iragus of oorlap , maar al de soor-

ten met een zamengesteld of lansvormig neusblad,

van welke ik de 2'''' afdeeling maak , zgu voorzien

van eene inwendige , dwarse , min of meer duide-

Igke lobbe, welke door eene mindere of meerdere

groote uilsnijding , van het oor los , tot vollediger

sluiting dient van dat orgaan, dan waartoe ieder

ander toestel zoude in staat zgn; deze lobbe is

zelfs buitengewoon ontwikkeld bij eenige Indische

soorten , en bijzonderlijk bij BJdnolophus tnfolia-

tus , Ittclus en euryotis ; zeer duidelijk bij onzen

Europcschen RAinolophus bifer ; minder in het

oog vallende en alleen aangeduid bij onzen RAi-

(1) Zie mijne AtoriographUi Dl. I bl. 200. Deze liphons zijn

alleen bij bet iu.-innclijk geslaclit aanwezig , bij iict groot-

•Ie getal der Molotsi , bij ccoige Pliijlloslomata , cu bij

bet mannotje vaa Ithinelophus spcorii , iniignit ea nobilis.



7iolojjAus unifer. Bij Rhinolophus diadema van

de 1"° afdeeling is daarvan in mindere of meer-

dere mate eenige schijn; ook is dezelve voorzien

vaH een tweede , wel is waar dwars , doch in het

midden eenigzins verheven neusblad.

Het reukorgaan biedt eene zamenstelling aan,

waarvan de geslachten Nyntophilus , Nycteres en

Megaderma een zelfde voorbeeld opleveren (1).

De neusholten strekken zich niet bezijde de eer-

ste kiezen uit; zij zijn opgeblazen en bolrond; de

ingang der neusgaten is van voren en van onder

:

het is eene breede opening, die door de tusschen-

kaak geëindigd wordt, welke hier tot twee plaat-

jes is ingekrompen , die aan de beweging der lip-

pen gehoorzamen. Deze , die door hare zwelhng

tot aan den grond van het voorhoofd {chanfrein)

opklimmen, laten tusschen zich en de neusholte

eene ruimte, op den bodem van welke de twee

openingen der neusgaten, even als in een' trech-

ter, geplaatst zijn; eene plooi der huid beschermt

en bekleedt dien trechter en vormt hem tot eene

schelp. Deze plooi breidt zich voor de neusgaten

uil, in de gedaante van een hoefijzer , waarvan

de europesche Rhinolophi hunnen naam ontleend

liebben, en maakt zich los en verheft zich ach-

terwaarts in een vliesje van , naarmate der soorten

,

verschillenden vorm.

(1) De Heer geoffroy , van dit orgaan melding mallende
,

haalt de Nijcteres daar niet bij aan , hoewel hetzelve bij

deze volstrekt op dezelfde -wijze is zamengesteld j maar

hij geeft op, Ae PhtjHostomata , die, het is waar, aan de

Rhinolophi door de lansvormige neusvliesjes nabij komen ,

doch wier snuit niet voorzien is van de vliezen, welke

eeu boordsel vormen.



De dikte der lippen ontstaat door eene vereeui-

ging yan spieraclitige A'ezels, welke de eene op de

andere gedrongen liggen, en in hare rigling aan

elkander zijn tegenovergesteld. De tusschenkaaks-

plaatjes, ofwel, het eenvoudige kraakbeen, dat

derzelver plaats vervult, worden door deze vezels

in beweging gebragt, en geboorzameu aan alle de

trilüngeu van het reukorgaan.

Uit de tot heden gedane waarnemingen bl^kt,

dat geene soorten van het geslacht Rhinolopkus

in Amerika nog gevonden zijn , terwijl Nieuw-

Holland er ook nog geen heeft opgeleverd. De

SuTida-eAanA^a , Itidie, Azië en Afrika bevatten

de typen dezer geslachtsafdeeling.

» De Rhinolophi leven gedurende een groot ge-

deelte van het jaar in benden, teu getale van ve-

le honderden voorwei'pen van beider sekse , het-

z^ in de diepten van ontzettende spelonken , het-

zij in aloude bouwvallen , of wel in de reusach-

tige stammen der vermolmde hoornen van ontoe-

gankelijke boschen , vereenigd te zamen ; wanneer

de tgd der pariug verstreken is , en de wijfjes be-

vrucht zgn , scheiden zich deze van de mannetjes

af, vestigen zich hg hoopen in afgezonderde ho-

len, en zwerven als gezellinnen vereenigd rond,

zich belastende met de zorg der voeding liarer

twee jongen, die zg ter wereld brengen. De man-
netjes leven alsdan bij elkander, en het gezin her-

neemt deszelfs maatschappelijke gewoonten niet,

dan wanneer de jongen zich in staat bevinden, om
in hunne eigene nooddruft te voorzien. Ik heb

reden, om te vooronderstellen, dat ecnc diergelijke

scheiding der beide seksen bij het grootste getal

der Chiroptera plaats heeft, en dat de éénjarige
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joügen zicli naar afgezonderde plaatsen begeven.

Op deze wgze loch , laat zich de opmerkenswaar-

dige daadzaak verklaren, welke ik, bij alle de be-

zendingen van Chiroplera, door onze reizigers iu

massa te zamen gebragt
,

gelegenheid heb gehad

,

om waar te nemen. In sommige tijden van het

jaar hebben zg niets gevangen dan wijijes, waar-

van vele vol waren; terwgl op andere tijden en

plaatsen hunne buit alleen bestond uit mannetjes.

Door deze bijzonderheid ook wordt het begrijpel^k,

hoe reizigers en natuurkundigen zich op het dwaal-

spoor hebben laten brengen, omtrent de soorlver-

deeling dezer schepsels, en waaraan het is toe te

schi'ijven , dat de jongen en de beide seksen van

hetzelfde dier, onder drie verschillende benamin-

gen zijn bekend gemaakt.

Onder al de geslachten van de familie der vleu-

gelhanden, zijn de RInnolophi het moeijel^kst te

vangen. Hun nacht-leven onttrekt hen aan ons

oog; hun gewoon oponthoud in den nok van ou-

de gebouwen, in de dikke vermolmde boomtakken

van hooge bosschen, of in de spleten van steile

rotsen, maakt de jagt op hen ten uiterste moei-

jelijk. Bg sommige soorten is tusschen de sek-

sen een verschil van liverei aanwezig , en 'draagt

het jong een tusschenkleed ; wanneer er onder-

scheid van kleur in de huid bestaat, is het man-

netje meestal bruin of zwartaclitig bruin ; het min

of meer levendige rosse is de heerschende kleur

van het wijfje ; en het grijsbruin of bleek rosach-

tige is de verw van het kleed der jongen.

Thans blgft mij nog over te spreken van de

verrigtingen mijner voorgangers omtrent dit geslacht

van Ckiroptera, en van het vergelijkend onder-



zoek der soorten, welker bestaan ik op de, tot be-

scbrijving dezer dieren verstrekt hebbende, voor-

werpen bevestigd heb gevonden. Het is immer

met eene zekere schroomvalligheid , dat ik deze

teedere stof aanroer ; de ondervinding beeft ons ge-

leerd, dat de eigenliefde van ben, die de kritiek

treft, bet belang der wetenschap dikwerf te boven

gaat ; en dat zekere naauwkeurigheid , mogelijk wel

eene al te groote naauwgezetbeid van mijne zijde

,

aanleiding geeft tot bittere aanmerkingen of tot

persoonsverwijdering. VoLTAlRE en bitffon, aan-

gaande zekere theorien van gevoelen verschillende,

werden bet te zamen eens : » qu'il ne valait pas

y>la peine de se hrouüler pour des coquilles." —
Stemmen wg toe , dat bet in onze dagen dwaas

zoude zijn , oneens te willen worden , om een geslacht

min of meer in eene kunstmatige rangschikking ; of

om eenige in de geslachlsafdeelingen tusschengescho-

vene naam-soorten , welke bg een naauwkeurig over-

zigt van eene s^ecj'es-lijst worden weggcschrapt.

Doch erkennen wij tevens, dat, zoo de kritiek al

bare onaangename zgde heeft , zg aan den anderen

kant, der wetenschap van nut is, en in de tegen-

woordige tijden eene behoefte is geworden : want

de Natuui'lijke Historie gelijkt thans niet onjuist

naar een strijdperk , waar men zich met onstui-

migheid in werpt, ^Teezeude , zoo het schijnt, van

te laat te zullen komen , om eene zoogenaamde

nieuwe ontdekking aan den man te helpen ; het

is door deze ontembare drift om zich bekend te

maken , door deze kinderachtige begeerte , om zij-

nen naam niet kapitale letters aan het hoofd van

een geslacht, of minder trots, achter eene soorts-

bcstcmpeling, welke men nieuw waant, te %ien



10

prijkeii, dat de verwarringen, die wezen dijke kwel-

ling van deu naturalist, zich op een stapelen. Het

is daardoor ook, dat de opgaven der kenteekenen

zoo onvolledig, ja, dikwerf, geheel zonder nut zijn,

daar men zich gewoonlijk niet eens de moeite

geeft, om de overeenkomsten en afwijkingen lus-

schea een als nieuw gedoodverwd voorwerp , en

de in de Museums voorhanden zijnde , bekende

soorten, behoorlijk uit een te zetten...!

LiNNAEUS, ERXLEBEN en BECH8TEIN namen

noch de inrigting der tanden, noch de hoor- of reuk-

organen, hoe in 'toogvallend onderscheiden van die

der andere Europesche Chiroplera , in aanmer-

king. Zij vereenigden de R/mwlop/ti met de vle-

dermuizen onder de algemeene benaming Vesper-

iilio. LiNNAEUS heeft de twee onderscheidene

Europesche soorten met elkander verward , of ha-

re onderlinge afwijkingen alleen aan eene plaatse-

lijke of toevallige oorzaak toegeschreven. Hij rang-

schikt de twee soorten ouder deu naam van f^es-

pertilio ferrum equinum, en zijne leerlingen volg-

den langen tijd het dwaalbegrip van hunnen mees-

ter. Bechstein was de eerste, die twee Euro-

pesche soorten vormde onder den naam van Ves-

pertilio ferrum equimtm en Hiposideros; doch,

daar hij slechts eene enkele soort, en wel de klein-

ste der twee bestaande, gezien had, maakte hij er

nog eene in naam, van den jongen Rhinolophus bi-

fer, latende aan den ouden, deu naam, hemdoor

UNNAEUS gegeven.

Het was daubenton , die voor linnaeus twee

soorten, den grooten en den kleinen hoefy%er in

Europa erkende en aanduidde , welke door LIN-

NAEUS , zoo als gezegd is , te zamen verward wer-
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den. De Heer geoffroy vallede laler den draad

des onderzoeks van daubenton weder op en be-

schreef de beide soorten met scherpe karaktertrek-

ken, niet bloot uit de gedaante genomen, zoo als

door zijnen voorganger gedaan was. Hi) gaf eene

verhandeling in het licht over de Chiroptera

mei een TMViengeUeld neusblad ; scheidde de soor-

ten van de overige vledermuizen af, onder den

naam van Rkinolophus , en voegde vier vreemde

soorten aan de twee Europesche loe, welke laatsten

den naam verkregen van unUiaslalus eu bi-has-

tatus. Het is moeijelijk, de beweegredenen te vin-

den , welke D" kuhl later aanspoorden , den naam

noclilio in de plaats te stellen van Rhinolophus

,

door den Franschen Hoogleeraar gegeven. KuHL
lag de groote soort , unikaslaius nimmer , en

al, wat hg van zijne noclilio ferrum equinum

zegt, moet op bi-hastalus worden toegepast. De

Heer cüVIER nam de inzigteu van zijnen ambt-

genoot voor de zijnen aan, en de letterblokkers

deden aan deze afdeeling van de familie der Clii-

ropiera niets, dan de Sifno7iymie zoo wat door een

haspelen.

Op deze hoogte vond D' horsfield de geschie-

denis dezer diergroep , toen hij de hJiinolophi van

Java ondernam te bewerken (zie Tioological Re-

learches). Deze natuurkundige kondigt , na een be-

knopt verslag van de verrigtingen zgner voorgan-

gers gegeven te hebben , zeven nieuwe soorten aan.

Deze aankondiging en de verschgning van den In-

dex , waarbij deze zeven soorten, met cenige regels

slechts, werden aangeduid, verwonderden mij, daar

de Heer horsfield mq , voor zijne verhandeling

het liclit zag , de door hem mcdegebragtc voorwer-
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pen , te Loeiden had laten zien , en ik alstoen on-

der die Chiroptera niet meer meende te erken-

nen , dan drie onbeschrevene soorten , welke sedert

,

door de met het onderzoek der Nederlandsche

Oost-Indische bezittingen belaste natuurkundige

Commissie , in grooten getale zijn overgezonden.

Omtrent dit onderwerp intusschen niets willende

aanmerken , zonder de voorwerpen , op welke D'

HORSFIELD die zeven nieuwe soorten, naar z^ne

inzigten gegrond had , nog eens meer naauwkeurig

onder het oog gehad te hebben , maakte ik raij in

het jaar 1828, mijn verblijf te Londen ten nutte,

en verzocht van de welwillendheid mgns vi'iends de

toestemming , om de voorwerpen , van welke hier

de rede is, aan een nieuw onderzoek te mogen

onderwerpen. En toen , even als den eersten maal

,

meende ik slechts drie verschillende soorten te

kunnen onderscheiden. BoiE , dien ik , tijdens

zijn vertrek naar Java, in het bijzonder de na-

sporing der door D"^ horsfield gevestigde soor-

ten , had opgedragen , zond mij bij eene zijner

laatste verzamelingen, eenige dier Rhinolophi, on-

der welke zich insgelijks de drie in dat land

,

door KUHL en VAN hasselt ontdekte soorten be-

vonden , mitsgaders eene nieuwe soort , welker ont-

dekking men aan zijn onderzoek te danken heeft.

Uit dit een en ander besloot ik, dat van de ze-

ven, onder den naam van affinis , minor, nobilis,

larvatus, vulgaris , deformis, en insignis, door

D' HORSFIELD aangewezene Rhinolophi, alleen de

vier eersten en insignis kunnen worden aangeno-

men , hetwelk ten opzigte van larvatus nog aan ee-

nigen twijfel onderhevig is.

Vulgaris en deformis zijn beide gegrond op ge-
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Jroogde en slecht bewaarde liuidcii van zijnen

t7isignis , of wel op vrouwelijke voorwerpen dier

soort; want wij welen, dat liet wijfje van geen

sipkon , of uitwendig ziglbare voorhoofds-opening

voorzien is.

De/ormis heeft van D' HORSFIELD liet aanzijn

gekregen ten gevolge der beschouwing van een eenig

voorwerp , en waarlgk de naam kon voor zoodanig

voorwerp niet beter gekozen zijn: want het is eene

de/ormi/as completa. Aan de slecht gevilde , in

één gedroogde dierhuid ontbraken genoegzaam al

de beenderen der voorste ledematen; het scheen-

been en de dije der achterste; de hoofdhuid zat

gebrekkig op den schedel vastgekleefd; met één

woord : het was een klein gedrogt (1). Het haar

is hetzelfde , als dat van /IA. insignis.

Men zal mij veeligt het opgegeven onderscheid

tegenwerpen in de vergelijkende afmetingen der

vlugt ; waarbij wij vinden 12i duim \oor vulgaris,

12 duim voor deformis en ISJ duim voor insi-

gnis; maar, buiten en behalve het groot verschil,

dat de leeftijd der voorwerpen ten deze oplevert,

zoo vraag ik, of men zich op afmetingen verlaten

kan , die genomen zgn op gedroogde overblijfsels

van de familie der Chiroplera , onverschillig lot

welk geslacht, of tot welke soort zij ook mogen
lehooren ? Ik heb dikwerf nog veel grooter onder-

scheid van maat aangetroffen bij dieren van eene

co dezelfde soort, die op spiritus bewaard, of op-
gezet, of zelfs in hunnen natuurleken staat waren.

(1) Is Iict io 'ILcI.inf; der Wetenschap, eene soortelijke di-

it^notc Ie vtsligcn
, en ccne species daar te stellen uit een

zoodanig ontredderd momterstaallje?
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Wij zullen voorloopig nog van de lijst der wel

bestudeerde EJdnolopki weglaten , diegenen , welke

door den Heer geoffroy , onder den naam van

Rhinolophus Commersonii is opgegeven
, gevestigd

,

zoo als die is , op de aanwijzing en eeue geleverde

afbeelding van commeeson. Die soort is sedert

niet meer gezien, en ook, zoo ik meen, in geene

der mij bekende verzamelingen aanwezig. Wij voe-

gen deze soort als een aanhangsel aan bet einde

der volgreeks, waar men haar waarschijnlijk eene

plaats zal kunnen toewijzen . nadat zij een gestren-

ger onderzoek zal hebben doorgestaan.

Aan de drie wel bewezene soorten van D'' HORS-

FIELD voegen wg drie andere nieuwe soorten toe

van Java. Twee van deze zijn ontdekt door de

H. H. KUHL en van Hasselt ; de derde is mij van

Java gezonden door de H. H, boie en macklot
;

daarenboven zullen wij eene nieuwe bekend maken

van Afrika, twee van Amboina en eene van Ja-

pan; waardoor het getal der bekende soorten van

Rhinolopld zal gebragt worden tot 17 ; behalve twee

twgfelachtige ; te weten : die van COMMERSON , en

de larvatus van HORSFIeld.

Wij verdeelen het geslacht Rhinolophus in twee

groepen of afdeelingen, en plaatsen in de eerste

afdeeling al de soorten , voorzien van een niet za—

mengesteld neusblad , met een' effen boord , en

dwars als een band geplaatst op het chanfrein. Zg

hebben geene duidelijke lobbe aan den grond der

schelp , of wel , zij is weinig in het oog vallende.

Deze afdeeling bezit geen' vertegenwoordiger in

Fiuropa.— De tweede afdeeling bevat de soorten met

een min of meer zamengesteld neusblad, in den

vorm eener lans opgeheven, en een kraakbeenig
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voetstuk (socle) drageude. Zij Lebben eene duide-

lijke lobbe aan den uitwendigen grond der schelp,

en deze min of meer ontwikkelde lobbe dient ter

sluiting van den gehoorgang eu schijnt den, bij de

overige geslachten der Chiroplera meer uitgewas-

sen tragus te vervangen. De twee Europesche

soorten behooren tot dit getal.

De strekking van dit Tijdsclirift mij niet veroor-

lovende, om eene volledige beschrgving der 17 soor-

ten van RJiinolojihi te geven, zoo zal ik mij be-

palen tot derzelver aanduiding door diagnosen,

met de opgave van de woonplaats ; de aan deze

korte verhandeling toegevoegde plaat toont de naau-

keurige afbeeldingen van den kop der soorten

,

welke niet vermeld z^n in de verhandeling van den

Hoogleeraar geoffroy. Eene volledige monographie

der soorten van dit geslacht , de afbeeldingen der

nieuwe soorten, en de menigte osteologisohe bgzon-

derheden blijven bewaard voor het tweede deel

mgner Monographies de Mammalogie , welks uit-

gave tot heden alleen verhinderd is door de ramp-

zalige tijden , waarin vfij leven , en die zoo weinig

gunstig zijn voor het vertier van prachtwerken. Ho-

pen wij , dat de voortzetting dezer onderneming , als

ook die der PlaTiches coloriées des oiseaiix
,
faisant

suüe aux planckes enluminées de BüFFON (1), wel-

dra in die redenen geene beletselen meer mogen vin-

den; al de bouwstoffen, zoo van tekst als teekenin-

(1) Viin dit werk zien rccd« 90 Aflevcringon het liclit, zul-

lende deze uit^are met oog 4 Allereriugcn voltooid, en

te Z'imea in 5 rleclen vervat zijn. De methodiekc tafel

,

waarmede het laatste deel moet eindigen , zal ter systema-

tinche rongschikking verstrekken der 1O05 platen T«n

Büi'FON en der 550 van deze nieuwe volgrecks.
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gen liggen lot het drukken gereed, ten einde de

verbindtenis te vervvdlen , die ik jegens de intee-

kenarcn op deze werken heb aangegaan.

EERSTE AFDEELING.

EEHVOraiG , DWARS , MIK OF MEER AFGEROND

NEUSBLAD.

KHINOLOPHUS NOBILIS.

{Rhinolophefameux.)

PLAAT I, FIG. 1.

Het neusblad als eene kroon uitgesneden ; de

hoefijzer omgeven van een breed vlies, van voren

spits, aan de zijden met ploo:gen voorzien; de

vacht gevuld, veelkleurig; de schouders en de rug

van eeue zuivere roskleur of kastanjebruin , bene-

den de schouders en de zijde van den rug van een

zuiver wit, de buik grijs, borst en zgden wit.

De lengte van den volwassenen is 5 dm. 2 hjn,

waarvan de staart 1 dm. 6 Ign en de vlugt 18,

19 a 20 dm. beslaan.

Synonym. TAe HORSF. Zoolog, research, in Java ,

en de plaat van dit werk. De kop in natuur-

lijke grootte afgebeeld op onze plaat Fig. 1.

Vaderland. Bij het Nederlandsch Museum in

grooten getale ontvangen van onze natuurkundige

reizigers: leeft op de eilanden Java en Titnor.
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RHINOLOPHUS DIADEMA.

(Rhtn. diadême.)

De ooren meer boog , dan breed , met eene

duidelgke lobbe ; bet neusblad met een' zoom als

een vierde van een' cirkel , een tweede vliesje tus-

scben bet eerste en de neusgaten, wier zijwanden

zicb met bet boefijzer vereeuigen. Het baar fijn,

lang en gevuld ; ten naastenbij gebeel eenkleurig

;

de bovendeelen goudacbtig ros ; de onderdeelen

grijsacbtig bruin, maar de grond der baren wit-

acbtig.

Lengte 5 dm. , waarvan de staart er 2 beslaat.

De vleugels van den volwassenen 16 dm.

Synonym. Deze soort is besebreven door geof-

FROY Annal. du Mus. Vol. 20. pag. 263. pi. 6.

Vaderland. Twee exemplaren van dezen Rhino-

lophus door PÉRON van Timor medegebragt, be-

vinden zicb iu bet Parijscbe museum.

RHINOLOPHUS INSIGNIS.

{RAiiu distingué.)

PLAAT I. ric. 2.

Het neusblad met een' gerenden rand , meer

breed dan hoog ; een ander bebaard
,

plat liggende

tusschen bet vorige en bet boefljzer ; acbter bet

blad een groote klierzak, en aan weerszijde van

dezen eene kleine, naauwelijks zigtbare opening,

waaruit drie haarbundelljes te voorschijn komen;

brecde , zacht uitgesnedene ooren, zonder lobbe.

De vacht dik ; bij de beiden seksen de kop eu

MAT. TIJD8CIIK. I. 2
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de nek zuiver wit met zeer fijne bruine punten;

de schouderbladen en geheel de rug donker kas-

tanjebruin met licht grijze haarwortels. Van onde-

ren grijs-bruin ; de inhechting der vleugels en zn-

den donker bruin. Het wijfje rosser.

Lengte 4 dm. , waarvan de staart een duim en

eene lijn inneemt; vlugt 12 a 14 dm.; voorarm 2

dm. of eene Ign meerder.

Synonym. Vespertilio insignis, horsfield,

Zool. res. in Java sp, 7.

Vaderland. Zeer gemeen op Java en op al de

eilandjes , welke dat groote eiland omgeven. In

menigte van onze reizigers ontvangen.

RHINOLOPHUS SPEORIS.

{Rliinolophe cruménifère.)

Neusblad met een' afgeronden rand, breeder dan

hoog, een siphon of eenige opening achter het

blad , waaruit een haarvlok wast : deze opening is

zeer duidelijk bij Let mannetje ; doch naauwelijks

zigtbaar bij het wijfje. Breede en flaauw uitgesne-

dene ooren, met eene duidelgke lobbe. De staart

half zoo lang als de voorarm; de fijne punt vrij.

Het haar dik en glad, dat van de opperdeelen

tweekleurig; de rosachtige of bruine tint der haar-

pnuten min of meer levendig ; het wijfje rosser

dan het mannetje; de onderdeelen zuiver wit.

Lengte 3 dm. , waarvan 1 dm. afgaat voor den

staart. Voorarm 1 dm. 8 lijnen. De vlugt van

den volwassenen 10 a 12 «luimen.

Synonymie. Vespertilio speoris, schneid.

SCHREB. Siiugeth, Tab. 59. b, siifip, — geoff. Ann.
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du Muséum, vol. 20 ƒ>. 261; met eene afbeelding

van den kop. — RH, crumÉNIFÈRE, pÉRON Fo^.

Atlas , pi. 35.

VaderlaTid. De eilanden Timor en Amhoina;

leeft in holen, wordt in vele Museums aangetroffen.

RHINOLOPHUS BICOLOE.

{Wun. bicolore.)

PLAAT I. FIO. 3.

NeusLlad klein , dwars , met een groot uitwas

tusschen dit en Let boef^zer ; wratten aan de on-

derlip ; ooren breeder dan hoog ,
gerond , met eene

duidelgke, zeer kleine lobbe ; staart langer dan twee

derde van den voorarm. Het baar lang , glad en over-

al tweekleurig ; bovenaan vnl , met kastanje-bruine

punten; onderaan witachtig met fijne bruine punten.

Sy7wnym. Deze nieuwe soort is men verschul-

digd aan de ontdekking der natuurkundige comr-

missie in Indie.

Vaderland. Zeer gewoon op Java, Amhoina en

op Timor. In groote menigte bij bet Nederlandscb

Museum oatvangeo.

RHINOLOPHUS TRIDENS.

(RAt'n. tridenU)

INcusblad breed en hoog, ia drie punten eindi-

gende ; ooren groot, breed met een geronden zoom;
een derde gedcultc van het einde des vrqen staarts

steekt buiten het vlies; weinig kort baar, van bo-
ven van eene bJaauwachtigc aschkleur met een' wit-
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ten grond ; van onderen witachu'g ; de onderbuik

en d^en zijn kaal.

Lang 2 dm. 9 lijnen , waarvan de staart 8 lijnen

beslaat; voorarm 1 dm. 8 lijn, vlugt 8 dm. 6 of

8 lijnen.

Synonym, Rhinolophe TRIDENT, GEOFF. Grand
ouvrage d'Egypte pi. 2 N°. 1. — Annal. du Mu-
séum. T. 20 p. 260. sp. 3.

Vaderland. Egypte en Nubie ; bevindt zich in

verscheidene Museums.

RHINOLOPHUS TRICUSPIDATUS.

{Rhin, triffuspe.)

PIAAI I. FIO. -4.

Neusblad uitgebreid , in drie ongelgke punten

eindigende , waarvan de middelste zich als eene

lans verheft; ooren klein, smal en puntig. Tus-

schendijvlies vierkant uitgesneden; de fijne staart-

puut vrg. Haar fijn en glad, van boven rosach-

tig bruin, van achteren donker bruine punten;

van onderen lichter bruin.

Lengte 2 dm. 2 lijnen, waarvan de staart 10 1^-

nen uitmaakt; vlugt 7 dm. 5 of 6 I^nen; voorarm

1 dm. 4 lijnen.

Synonym. Van deze nieuwe soort is alleen door

onze natuurkundige Commissie een tweetal Exem-
plaren overgezonden.

Vaderland, Het eiland Amboina.
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OVERGENOHEN AANTEEKENIPÏG AANGAANDE TWEE

TWIJFELACHTIGE SOORTEN.

RHINOLOPHUS COMMERSONII.

Rhin, Commerson,

Obscure caudatus ; aurlbus simplicibus , amplis ,

acuminatis , erectis
,

palulis ; iiaso duabus valvis

transversis, late secedeniibus hiuico (1).

Meu zoude, zegt de Heer geoffroy verder, de-

ze soort van Khinolophus met geen anderen, dan

met BJiin, diadema kunnen verwarren ; maar bui-

ten en behalve dat hg veel kleiner is dan deze^

(1) Men kaa deze diagnosis op alle bekende , en waarschijnlqk.

ook. op alle , iu vervolg van tijd nog te ontdekken Rhi—

nolophi toepassen. Zie liicr echter op welke wijze de

meeste dier beschrijvingen zijn ingerigt. Zoodanige arbeid

is voor den schrijver zeker noch langwijlig, noch ver-

moeijend; maar van welk nat is hij voor den natuurbe-

oefenaar? Het is ommogclrjk, zich ter bepaling der soor-

ten 1 of ter onderlinge vergelijking derzelve daarvan te

kunnen bedienen. De op de Linncaanscke leest geschoeide

aanduidingen zijn in onze dagen, waarin wij ons door eene

tallooze menigte diersoorten omgeven zien, welker hoe-

veelheid door de nieuwe ontdekkingen van ieder jaar nog

vermeerderd wordt
,

geheel onbruikbaar geworden. Dat

dagelijks toenemende getal soorten vereiccht eene meerdere

uitvoerigheid van omschrijving en eene strengere naauw-

kcurigheid van vergelijking, dan men gewoonlijk daaraaa

besteedt, het verpligt tot eene racer gezette studie, dan ze-

kere naturalisten schijnen noodig te achten, die ziel), dwaas

genoeg inbeelden, d.it zij door eenen naam uit te denken,

en in der haast eenen zoogenaamdcn sptcifiektn volzin

,

gevolgd van een trotsch Mllll , in kapitale lelters necrte-

echrijveii, stoutmoedig plaats kunnen nemen in de rij der

schrijvers , t-n zich op de ontdekking eeuer soort mogca

beroemen. Zondcrbarc begoocheling der eigcolicfdc!
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is ook liet neasblad een derde minder breed , ter-

wijl zijn staart een derde korter is ; daarenboven

beeft het tusscbeudijvlies , welks rand bij BJiin.

diadema in eenen uitspringenden hoek eindigt , bn

deze soort eenen inwaartschen hoek.

Synovym. Gevestigd op de afbeelding der band-

schriften van COMMERSON. Zie den kop , in de

An7i. du Muséum , T. 20 p. 263. Ik heb hem nooit

in natura gezien.

Vaderland. Volgens COMMERSON Madagascar.

HHINOLOPUÜS LARVATUS.

{R/u7i. masqué.')

Zoude volgens den Heer horsfield , een derde

minder groot zijn, dan zijn R/iin. nobilis. Neus-

blad dwars , breed , zeer ontwikkeld , met eene

dwarse plooi in het midden. Ooren met een ver-

breed grondstuk , zonder lobbe ; de voorrand bin-

nenwaarts gebogen, zoo dat de ooren elkander ten

naastenbij raken.

Het haar der bovendeelen donker bruin , met

eenen gouden gloed geschakeerd ; al de haren met

eenen goudkleurigen grond en bruine punten. De

haren van het onderste gedeelte hebben dien goud-

tint lichter dan die van boven ; naar achteren gaat

dezelve in het grijsachtige over , hetwelk aan die

deelen een' grgsachtig gouden glans verleent.

Lengte drie duim , waarvan de staart 1 dm. in-

neemt; vlugt 14 duimen.

Synonym. Eene in de Zoolog. research, in Java,

door den Heer horsfield, onder den naam van

RHINOLOPHUS LARVATUS afgebeelde en beschre-

vene soort.

Vaderland. Bewoont de holen op het eiland Java.
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TWEEDE AFDEELING.

HET NEUSBLAfl MIN OF MEER ZAMEN GESTELD; HEI'

ACHTERSTE ALS EESE LANS OPGEHEVEN , EN ZlJUf

VOETSTUK ÜIT HET EOEFIJZER ONTSPRUITENDE.

RHINOLOPHUS LUCTUS.

{RJiin. deuiL)

TLAAI I. riG. 5.

Het huidgestel , door de breedte der vleugels

,

de onmatige grootte der ooren, en de vliezige aan-

hangsels van het reukorgaan , op eene buitenge-

wone wgze ontwikkeld. De staart van de lengte

des scheenbeens en der vingers, met eene spitse,

vrije punt. Het hoefijzer, in eeii breed vlies be-

staande , overdekt de lip , en doet de groote lans

ontstaan , die uit drie lagen van blaadjes gevormd

is. Uit het midden van den trechter der neus-

gaten ontspringt het voetstuk, hetwelk vier, zich

van elkander verwqdereude bladen draagt, in den

vorm van het J>/a/Meze/-kruis. Aan de onderkaak

twee groote yrratten.

De Vacht is zeer dik en wollig ; van eene dof

zwarte, of roetklear; door de grijze punten van de

haren der onderdeden, verspreidt ziclï over dat

geheele gedeelte des gewaads ccn lichte aschlirtt.

Lengte van du punt der ooren tot het eind van den

staart 5 dm. , waarvan de staart 1 dm. en 8 lij-

nen beslaat; vlugt 14 dm. en 2 lijn, voorarm 2

dm. 'i lijti. Deze afmetingen zijn aau een oud

wijfje genomen.

l)c ontdekking dezer zonderlinge soort is men aan
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BOIE verschuldigd, welke haar gedurende zgn ver-

blijf in het woeste district Tapos opving.

Vaderland. Het eiland Java,

RHINOLOPHUS EURYOTIS.

{Rhin. euryote. — Groot-oor.)

De ooren zeer groot, met eene breede schelp

en afgeronde lobbe ; de staart kort , een derde der

lengte van het scheenbeen. Eene lange lans ach-

ter het voetstuk, hetwelk een enkel, regt, lang-

werpig blad draagt , met een' afgeronden rand

;

een beginsel van vlies op ieder neusgat ; vier groote

wratten aan de onderkaak.

Dik, wollig baar, van boven met een' witten

grond, en tot aan de fijne punt, welke licht ros

is, van eene levendige ros-bruine kleur; het aan-

gezigt en de zijden van den hals licht bruin ; wit-

achtige borst met licht bruin geschakeerd ; don-

ker bruine zijden , en het midden des buiks licht

bruin. Het wijfje niet zoo ros als het mannetje.

Lengte 2 dm. II lijnen; voorarm 2 dm; vlugt

11 dm. 6 lijnen.

Vele voorwerpen dezer nieuwe soort bebooren

tot de belangrijke ontdekkingen van de Heeren

MACKLOT en MULLER, gedurende hun verblijf op

de Molukken.

Vaderland. Het eiland Amboina.

RHINOLOPHUS TRIFOLIATUS.

{RImi. treffle.)

PLAAT I, FIG. 6.

Dubbel neusblad ; het voorste dwars , en door
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een vliezig aanhangsel met de lans vereenigd; het

hoefijzer uit twee vliezen zamengesteld , in het mid-

den verheft zich het voetstuk, dragende drie lob-

ben, in de gedaante van een klaverblad. Wijde

ooren, de inwendige lebbe half zoo groot als het

oor, de staart zoo lang als het scheenbeen.

Zeer dik van baar ; de bovendeden van eene

rosachtige ascbkleur ; kop en nek rosacbtig vfit

;

borst en buik aschkleurig bruin; de vliezen geel-

achtig.

Geheele lengte 3 duimen; vlngt 12 duimen;

voorarm 1 dm. 10 lijnen.

Ontdekt door onze Natuurkundige Commissie in

Oost-Indie ; de beschiijving naar twee voorwerpen,

in het Nederlandsche Museum voorhanden.

Vaderland. Java, District Bantam.

RHINOLOPHUS UNIHASTATUS.

(JUiin. unifer.")

Neusblad met een' dubbelden rand aan zijn

grondstuk , eindigende in de lans ; eenvoudig hoef-

gzer zonder langwerpig blaadje [feuille lanceolée)^

een naakt voetstuk zonder vliesje ; eene enkele

dwarse wrat aan de onderlip; puntige ooren, met

cenen weinig ontwikkelden oorlap ; lengte des staarls

twee derde gedeelte van die des voorarms.

Lang glad haar, van boven twee-, van onderen

cenkleurig. Het mannetje aschgraauw , of blaauw-

achtig grgs. Het wijfje rosachiig asch- of geheel

roskleurig.

Lengte 3 dm. 5 of 8 lijnen, met den staart, die

l dm. 2 of 3 lijn beslaat; voorarm 2 dm.; vlugt
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13 a 14 dm. de volwassene. lu gemiddelden leef-

tijd 3 dm. 1 of 2 lijn. Voorarm 1 dm. 9 lijn.;

vlugt 11, ook wel slechts 10 duimen.

Synonym. rhinolophus unihastatus, geoffr.

Annal. du Muséum , Fol. 20. pag. 257 met eene

afbeelding van den kop. — Grosse hufeisen

FLUGMAUS, KUML, Annalen der JFelleratiiscli, Ge-

sellsch, IV. welke zegt, dat de soort in Duilschland

niet bestaat, hoezeer zij aldaar gevonden wordt.

Le grand fer-a-cheval, daubenton Mém. de

VAoad, des Scieno. Année 1759 ; later dooi* LIN-

NAEUS verward met le pelit fer-a-cheval , onder

den naam van Vesperlilio ferrum equirmm.

Vaderland. Sommige gedeelten van Europa; in

oud bouwvallig metselwerk; als mede in de noorde-

Igke deelen van Afrika , in Syrië en Turhye.

RHINOLOPHUS AFFINIS.

{Rhin. affitiis.)

PIAAT I, FIC. 7.

Lansvormig neusblad , met een afgerond vliesje

vereenigd , het naakte voetstuk van twee vliezen

,

als een hoefijzer omgeven ; vier wratten aan de on-

derkaak ; zeer groote ooren , met eenen grooten af-

geronden oorlap ; staart half zoo lang als de voor-

arm.

Haar lang en dik, vooral zeer lang aan de borst.

Het mannetje van boven bruin, roelkleurig; van

onderen ascLachtig bruin. Het wijfje van boven

rosachtig bruin, van onderen licht ros.

Lengte 3 dm., waarvan 11 Ignen voor den staart;

voorarm 1 dm. 10 lijn.; vlugt 11 of 12 duimen.
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Synortymie. HHINOLOPHUS AFFINIS , HOBSFIELDd

Zool. research, in Java. Eene enkele diagnosis.

De Nederlandsche iiatuarkuudige commissie heeft

deze soort in de rotsljolen gevonden aan de oevers

der Zee, en eene menigte van dezelve aan het

Museum overgemaakt.

Vaderland. De eilanden Java en Sumalra.

HHINOLOPHUS CLIVOSUS.

{Rlitn. cliffon.)

piAiT I, no. 7.

Eenvoudig neusblad in den vorm van eene wei-

nig opgehevene lans; een naakt grondstuk, van

voren als eene groeve verwijd ; het hoefijzer beslaat

in een breed vlies ; eene enkele vfrat aan de on-

derkaak
;
groote

,
puntige ooren ; de inwendige lobbe

zeer groot en met haren bedekt. De staart een

derde der lengte van den voorarm.

Dik, lang haar; van boven twee- van onderen

eenkieurig. De haren der oppcrdeelen witachtig

aan den grond , uitloopende in het aschgraauwe

met een' wijnmoer tint; witachlige onderdeelën; het

wijfje een weinig meer ros.

Lang 3 dra., waarin de staart voor 1 dm. en

2 Igiicn deelt ; voorarm 1 dm. 19 lign. ; vlugt 10

II of 12 duiiEen, naarmate van den leeftijd.

Synonymie. HHINOLOPHUS CLIVOSUS, RUPP. Alias

Tab. 18, naar een voorwerp van Egypte. Rhi-

NOLOPHUS GEOPFROYI, A. SMITII , -LOol. joumal
N". 16 pag. 'l33. — HHINOLOPHUS CAPEN8IS, LICH-

TENST. (Jalalog. des doubtes. pag. 'i.

Vaderland. Het Nederlandsche Muscam heeft
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voorwerpen ontvangen van Egypte, de Kaap de

Goede Hoop en van Dalmatie^ men vindt er ook

in den Levant en in Sicilien.

RHINOLOPHUS BIHASTATUS.

{Rkin. bifer.)

Lansvormig neusblad met haren voorzien ; drie

rijen plooijen vormen het hoefijzer ; een voetstuk

uit de laagte oprijzende, draagt een tweede lans-

vormig vlies; eene enkele wrat aan de onderkaak;

zeer groote ooren, voorzien van een' grooten oor-

lap , die door eene stei-ke uitsnijding geteekend is.

Lengte des staarts twee derde gedeelte van den

voorarm.

Zeer lang, fijn, zijdeachtig haar, een gedeelte

van den voorarm en het zijdevlies bedekkende, en

geheel en al van een glanzig wit. Deszelfs pun-

ten bij het mannetje ros-aschkleurig , bij het wgfje

licht-ros. Doorschijnende vliezen.

Lengte van den volwassenen 2 dm. 9 lijnen

;

voorarm 1 dm. 5 lijnen, vlugt 9 duimen. Men
heeft er van 8 dm. en de jongen hebben slechts

7 dm. 6 of 7 lijnen.

Synonymie. Rhinolophus bihastatüs, geoff.

An7i, Mus. vol. 20 pag. 259 , met eene afbeelding

van den kop. Petit FER-a-CHEVAL, buff. Hist.

natur. vol. 8, tab. 11. fg. 2. Vespertilio hip-

POSIDEROS, BECllTST. Schijnt het jong van grand

fer~a-cheval. — Hufeisennasige flugmaus
,

KUHL Ann. der Wetlerauiscli. Gesellsck. IV s. 205.

Vaderland. Europa ; men viudt deze soort zeld-

zaam, vermits zg zich schuil houdt en op ontoe-

gankeiqke plaatsen overwintert.
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RHINOLOPHUS MINOR.

(Rhin. nain.)

Het neusblad zamengesteld en lansvormig, met

haren aan de punt ; een voetstuk , waarvan het

bovenste gedeelte ia twee tanden verdeeld is, de

een naar voren gerigt , de ander regtstandig ; het

hoefijzer met een zeer breed, ingekorven vlies,

groote oorea met een' grooten oorlap. De staart

twee derde der lengte van den voorarm.

Het haar van het mannetje van boven graauw

zwartachtig bruin ; van onderen graauw bruin , dik-

werf met witte punten. Het wijfje geheel ros,

doch lichter van onderen.

Lengte van den volwassenen 2 dm. 4 of 5 Ign.

waarvan de staart 8 Ign. beslaat; voorarm 1 dm.

5 of 6 lijn. , vlugt 9 dm. 2 of 4 Ign.

Synonymie. Rhinolophus minor, HORSF. soo/.

research, in Java, op eene zeer beknopte diagno-

sis. Het Museum bevat verscheidene Exemplaren.

Vaderland. De eilanden Java, Sumalra en
Timor.

RHINOLOPHUS PUSILLUS

{Rhin. pusille.)

PLAAT I, PIO. 9.

Kleiner dan de Rhinolophus minor. Het neus-
blad zeer opgeheven als eene lans en van haar
voorzien. Het voetstuk in oenen, insgelijks met haar
bezetten knobbel eindigende; op het voorste ge-
deelte van het groudstuk een smal blad met eene
naar voren gebogen punt.
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Het haar van beide seksen sterk tweekJeurig van

boven, éénkleurig van onder; dat der bovendeelen

Vfit, de fijne punt graauw-bruin , van onderen

Isabella- of koffijmelkkleur.

Lang 2 dm, 2 of 3 lijnen ; vlugt 8 dm. 3 of 4

Jjjn ; voorarm 1 dm. 4 lijnen.

Vaderland. Deze onbeschrevene soort is op Java

gevonden.

BHINOLOPHUS CORNUTUS.

(R/tin. cornu.)

Zamengesteld , lansvormig, met baar bekleed neus-

blad ; als een stompe hoorn opgaand voetstuk , met

eenen vlakken voorkant ; het hoefgzer met een

breed vlies bekleed
;
groote uilgesnedene ooren met

een' grooten oorlap; staart ter lengte van het

scheenbeen.

Het haar lang en overal tweekleurig : het bovenste

als wijnmoer, het beneden gedeelte witachtig; vaa

onderen witachtig met ros-bruine fijne punten ; al

de vliezen zwartachtig.

Lengte 2 dm. 2 lijnen, waarvan 9 lijnen door

den staart worden ingenomen ; de voorarm 1 dm.

4 Ign , vlugt 7 dm. 1 of 2 Ignen.

Deze nieuwe soort is overgezonden door den

Heer burger en bestemd naar twee in het Ne-

derlandsch Museum voorhandene voorwerpen.

Vaderland. Japan.
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OVER

DE STER-ANIJS
{itLICIUm ANISATVM Llltff.),

DOOR

W. H. DE VRIESE.

Opmerkelgk is Let, dat van zoo vele voort-

brengselen van het plantenrijk, welke voor ge-

nees- en huishoudkunde vau het uitgebreidste

nnt zijn, de ware oorsprong zoo langen tijd on-

bekend gebleven, of zelfs nog heden onbekend

is. Niet mocijeliik zoude het zijn , eeue reeks

van voorwerpen op te noemen, op welke dit kan

worden toegepast. Het meest van allen is zulks het

geval mei overzeesche producten, sedert vele ja-

ren reeds naar Europa overgebragt. De handel,

die voorname bron van algemcenc beschaving, had

welligl meer tot de kennis dier voorwerpen kun-

nen toebrengen, en in het land, waar eenmaal de

stapelplaats was der geurige specerijen, uil Oosl-

Indie aangevoerd, had men uit diezelfde bronnen,

uit welke zooveel welvaart is voortgevloeid , mis-

schien meerder kennis kunnen verkrijgen, dan die,

waarmede men zich zoo langen tgd liccft moeten

vergenoegen, liet is echter verre, dat wij in winst-

bejag de oorzaken hiervan zouden willen zoeken.

Dit ware het nijvere voorgeslacht te kort doen. De
laagte, waarop vroetcr de welenscUappcu , en vooral

NAT. TIJDSCHR. I. 3
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de planteukunde, waren; en de mindere algemeen-

heid der weinige bestaande kennis, gaven vroeger

tot het nagaan van den aard der producten min-

der aanleiding. De reizen over zee werden door

natuurkundigen zeldzamer ondernomen, en door

deze meest niet uitsluitend met een wetenschap-

pelijk doel. Zeevarenden en kooplieden ontdek-

ten veela! toevallig geneeskrachtige zelfs tandigheden,

welke later belangrijke handelsartikels werden, en

hielden bijna uitsluitend verkeer met dezelve. De
plaatsen, welke de bedoelde zelfstandigheden ople-

verden, waren daarbij somtijds, of uit haren aard

zelven of door de inwoners gevaarlijk, of somtijds

geheel ontoegankelijk. liet laatste is vooral toe-

passelijk op China en Japan, zoo als evenzeer

uit de lotgevallen van vroegere als die van latere

reizigers is gebleken.

Onder de voortbrengselen dezer beide landen,

welke langen tijd gebruikt zijn (1), maar waarvan

eerst later de ware oorsprong is bekend gewor^

den, beliooren de Capsulae atiisi stellati, Sier-

anijs, misschien aldus genaamd om de groote

overeenkomst met het gewone any^zaad, senten

Pitnpinellae anisi L, in reuk, smaak en genees-

kracht. Aan den beroemden reiziger D'. siebold,

is men de nieuwste kennis van de plant verschul-

digd, welke de anisum stellatum oplevert. Volgens

gedroogde exemplaren, uit iapan van zijn Ed. ont-

vangen, gaf de H^ nees von esenbeck eene af-

(1) Het schijnt, dat op het einde der zestiende eeuw, de

Stcr-anijs het eerst met een Engelsch schip naar Euro-

pa is gebragt (dörffürt, Ncucs Devtschcs Apotheker-

huch, \.
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beelding van deze plant, uit welke men omtrent

de houding van dezelve eenigzins kan oordeelen,

doch welker uitvoering veel te wensclien overlaat.

Wij vallen hier eene beschrijving en ontleding van

bloem en vrucht van dezen Slei-anysboom geven

,

en betuigen onzen dank aan de welwillendheid van

den Hoogl. BLUME , Directeur vau 's Rijks Herbarium

te Leide7i, voor den toegang ons verleend eu de

inzage ons gegeven van gedroogde exemplaren, van

THUNBERG vooral , uit het herbarium van VAN

HOOYEN , welke wg konden beschrijven en met de

laatste door deu l\'. siebold aangebragte vergelijken.

De oudste beriglen omtrent de plant welke de

Sler-antjs van den handel voortbrengt , vindt mea

opgeteekend door engelbert kaempfer , die om-

streeks het jaar 1690 in China en Japan gereisd,

en in 1712 de vruchten zijner nasporingen be-

kend gemaakt heeft, in een werk, dat in de we-

tenschap nog als klassiek wordt beschouwd.

De vijfde afdeeling (fasciculus V.) van het werk

van KAEMPFER (1) handelt over Japansche plan-

ten , en onder deze is ook de bedoelde plant be-

schreven. In de landtaal heet dezelve Somo, ge-

woonlijk Skimmi, Fa7itta S/ummi, ook wel Fanna
Skiba, bij uitnemendheid alleen Fanna, hetgeen

bloem bcteekent.

Kaemi'fer's beschrijving der plant, zoo wel als

de afbeelding van dezelve door hem gegeven , kun-

nen slechts in weinig opzigten naauwkeurig worden

genoemd , en laten zeer veel te wenschen overig.

(1) Amoenitatum txoticarum potitico~phjsico~tnt:{licarum, Fas~

ciculut f. auLhiic r.HdEutEnT ii.Ha.VPi lh. Lansoviat\l\'l.

3*
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Het hoofdzakelijke van zijne beschrijving komt hier-

op neder.

Het is een woudboom, welke de hoogte van een'

kersenboom bereikt, en een' aromatiekeu bast heeft.

Het blad is gelijk aan dat van den Laui'ier, de

bloem aan die van eene Narcis , het zaad aan dat

van den Wonderboom, en acht zaaddoosjes zijn

in eenen kring te zaraengegroeid eveu als in den

Euonymus. Het hout is rood, hard. breekbaar;

-het merg is zacht en zwammig. Uit téne punt

komen vele in een' kriug geplaatste vetachtige bla-

deren te voorschijn. De bloemen zijn op ronde,

witte- of roodachtige , een halven duim lange bloem-

stelen geplaatst aan het einde der takken. Zij

zijn bleek wit en uit zestien bloembladen beslaan-

de, van welke acht langwerpig eirond zijn, en

tusschen deze zijn er even zoo vele smalle puntig-

lancetvormige: onder aan deze laatste eindelijk zijn

vier kortere meestal niet ontwikkelde bloembladen,

op de plaats van den kelk. Uit de punt van den

bloemsteel, die in het midden der bloem uitsteekt,

ontstaan acht kruiswijsstaande voren , welke onge-

veer door twintig gele, langwerpige, regtopstaan-

de in tweeën gespleten topjes {apices, waarschijn-

lijk anlherae) , zonder meeldraden worden omge-

ven. Na het afvallen der bloembladen ontwikke-

len zich de vruchtdoosjes.

Kaempfer's beschrijving van de vrucht komt

met de Sler-anijs van den handel zóó overeen,

dat er geen twijfel kan bestaan of hij de Sler-anijs-

planl bedoeld hebbe. — De Chineesche en Japan-

sche priesters zeggen , dat deze boom den Goden

welbehagelijk is. Met kransen en bundels, van de

lakken gemaakt, tooijen zij hunne afgoden op, en
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aan de schimmen der afgestorvenen breugén zij

eene heilige eei' toe , door huune gi-aven er mede

te versieren. Zij verbranden in kleine buisjes

,

die ia asch zgn geplaatst, het poeder van den

bast door eene zachte vonkiiig, en hierna bepa-

len de publieke nachtwakers den tijd , op wel-

ken de klok moet luiden om het uur aan te dui-

den. Ook op de altaren der afgoden wordt dit

poeder in koperen vaten verbrand om de aange-

name reuk. Een vergiftige visch in water gekookt

met takjes van dezen boom, wordt nog veel schade-

lijker; de Hollanders noemen dezen visch o^6/aier(l).

De weg door kaempfer ingeslagen , is later

door THUNBERG gevolgd. In 1775 kwam hij op

Java, en vertrok in dat zelfde jaar naar Japan,

waar hij, niettegenstaande de achterdocht en onver-

draagzaamheid der bewoners, in den tijd van eeni-

ge weinige maanden een zeer groot aantal planten

verzamelde. De beschrijving welke hij van den

Sler-anijs-boom gaf, komt met die van kaempfer
overeen (2). Hij plaatste de IlUcium anisatwm

tussclicn de geslachten Uoultuyn'ia en Magnolia ,

en onderscheidt dezelve door geelachtige bloemen.

liet eiland Hippoii en de omtrek van Nangasaki

worden als de gi'oeiplaatsen , en de maand April

(1) MoRR\y [App. mtd. UI.) heeft reeds vermeld, of mis-

•cliico vaa MNSAEUs nagcsclireveii {Sp. pi. I. üü'i. Ed. III.

Vinil.) dal de liicr bedoelde vJscli Telraodon occllalus L.

xuudc /.ijii. Dit andere plaatsca van kaewpfer's wer-
ken wordt dit beyesligd. {Uittoire nuturcllc du Japon
par K. I. cli. 11. p. 117.). Zie ook: osbeck's Rciie

nach China, .S. 'i04 , onDgeliaald in liet werkje van IT. r.

autümiim; rii Uebti dat Gift dcrFisehe S. 50. Tiibin^en 1833.

(2) Flora Japomca. Lipsiac 1784.
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voor den bloeitijd opgegeven. Hij betwijfelt echter

of ƒ. «w. en ƒ. Jloridanum wel als soorten onder-

scheiden zijn , en schijnt genegen beide deze , thans

als soorten erkende planten, voorbijsoorten te hou-

den. Het gezag dezer. beide reizigers is door de

lateren , van linnaeus tot op de candolle , tot

grondslag der bepaling van J. an
,
gehouden.

Zoo verre mij bekend is , was deze plant nimmer

in Europa , en is dezelve tegenwoordig nog in

geenen onzer plantentuinen aanwezig (l). Dat er

echter planten in den handel zijn, onder den naam

van ƒ. anisatum is reeds vi'oeger aangetoond. Ik

had nog dezen zomer gelegenheid om mij hiervan

te overtuigen , door eene plant onder dien naam

voor den Rotterdamsclien plantentuin uit huik ont-

(1) De Heer Dr. DALEN heeft zijne pogingen
,

gedurende

vele jaren in liet werk gesteld, om liet nieuwst aangebragte

zaad dezer plant te doen kiemen, nimmer met gelukkig

gevolg bekroond gezien , boewei deze kieming op een aan-

tal vcrscliillende wijzen , door hem is beproefd. De ou-

derdom der znden , die , wanneer dezelve hier aankomen ,

bijna geheel hol zijn , en bijna alleen uit het uitwendige

zaadomhulsel bestaan , schijnt hiervan de rede te zijn.

Onder eene hoes'eelheid van 1§ once zaden (medicinaal

gewigt) van voor eenige maanden alliier uit Japan aan-

gebragte Ster~aniji , vond ik tiaauwelijks een dertigtal niet

verteerde zaden. Van deze heb ik de buitenste hoomige

olieachtige huid doorbroken , daar zonder dat de za-

den niet vochtig worden , maar op de oppervlakte van

het vocht blijven drijven. Ik zag dezelve niet kiemen

iii water, waardoor Chlorium was gedreven; ook niet op

de wijze van otto {F'crh. des yereins zur Bef'órd, d,

Garlenbaues in Könl^r. Preussen.yo}. II.), in acidum oxa-

licum. Wij hopen bij nadere gelcgendheid hierop terug

te komen. Wij merken hier alleen aan , dat wij het zaad

sleclits hebbeu zien zwelïcn , een verschijnsel hetwelk

men niet tot die der ware kicmïng kan 'brengen volgens

TH. DE SAUSSURE.
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vangen , en kwam , daar ik dezelve niel als zooda-

nig erkende , na gedaan onderzoek op het denk-

beeld, deze zaak eens aa te gaan. Dat dezelve niets

anders is dan Illinium parviflorum , kan geredelijk

uit de ontleding van dezelve blijkeu , welke wij

hiei- hebben bijgevoegd , insgelijks uit de afbeelding

en beschrijvingen bovengenoemd.

RoziER EN MONGEZ (1) hebben ia 1779 mede-

gedeeld dat de Sler-anijsplant , Illiciunt anisalum

L. , in 1778 te Parijs in den koninklijken planten-

tuin heeft gebloeid. Deze plant was echter niet

de Steranijs , maar I, ftoridamtm (3) door JVP john

BRADLEY in 1771 het eerst naar Engeland ge-

voerd, uit het westelijke Florida eu wel uit den

omtrek van Pensauola,

Wij laten hier eene beschrijving en ontleding van

de ƒ. an. volgen , alsmede eene korte opgave der

kenmerken van de in de tninen onder bovenge-

noeniden naam voorkomende /. parviflorum.

De lllicium anisalum behoort volgens R. broWN,

met de geslachten Drimys {fVinlera) en Tasman-

nia, lot eene eigene familie der Wintereae , zeer

na verwant aan de familie der Magnoliaccae ea

Annotiaceae. De soorten dezer kleine familie zijn

in yimeriha, in Nieuw Holland, China eu Jdpan,

en zijn alle min of meer spcceiijachtig (3).

(1) Xic: Obicrv. «ar la Physigue , par R. et M. ParisïlTè.

tomc Xiy. Scjil. 1779. p. 249. Obaervalion aur l'Anii

itoiU OU fa Batliane,

(2) üolankul Ma^azin , by >r. ctmns. vol. XIII. N". 439.

Ki-Lis in Iht philoioph. trans. torn. 60. 1770.

(3) De canooi,i.b (Syal. Nat. I. 548. Prodramua 1. 77.)

maaLt er icnc .jfdccling van tic familie der Magnoliaceae

van. Zie oo\ Lindley , Intrad, lo Ihc Nat. Sijalem of

Bolaiiy p. 2l>.
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Illicium anisatum l. Kaempferi Amoeni-

taies Exoticae V. 880. cum fig. Thunbergii

Flora japonica p. 235. LiNN. sp. pi. I.

664, et Genera pi. — üovttvyü Linn. p/L

si/sl. II. s. 65. Clusio Hisl. Arom. II.

202, dioiiur AmsuM philippinakum imsüla-

RVM.

Badianifera LINN. Mal tned. p. 180.

ILLICIUM FLORIDANÜM ROZ. en MONG.

Ohs. sur la phys. Van 1111. loureiro

Flor. Cochmch, Lamarck Dict. I 351. ///.

t. 493. De cand. in Prod. et Si/st. Spren-

gel Ed. XFI. vol. 2. Nees von esen-

BECK Off. planz. Abb. n°. 371, secundum

ordinum methodi nat,

II. an. Flores plerique terminales , in aüillis fo-

liorum et extra easdem, conferti, flavescentes, bre-

viter peduuculall ante aestivationem ,
post eam pe-

duuculi sunt paullo longiores; caulis arboreus;

rami cicatricibus obsiti, post gemmas reiictis, valde

approsimatis ; folia oblonga acuta. Antherae oblon-

gae, biloculares , loculi laterales et introrsi. Ar-

bor Smae et Japoniae, florens mense Aprili.

Flores plerique in imis ramis conferti ,
quaterni

,

quini. Alii sunt in axillis foliorum , extra-axillares

alii. Pedunculi sunt rccti, teretes, breves initio,

post petala dilapsa longiores, sursum sant iucras-

sati, basi tenuiores, ibique squamati; squamae illae

sunt reliquiae gemmae Uoralis
,
quaruni squamarum

,

nonnullae labuntur, aliae persistunt, sunt autem

namero variae, apice obtusae, basibus latioribus

conjunctae, merabranaceae nervosaeque.

Cali/x corollinus, bypogynus, caducus, plerum-
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que 2-3 sepalus. Numerus sepalorum ex siccalis

plautis tarnen didlculter statuitur, ob eorum for-

mam et structuram petaloideam. Hinc externa tan-

tum foliola sepala habui, eaque maxime quorum

forma a reliquis diversa esset. Qualuor sepala

(kaempf.) , aut sex (de cAND.) , in nullo flore vidi.

Sunt petalis minora , sed latiora, cum iis alternant

iisque incumbunt. Alia sunt orbiculata, alia oblon-

go-obovata , iuaequalia ; in medio sunt crassiora

,

marginibus attenuata, magnam partem quam tenu-

issime ciliata aut ümbriata (simili modo quo in II-

licio parvijloro) , apice obtnsa , aliquando emargi-

nata; utraque superficies est lineis aut nervis sub-

tilissimis longitudinalibus, sub-parallelis , basi con-

ilueutibus notata ; color luteo-brunneus (in planta

siccata).

Corolla polypetala, caduca, receptacido, sive pe-

dunculi dilatati, incrassati, margini afExa. Petalorum

numerus varius est. Numeravi petala 10-11-12 et

16, biseriatim disposita, inaequalia. Nee uuquam

27-30 vidi, uti a Celeb. candollio scriptum est.

Pelala cxteriora suut majora, oblongo-ovata ; inte-

riora minora snnt, lineari-lanceolata vel sublinearia,

unguibus semper crassioribus ; haec cum exterioribus

alternant. NonnuUa petala apice sunt emarginata, plu-

rima tanien obtusa ; omnia margines babent attenua-

tos, utraque pagina est striata, lutea (kaempf.). Colo-

rem tarnen ex siccata planta non potui satis indicare.

Stamina reccplaculo aOixa, 16-17, aut 20, con-

fcrta , coiiniveulia, conformia, plerumquc biserialia,

pistilla includcntia, incurva, petalis et pislillis brc-

viora, omnia libera et ferlilia. Filamenla curva,

crassa , medio dilatata, apice attenuata, aspcra,

anllicris plcraque sunt brcviora, pauca iisdeni ac-
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qualia; a parte exteiiore, id est ea quae corollain

spectat, plaaa, iu medio longitudinaliter sulcala; a

parte interiore quae pistilla spectat convexa sunt,

atque duabus lineis esstantibus , ad connectivum

tendeulibus , notata. Connectivum est oblongum

;

autherifurum , a filamento distinctum. Anlherae

sunt forma fere aequales, sed magnitudine diver-

sae , apicales et laterales , erectae , biloculares ; ma-
jor tamen pars antherarum ab interna connectivi

parte sita est; loculi sunt appositi vel opposili,

Jionnunquam basi disjuncti interposito connecti-

vo, apiceque conllueutes, lateraliter totae dehis-

cuut.

Pistilla plerumque 5-8 , erecta quamdiu pe-

tala et calyx adsunt, his vero lapsis, sunt fere

sigmoidea, in orbem disposita, basibus receptaculo

insideutia , supra stamina eminentia. Germen su-

perum , basi et lateribus quodammodo aduatum

germinibus vicinis , uniloculare , uniovulatum , ab

exteriore parte convexum, veutricoso-carinatum , a

lateribus quibus alia viciua pistilla tangit, quam

«ubtilissime costatum; ab interiore parte quae axin

floris spectat est margo acutissimus, ex compres-

sione laterali quaoi omnia gerinlna juniora in se

invicem exserunt, ortus. Styhis unus in unoquo-

que germine, buic continuus, curvatus reflexus-

que, lateribus applanatus, asper, microscopio visus

multis obsitus papiUis, apice reflexus. Stigma ahesU

Fructus capsulae stellatae 5-8 , uniloculares

,

bivalves, sursum debiscentes, quaeque prius erec-

ta erant, uuuc expanduntur carpella, a perpen-

diculari directione in horizontalem transeuntia. —
Pedunculus incrassatus sive receptaculum ,

jam an-

mdum sistit iufra capsulas, hujusque apex in fruc-
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tu immaturo iuler germina protrusiis, in codem

nialuro axiu praebet , cui omues capsulae afEgun-

tur. Epicarjjiuni, iu juuiori fructu, videlur com-

mune iiulumentum omnium carpellorum
,

quibus

vero adultis dissilit, uimque uuda conspicitur di-

plaë. Endooarpium est durum , corneum. Ple-

risque iu fructubus carpella aliquot aboi'iuntur.

Semen afüxum est spermophoro ope funiculi brevis

in infima parte capsulae. Spermodermis dura , cor-

nea , ocbracea , splendens. Mesospermittm mem-
branaceum ipsum semiuis nucleum includeus cu-

jus maximam parlem coostituit albumen.. Coty-

ledones et embryo minimi.

Caulis arboreus, ramosns. Epidermis e griseo-

brnnaea, tenuis, membranacea. Cortex rimosus,

cicatrisatus. Liber tenuis. Lignum durius ; canalis

medullaris augustus , meduUa fungosa , brunuea.

RAni sparsi
,
patentes , forma et superficie si-

miles cauli. Ex uno puncto plures oriuntur rami

juniores verticillatim dispositi, hi alios ramulos

brevissimos plerumque et iloriferos producunt.

Gemmae caulinares sunt et rameales , foliiferae

et floriferae
, plurimae

,
qnarum squamis lapsis su-

perest cicatrix magna , apice disciformis.

FoLIA alla verlicillata sunt iu ramis biennibus,

alia sunt terminalia , omnia petiolata , in petiolum

decurrentia, alia recurva vel et pendula, plana,

glabra, nervo unico es petiolu orto proedita, co-

viacea, pagina superiorc splendentia, inferiore pal-

lide-virenti et sub-carinata.

PnTlOLi dilalali , brevissimi.

Uit de onderstaande korte l>eschrijving Tan J.par-
vi/lorum, welke zoo als vnj boven hebben gezégd,

i" de milieu voorkomt onder den naam van J. <m.,
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zal genoegzaam kunnen blijken, dat beide deze plan-

ten zeer veel van elkandei' verschillen.

I. Parviflorum. michx. Fl.Bor. Am.I. 326.

I. an. BARTH.

1. Parv. Suffjrutex Floridae occidentalis. Flores

in axillis foliorum
,
pedunculi 1-2 fiori , superne

joalde incrassati, cernui, ilores pallide-flavescentes.

Antherae antrorsae , biloculares , breves , appositae.

(In horto Rotterodamensi iloret haec planta per

totum fere annum.)

Calyx inferus, poijsepalus, caducus. Ob na-

turam nonnullorum sepalorum petaloideam numerus

horum non facile statuitur, vulgo adsunt 2-3, et

Infra baec squaraulae caducae , niinimae , quatuor

plerumque. Sunt sepala concava, tenuissime ciliata,

brevia, pallide virentia, medio bruneo-maculata.

CoROLLA caduca, petala 9-10, infera, conca-

va , subi'otunda : lamina est pallide lutea ; ungues

virides sunt, sibique incumbunt petala omnia, ita

ut flos fere globosus sit.

Stamina septem, (9-12 nou vidi) aequalia. Fi-

lamenta sunt curva, crassa, basi teuuiora, sursum

latiora. Contieclivum filamento continuüm est , com-

presso-trigonum. Anl/ierae binae , adnatae , iutror-

sae, totae apici connectivi afDsae, rcctae, bilocu-

lares, sibi appositae, longitudinaliter debiscentes.

Pistilla 12, in orbem disposita, basi et latere

interne quodammodo cohaereulia , inaequalia. Ger-

tnen superum, compi'essum, uniloculare, uuiovu-

latum. Stylus brevis, atlenuatus. Sligma termi-

nale, minutum, acutum, incurvura. Capsulac plu-

rimae aborienles, non coalitae, brunneae, durae.

Semina solitaria.



Pedunculi solitaiü , i-2 flori. Hujus pars su-

perior maxime incrassata, et intei' ovaria coni in-

stai' producta , capitata.

Petioli brevcs, semiteretes, sulcali.

FoLlA peliolata, akerna, patentia, oblonga, ver-

sus basin utrinque atlenuata, sui-sum latiora, acu-

ta, plaua, pellucida, pagina superiore laete viren-

tia, splendenlia, iuferiore pallide-virentia ac nervo

crasso praedita, 2-2| pollicaria.

Caulis suffruticosus , 3-4 pedalis, ramosus, cor-

tex inferioris parlis griseo-brunneus , rimosus , su-

perius laete virens. Rami juniores pateiites, vi-

reates , hic illic brunneo-maculati.

De derde soort, I, floridanum ^ zouden \vg op de

volgende wijze willen bepalen, en meenen aldus

alle drie de soorten genoegzaam te hebben onder-

scheiden.

I. FLORIDANUM. ELL.

Florcs conferti in axillis foliorum , ad locum ex

quo rami juniores oriunlur
, purpurascentes ; pe-

dunculi teuuissimi, longissimi; folia ovali-lanceolata

;

petioli rubri; anthcrae introrsae, oblongae, acutae,

lilamenla longiora quam in 1. anisalo , et I. par-
vijloro.

De vrucht dezer plant heb ik niet gezien. Ééne
oude gedroogde bloem, die bijna half verteerd was,

konde ik slechts onderzoeken. Behalve de kenmer-
ken ter onderscheiding der drie soorten reeds bo-
ven opgegeven, kunnen nog de volgende dienen
om te bcwgzcn , dat UI. an en lil. Jlor. geene va-
riëteiten maar soorten zijn: 1°. De kelk is in l.Jl.

vijfbladig. 2". In de bloem door mij gezien, waren
zeker niet minder dan 20 bloembladen. Ellis



heeft er 27 afgebeeld. 3". Ik zag 28 meeldraden

,

bg E. zijii er 34 , dus veel meer dan /. art. 4°. De
bloems telen z^n zeker zes maal langer dan in /.

an. 5°. Er zijn meer stampers ; DE candolle toch

vermeldt er 18, ellis lelt er 20, of meer. 6°. Het

land eindelijk, waar de plant groeit, doet reeds ver-

moeden, dat het eene soort, en geene variëteit zal

moeten zijn ; zulke verwijderde landen toch , als

China en Florida, geven minder aanleiding om bg-

soorten te veronderstellen, 7°. Het is niet bekend

dat /. jfl. ook Sler-anijs oplevert, ten minste is dit

door E. niet beivezen, ea zoo veri'e ik weet, is de

Ster-anijs van den handel alleen uit China en Ja-

pan afkomstig.

Verklaring der Plaat (l).

Een tak van I. an. met bladereu, bloemknoppen,

en geopende bloemen ; een bloemsteel waarvan kelk-

en bloembladen zijn afgevallen , en waaraan de

vruchtbeginsels gezien worden. Alles in natuurlijke

grootte.

a. Eene geopende bloem in natuurlijke grootte.

1. 2. Kelkbladen. 14. 15. dezelfde vergroot.

3-13 bloembladen.

16. De vruchtbeginsels met de meeldraden, voor

het afvallen van kelk en bloemkroon.

17. Hetzelfde deel vergroot.

20. Hetzelfde. De meeldraden zgn hier voor een

gedeelte weggenomen, waardoor de vruchtbeginsels

(1) Voor het teekeuen dezer afbeelding breng ik mijnen

dank toe aan mijnen hooggcachten yricnd ver-beu ll.
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en de verdikte rand of ring vau den bloemsteel

beter gezien worden.

18. 19. Een meeldraadje van binnen , en een

van buiten gezien , vergroot.

21. 22. Een stamper van buiten, en een van

ter zijde gezien, vergroot.

23. 24. Een vruchtbeginsel, na bet afvallen van

kelk en kroon, in natuurlijke grootte, en vergroot.

I. Eene bloem van /. pai'v. in natuurlijke grootte.

II-VII, Scbubjes onder aan den kelk, als boven.

VIII-IX. Kelkbladen. XVIII-XIX Dezelfde ver-

groot.

X-XVII. Bloembladen in natuurlijke grootte.

XX-XXI-XXII. De vruchtbeginsels in natuur-

lijke grootte, vergroot, en de meeldraden terug-

gebogen.

XXIII-XXIV. Een meeldraad van buiten en van

binnen gezien,

XXVII-XXVIII-XXIX. Een stamper in nat.

grootte , vergroot van achteren , en van ter zijde.

XXV-XXVI. De bloemsteel, met den top wel-

ke zich in het midden der stampers vertoont in

nat, grootte, en vergroot.



EENIGIi WAARNEMINGEN OMTRENT DEN CUULA-

ir^JV-JIOOH VAN RUMPHIUS, IN HET H''= DEEL,

PAG. 65-69 VAN ZIJN HERBARIUM AMBOINENSE,

C. L. BLUME,
Boogleeraar en Directeur van 's Rijks Herbarium ie Leiden,

Het !s inderdaad jammer, dat de Culilaban

of Cuülawan-bast , niettegenstaande zijne voortref-

felijkheid als geneesmiddel door onze voorouders (1)

erkend en op lioogen prijs geschat werd , in later

tgd zoozeer in vergetelheid geraakt is , dat hq te-

genwoordig meer om de zeldzaamheid , dan om het

nut in de Europeesche Apotheken bewaard wordt.

Zulk eene onverdiende minachting is hem in Oost-

Indie niet te beurt gevallen , waar deze bast voor

onheugelijke jaren, en lang voor dat dezelve in JEm-

ropa bij name bekend was, reed': als geneesmiddel

in groot aanzien stond, terwijl de hedendaagsche

bevolking dier landen denzelven niet minder als

een der gewoonste middelen waardeert, zoodat men

hem aldaar op alle Bazaars of marktplaatsen in

de artsenij-doozen der inboorlingen aantreft. Zoo

(I) V^LENTirr , Oud- en Nicuw-Oostindie , III. p. 210. —
RuMPH. Herb. Amb. II. p. 65. — CiRTHEVSEn , Dis-

sertatio de corlicc carijophylloidc vuljo Culilauan dicto. —
Tnrrif , Uaarkmsche Verhandelingen , II. p. 8 , en IF.

p. 21.
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dii bet geval is bij de Javanen, de bewoners deü

Moluksche eilanden en andere Maleische volks*

stammen , ook den in de geneeskunde meer erva-

renen Chinezen is de uilslekeude geneeskraclu van

den Culilawan niet ontgaan , zoodat er van den-

zelven geene onbeduidende hoeveelheid uit onze

bezittingen naar China wordt vervoerd.

Behalve dat ik reeds op eene andere plaats (1)

van den Culilawan melding gemaakt heb , als een

zeer krachtig en tevens volstrekt onschadelijk mid-

del om zich legen de Aziatische Cholera te be-

veiligen, moet ik denzelven , ua rijpe overweging,

als een van de weldadigste geschenken der na-

tuur beschouwen voor die gewesten , in welke de

zickeJijke aandoeningen der ouderbuiks-ingewan-

den , uit hoofde der groote wisselvaUigheid van

het klimaat, allermenigvuldigst zijn, daar deze bast

in dit opzigt bijzonder werkzaam is. Reeds onze

RUHPHIUS maakt van deszelfs uitwendig gebruik

gewag iiovfi allerhande buikpijn, krimping en hoofd-

yipijn uil koude voortkomende Ie verdrijven," ten

weiken einde de niet volkomen fijn gekaanwde bast

den lijder op den buik of legen het voorhoofd

wordt gespuwd : eene allerwalgelijkste wqze van

aanwending, waaraan de inboorlingen evenwel nog

heden gehecht zijn. Ook valentyn meldt het-

zelfde en zegt onder anderen: nmen trekt uit de-

»%e bast een heerlijke en zeer doordringende olie,

»die somtijds ingenomen, doch waarmede 't lijf

»en de gewriglen, door kxtudc verstramd, gestree-

(1) Over Je Aziatische Cholera, jimst. bij SVLrxrïSSl p.i5.—
Fruchten mijner ondervinding in het afweren en genezen

der Cholera. Amtt. 1832 p. 2t.

NAT. TIJDSCHR. 4
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» hen ,
gewreeven , en waardoor veel menschen ge~

» holpeii werden. Hare werking kan dan ook met

»gee7i goud duur genoeg betaald worden," —
Ook in Europa heeft deze olie zicli als zooda-

nig werkzaam getoond en is, onder andereu door

B. TUUN, van vijftig tot zestig droppels, in eene

ODce Alcohol of levensbalsem opgelost, als uitwen-

dig geneesmiddel bij hevige jichtpijnen en sti'em-

ming in de klieren aanbevolen.

Zoo dit middel ia gemelde gevallen oogenschijnlijk

als opwekkend en afleidend werkt, om namelgk langs

(iien weg de verhoogde prikkelbaarheid der inwendige

organen , inzonderheid , wanneer dezelve door den

schadelijken invloed des dampkrings veroorzaakt is,

naar de huid af te leiden, met geen minder gunstig

gevolg maken de inbooi'lingen daarvan inwendig ge-

bruik in die ongesteldheden , waarbij voornamelqk

het darmkanaal krampachtig is aangedaan , wan-

neer zg iets van dezen bast, of met water of met

een weinig arak op een' steen fijn wrijven en al-

dus bij kleine tusschenpoozen toedienen.

Daar zoodanige ziekelijke aandoeningen der in-

gewanden , op Java , tijdens den regenmoesson zeer

menigvuldig en somwijlen zeer algemeen, bijzonder

onder de inboorlingen , verspreid zijn , waartoe hunne

levenswijze , vooral hunne ligte kleeding en slechte

huisvesting in
,

gewoonlijk uit bamboesriet zamea-

gestelde en aan alle veranderingen der tempera-

tuur blootstaande woningen , zoo als ook hunne

gewoonte van veelal op den vochtigen grond te

slapen , zeer veel bijdraagt , ben ik genoegzaam in

de gelegenheid geweest, my van het uitstekend

vermogen van dit middel te overtuigen. Ik kan

derhalve gerust de verzekering afleggen, dat geen
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«Ier mij bekende geneesmiddelen , ia de voornoem-

de catarrhale aandoening des darmkanaals , welke

zich naar de individuele omstandigheden , en ook

naar den graad van hevigheid , welke de ziekte

bereikt heeft, zeer onderscheiden voordoet, — in

eenea ligteu graad, slechts als een onpijniijke buik-

loop, in eenea hevigen daarentegen, met sn^din-

gen in den onderbuik , vergezeld van grooten angst

en benaauwdheid, waarbij de pols klein eu on-

derdrukt is, en de kranke zich als geheel uitge-

j)ut gevoelt door aanhoudende persingen en eenen

dunnen waterigen afgang, — dat geen der mij

bekende geneesmiddelen — zegge ik — hier zoo

zeker en snel werkzaam is, als de Culilawan,

waarom ik ook in der lijd , als Chef van de civie-

le geneeskundige dienst ia Neêrlandsck Indie, niet

kon nalaten , de mij ondergeschikte ambtenaren op

de voortrefTelgkheid van dit middel opmerkzaam Ie

maken. De waarnemingen van onderscheidene dier

geneeskundige ambtenaren hebben dan ook het uit-

muntend vermogen der Culilawan ten volle be-

vestigd , CU ik verwijs den lezer , in dit opzigt

hoofdzakelijk tot datgene, wat de zeer verdienstelij-

ke geneesheer F. A. C. WAITZ, toenmaals reeds Stads

Genees-, Heel- en Vroedmeester te Samaratig, mij

deswege berigtte, en hetwelk overeenstemt met dat-

gene, wat hq later daarover in zijn werk: Prakliscke

waarnemingen over eenige Javasche geneesmiddelen.

Amst. bij SDLPKE 1829. heeft bekend gemaakt. Ook
de Med. Doet. sam. coopeK , toen arts en heel-

meester in de residentie Kadoe, meldde va^, dat

hq zich, bij de toenmaals (in den jare 1824),

in genoemde residentie, zeer algemeen heerschen-

de catarrhale krampaardigc diarrhoen, nagenoeg

4'
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alleenlijk bepaalde tot de aanwending van den hem,

door mij aanbevolen Culilawan-hast , meest in ver-

binding met Pulassarie (Cortex Alyxiae) als aftrek-

sel , en dat hij , alleen in enkele hevige gevallen

,

dezelve in verbinding met Opiaten bezigde, heb-

bende hij zich volkomen overtuigd , dat elke an-

dere geneeswijze, zelfs de zoo geliefkoosde kalomel-

kuur, in geenen deele zoodanige voordeelige uit-

komsten opleverde. — Zonder juist sterk te ver-

hitten, hetgene men, naar den scherpen, ai'oraa-

lieken smaak van dezen bast te oordeelen , vooron-

derstellen zoude, werkt hg, in den beginne slechts

alleen op de vliezen van het darmkanaal, derzel-

ver ionus verhoogende, waardoor tevens de ahnor-

me afscheidingen in hetzelve verminderd , en de

krampachtige toestand van deszelfs zenuwvlechten

weggenomen worden; door het naauwe verband

dezer ingewanden met de overige werktuigen ook

tevens versterkend op het spiei'- en zenuwgestel,

waardoor ook de algemeene zwaktetoestand op eene

krachtdadige wijze wordt te keer gegaan.

Dat men slechts oplettend zij , dezen bast niet

in te groote dosis voor te schrijven, waarop ik

onderscheidene malen hevigen dorst, en in een

geval zelfs sporen van ontsteking der mucosa heb

zien volgen ; daarom liet ik tot een aftreksel van

acht oneen , niet meer dan twee lot ten hoogste

vier drachmen Cidilawan nemen , waarvan , naar

gelang der omstandigheden, om het half uur, of

om het uur, een tot twee eetlepels vol genomen

werden. — Ook belove ik mij van dit middel , bg-

zonder in eene toebereiding met rooden Bordeaux

wgn , veel nut in Blenorrhoën , voornamelijk ook

tegen de, onze zeelieden dikwerf zoo deerlijk teis-
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terende Scheurbuik, daar volgens mijue waarne-

mingen, deze kwaal immer met eene zeer gezon-

kene werkdadigbeid der spgsverteringswerktuigen

eenen aanvang neemt, en de spier- en zeuuwen-

sjstemen eerst later in den ziekelijken werkkring

mede worden ingetrokken,

Mogten deze mededeelingeu daartoe bgdragen

,

om dit, genoegzaam in vergetelheid geraakte voort-

brengsel onzer Ousl-Indische koloniën wederom de

plaats in de rij der gebruikelijke geneesmiddelen te

doen innemen, welke hetzelve werkelijk verdient,

en wel te meer, daar deze bast, zelfs door eene

zeer langdurige bewaring, mits droog liggende,

nagenoeg niets van deszelfs werkzaam vermogen

verliest.

Trachten wij alsnu nadere kennis te maken

met de plantsoort, waarvan de Culilawan-hasl af-

komstig is. Men zal hierop aanvoeren, dal dit

eene reeds zeer bekende zaak zij, namelijk, dat

de Laurus OuUlahan LINN, , een gewas , dat zelfs

naar den Catalogus van meuigea botanischen tuin

te oordeelen, reeds sedert langen tijd in Europa

werd aangekweekt, dien bast oplevert. — Ik kan

daartegen de verzekering geven, dat, wat men in

onze tuinen daarvoor houdt, niet de door lin-

MAEL'S daarvoor gehoudene Laurus Culilahun is,

even zoo min als datgene , wat ia de Herbaria

daarvoor doorgaat; en dat, daar linnaeus deze

Lauriersoort enkel naarde opgave vanRUMPUlUS,
zonder levende, noch ook gedroogde individueri

daarvan te kunnen raadplegen, heeft ingevoerd, er

in deze aangelegenheid nog veel onzekers heerscht. —
Wijlen de Uooglecraar hayne te Berlijn, schrij-

ver der Ar%neijhundige GewacAse, gevoelde zulks
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volkomen , en wendde zich , len einde opheldering

ia deze zaak te kunnen ei'langeu, aan mijnen hoog-

geachten Vriend, den Hoogl. REINWARDT en aaa

mij, welke Hoogl. de beantwoording der door HAYNE
gedane vragen en gemaakte bedenkingen , aan mij

overliet. Dit gaf aanleiding tot het vervaardigen

van het volgende kleine opstel voor den genoem-

den verdienstelijken schr^ver; bij de toezending

waarvan , ik hem te gelijk verkocht , mg , zoo mo-
gelijk, al ware het slechts een enkel blad van die

plant ter beoordeeling te willen mededeelen , die

door hem voor den eigenlijken Cinnamomum, of

Laurus Culilawan gehouden wierd, en die hij

voornemens was, in zgn zoo even vermeld werk

nader te behandelen. Hierop antwoordde hij mij,

slechts kort voor zijnen dood, dat hij zich, na

de lezing van mijn geschrift, overtuigd hield, dat

de vroeger door hem voor Cin7iamomum Culila-

wan {Laurus Culilaba?i LlNlt.) aangeziene plant,

niet van mijnen Ciniiamomum zeylanicum {Lazt"-

rus Cin7iamottmm ZJJVN.) onderscheiden was, en hij

zich ook geen blad van die plant kon verschaffen

,

welke de President nees von esenbeck uit de ver-

zameling van WALLICH, als Cmvamotiivin Culilla~

wan beschreven had; dewijl onder alle de door WAL-
LICH bijeengebragte Laurineae, juist daarvan slechts

een enkel , en nog wel zeer beschadigd exemplaar voor-

handen was geweest, hetwelk naar Engeland is moe-

ten worden terug gezonden. — Dan, ter zake!

Hoezeer wij hij valentyn de eerste narig-

ten vinden over den boom, welke de in onze

Apotheken voorkomende Coriea^ Culilaban of Cu-

lilabani (beter Culilawan of Culitlatoang gehee-

tpn), oplevert, en zijn weik de eerste afbeelding
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van denrelven bevat, zoo moet men toch eigen-

Ink onzen rumphiüs de verdienste toekennen, de-

ze zaak het eerste behandeld te hebben, aange-

zien TALENTYN het grootste gedeelte van hetgene

hg met belrekking tot de kniidkunde over jlm-

hoina aanvoert, uit de toenmaals nog onuitgege-

vene handschriften van rumphius (welke, bij Be-

vrindhebberen der Oosi-hidiscke Compagnie be-

rustende, ter zijner beschikking waren gesteld) ge-

trokken , en zelfs de meeste zijner afbeeldingen

uit dezelve ontleend zijn.

Men kan de beschrijving van RUMPHiUS in der

daad voor den tijd , waarin dezelve werd opge-

steld, als wel uitgevallen beschouwen, zoodat LIN-

NAEUS dan ook volgens dezelve en inzonderheid

op grond der daarvan geleverde afbeelding, dit ge-

was in zijne schriften als eene afzonderlijke soort

van Laui-us vermeld heeft. Zij is evenwel bij het

immer toenemend aantal nieuw ontdekte gewassen,

in den tegenwoordigen staat der wetenschap geens-

zins voldoende om verscheidene daarmede verwante

soorten te onderkennen; ja, wanneer men het door

KUMPHIUS aangevoerde met eenige oplettendheid

nagaat, ontdekt men niet alleen, dat de door an-

dere landen opgeleverde Culilawan-hasL in meer

dan een opzigt van dien op Amhoina verschilt,

maar voelt zich ook geneigd om te vooronderstel-

len, dat RUMPUlus de onderscheidene soorten van

bast, welke in den koophandel onder den naam

van Culi/awan voorkomen , doch in natuurlijke ei-

genschappen niet volkomen met elkander overeen-

stemmen , ten onregte van dcnzelfdcn Amboine-

schcn boom, dien hij hier beschrijft cu afbeeldt,

laat voortkomen. Het bewijs hiervan ligt reeds in
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zgne eigene woorden opgesloten , wanneer bij zich

,

pag. 66, aldus uitdrukt: »e/2 als men er naauw
y> op let^ 000 Aan men er twee onderscheiden vin-

y>den van de Amhoinsche Culillatvan, ie weten

» witte en roode. De witte soorte draagt de voor-

» noemde vruchten , dewelke openherstende dat gee-

» Ie ongel uitgeven; maar de vruchten van de roo-

f>de soorte blijven als kleine olijven y doch wat

y> langwerpiger , en bersten niet open, immers %oo

yiveel niet als aan de witte soorte, want de vrucht

» ten en bladeren van beiden hebben bijkans geen

yi onderscheidt :" en hij is dau ook zelf van oor-

deel, dat de Culilatva7i, die op Java ook wel

Sindoo of Sinlok genoemd wordt, van een' geheel

anderen boom afkomstig is.

Ten einde mij hieromtrent eenige opheldering te

verschaffen , achtte ik het noodzakelijk , de beide

Handschriften van rumphius werk, welke de Leid-

sche Bibliotheek bezit, te vergelijken, te meer om-
dat ook de latiJDSche vertaling van J. burman juist

in eene zinsnede, welke ter bepaling van het ka-

rakter van dezen Amboineschen boom zeer belang-

rijk zijn zou, blijkbaar van den Nederduitschea

tekst, waarin het werk oorspronkelijk opgesteld is,

afwijkt. In deze zinsnede zegt hg : » ik heb de

ubladeren van Kaneel (jciNNAMOiauM ZElLAmcuit)y

» Culillawan (ciNKAiaoniUM cuLlLAirjN BL.) en Cas-

»sia lignea {ciNNAMOMüM cassia bl.) bij malkan-

» der gehat , en bevonden , dat ae alle met drie

» zenuwen in de lengte doorreegen waren ,
glat

,

» stijf en aromatijk va7i reuk en smaak: die van

»den Kaneel ware^i korter, breeder en ronder,

11 die van Cassia lignea langwerpig en spits: die

y>van de Culitlawan daar naast, doch kleinder^
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» en beide na Kaneel smakende : die van Culil~

tilawan waren de langste en stijfste, en hadden

iimeer van kaar eigen smaak."

In het slot dezer zinsnede, welke echter met

beide gemelde Handschriften naauwkeurig overeen-

stemt, is duidelgk eene tegenstrijdigheid gelegen,

welke ook den iatgnschen vertaler niet ontgaan

schijnt te zgn: immers hg heeft dezelve getracht

te vermijden , door alleen te zeggen , dat de bla-

deren van Culillawan de langste zijn. Alles vrel

overwogen, geloof ik, dat de uitlating van wei-

nige woorden aanleiding tot deze tegenstrijdigheid

gegeven heeft, en dat KUMPHius bedoeld heeft,

dat de bladeren van Culillawan wel kleiner dan

die van Cassia lignea, maar stgver en langer van

spits waren, hetgeen althans met de voor mij lig-

gende exemplaren van dien boom uit AmboiJia

overeenkomt. Doch dit daar gelaten, heeft de

vergelijking der Handschriften mij nog meer in de

meening versterkt, dat rumphius eenige zeer na

met elkander verwante gewassen, welke genoegzaam

dezelfden bast opleveren, onder zijnen Cw/iV/aifaw-

booni begrepen heeft. Behalve eene teekening

,

welke voor Tab. XIV gebezigd is, maar aldaar

blocmtrosseu draagt, welke in het oorspronkelijke

geheel ontbreken, is bij een der Handschriften nog

eene andere afbeelding met den naam van Cortex

canjophylloides ruber gevoegd. Van deze tweede,

voor de uitgave van het Herbarium Amboinense

niet gebezigde teekening, zijn ontegenzeggelijk de

blocmtrossen ontleend , welke de bovenste takken

op Tab. XIV dragen, ofschoon beide de oorspron-

kelijke tcekeningen van elkander in den vorm der

bladeren afwijken, die namelijk op de met Cortex
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caryophijlloides ruber bestempelde afbeelding smal-*

Ier en ook eenigzins langer van spits zijn , dan

op de andere.

Ongetwgfeld zou RUMPHIUS deze afbeelding niet

met zulk eene benaming bij zijn Handschrift ge-

voegd hebben, indien hij niet zelf eene verschei-

denheid tusschen deze beide boomen had opge-

merkt. En zoo zouden wij, volgens hem, reeds drie

onderscheidene soorten van planten hebben, wel-

ke den bekenden Culilawaii-basi opleveren. Twee

van dezelve behooren op Amboina te huis en le-

veren het beste voortbrengsel op ; inzonderheid

wordt de schors van den op Tab. XIV afgebeel-

den boom het hoogst geschat, daar dezelve in

langere stukken voorkomt, daarbij dikker, taaijer

en meer olieachtig is, dan die van Caryophylloi-

des rubcr, welke volgens rumphius opgave nooit

zoo lang, maar altijd dunner en brosser is en zich

ook door eene bleeke , tegelroode kleur onder-

scheidt. De derde soort eindelijk, die RUMPHIUS

zelf als van de beide voorafgaande planten ver-

schillend beschouwt, ofschoon derzelver bast, op

Java Sintok of Sindok geheeten , evenzeer in het

gemeen met den Amboineschen Crdilawan~hast ver-

wisseld wordt, is aan de Molukken geheel en al

vreemd en behoort bij uitsluiting op de meer wes-

telijk gelegene eilanden van den Maleischen Ar-

chipel te huis: zoodat RUMPHius zich ook ver-

geefsche moeite gaf, om nadere inlichtingen aan-

gaande den boom, welke de 5m/o^-bast oplevert,

in te winnen. Veelligt kan deze bekentenis van den

schrijver van het Herbarium Amboinense strekken

om eenigen twijfel op te lossen, aangaande de door

den Heer REINWARDT in persoon op Amboina, on-
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der den iulandschea naam van Sintok, vcizamelde

'drooge exemplaren van een' Cinnamamum, welke

ontegenzeggelijk tot Tab. XIV van bet werk van

RU-HPHIUS of den Laurus Culilahan van linnaeus,

maar geenszins tot den door RUMPlllUS vermelden

Sindoc, die aldaar volstrekt niet gevonden wordt,

bebooren. Zulk eeue verwisseling van namen kan

ons dan ook niet bg de inlanders bevreemden , als

men bedenkt, dat de betere soort van Culilawan-

bast, die uit Amboina op Java wordt ingevoerd,

bg de bergbewoners zoowel als bij de eigenlijke Ja-

vanen (welke laatste bet gebeele oostelijke gedeelte

des edands beslaan, terwijl eeistgeuoemde alleen de

westelijke binnenlanden bewonen) Si?ilok of Sin~

dok beet, en de naam van Culilawan van Maleischen

oorsprong (uit culit de bast, en lawaJi of lawavg

de kruidnagel) , alleen onder de Maleiscbe bevolking

van Java in gebruik is. Daar nu, zoo als men
weet, de bewoners dezer eilanden elkander we-

derkeerig bunne voortbrengselen aanvoeren en de

Molukken den SiMlok-hasX. , welke oppervlakkig be-

schouwd, zoo zeer op dien des Culilawan-hooms

gelijkt, dat men dezelve, gelijk gezegd is, door-

gaans iDct elkander verwisselt, van Java en an-

dere eilanden bekomen , is het niet te verwonde-

ren , dal vele inwoners van Amboina den Javaan-

iclien naam Sintok op den bij hun te buis be-

hoorendcn Culilawan-boom bebben overgedragen.

Dat toch de naam van Sintok daarvoor tegen-

woordig niet algemeen op Amboina is aangeno-

men, is mij uit de exemplaren van dezen boom,
aldaar door den ilorlulanus ZlPl'ELlus verzameld,

eetkleken, bij welke de reeds door humpiiius opge-

gevcne Maleischc benaming van Salakkal gevoegd wos.
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Ia het voorafgaande geloof ik bewezen te heb-

ben , dat de bast van meer dan ééne soort van

planten in den koophandel onder denzelfden naam

voorkomt. Het is nu de vraag , of niet ook die

Culilawan, welke de Papouaansche (Nieuw- Gmi-

nea) en sommige Bloluksche eilanden voortbren-

gen , alsmede eene bgzondere soort , welke Java

oplevert, van geheel en al verschillende plantsoor-

ten afkomen. Deze bast toch wijkt, naar hetgeen

RUMPHius daaromtrent aanmerkt, evenzeer, zoo

niet meer, van den Amhoineschen Culilawan-hast

af, als deze van den Javaa?isc/te7t Si?itok. » De

nCult/lawan,'" zegt RUMPHlus pag. 66, »die uil

iide Papoescke en Moluxe eilanden komt, is wat

iihruinder en scherper, dan de Amboinsche , doch

>i%oo lieflijk niet van smaak, en men 'Mude ze

» aanzien voor Massoij , die doorgaans harder en

» zwaarder is;" en aangaande den Javaanschen drukt

hij zich , aan het slot van dit artikel pag. 68 , op

deze wijze uit: »op de bergen van Java valt ook

»een Culitlawan, doch die is dun van schorsse

» en slijmerig , werd dierhalven niet geacht." Over

deze Javaansche plant nu geeft het door mij ver-

zamelde Herbarium van dit eiland mij de beste

inlichting, daar zich vooreerst in hetzelve eene

plant, welker bladeren zoozeer in gedaante op die

van den Amboinesohen Culilawan-boom gelijken

,

dat ik lang in twijfel heb gestaan, of niet beiden

weliigt tot eene en dezelfde species behoorden , en

buitendien exemplaren van eenen anderen boom

bevinden, wiens bast geheel met datgene, wat

RUMPHIUS daarvan zegt, overeenkomt en ook door de

inlanders somwijlen in de plaats van Culilawan ge-

bruikt wordt. Wanneer men echter de verdeeling der
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vaten in de bladeren dezer gewassen uaauwkeurig

hetracht, wijken dezelve zoozeer af van de drie

vermelde gewassen, dat men derzelver soortelijke

verscheidenheid volstrekt niet in twijfel kan trek-

ken. Ter vermijding van alle vergissing zal ik hier

nog aanmerken, dat de Diagnosis van den Cin-

namomum Culilawan in mijne Bijdragen tot de

Flora van Nederlandsch hidië pag. 571, door mg

niet naar Javaausche, maar naar een door den

Heer REINWARDT uit Amhoina medegebragt exem-

plaar ontworpen is.

Zoo zga wig dan reeds vier soorten van plan-

ten op het spoor gekomen , van welke , zelfs vol-

gens het getuigenis van onzen RUMPHIUS, de meer-

gemelde aromatieke bast gewonnen wordt. Er blgft

mij nog over, eenige bewgsgronden bij te brengen,

om mijn gevoelen , dat het papoeaansche gewas

,

waarvan een soortgelijke bast in den handel voor-

komt , niet minder specifiek verscheiden is , te

regtvaardigen. Het komt mij reeds een veel af-

doend bewgs voor, dat het papoeaansche gewas

door zijnen bast van alle tot dus verre behandelde

soorten zoo zeer afwijkt , dat dezelve ligtelijk voor

die der iUa«$oi-plant kan aangezien worden en ook

in scherpen smaak meer met deze, dan met den

Culilaiva7i-hast overeenkomt. Ja, deze overeen-

komst is zoo groot, dat zelfs de te vroeg gestor-

ven zipPELius, die zoowel den Amboineschen Cu-

lilawan-hast, als dien der echte Massoi zeer goed

kende , toen h^ dezen boom voor bet eerst ia het

binnenland van Nieuw- Guinea beschouwde, da-

delijk op het denkbeeld kwam, dat de door RUM-
PHIUS ia het XXI'" hoofdstuk van het 11''° deel

beschreven Oninius of Massoi-h&st daarvan gewon-
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nen werd, waarom hij hem Persea? Massoi noem-

de. Deze benaming gaf hij echter naderhand op,

toen hij aldaar ook met de ware Massoi--n\anl be-

kend was geworden (I). Ofschoon deze exempla-

ren van den Pajioeaanschen Culilawan noch bloe-

men noch vi'uchten hebbeu, behooren zg toch on-

getwijfeld met de overige opgenoemde soorten tot

een en hetzelfde geslacht, namelijk dat van Cin-

namomum, hetwelk zich van alle andere Laurier-

gewassen zoowel door belangrijke kenmerken der

Fruclificatie, als inzonderheid in den Habitus door

de subopposite plaatsing der bladeren onderscheidt,

welke altijd in de lengte door eenige hoofdzenu-

wen doorregen worden.

Na al het aangevoerde blgkt het aldus duide-

lijk, dat de door RUMPHIUS vermelde Culilawan-

bast, niet van ééne, maar van verscheidene plant-

soorlen van één zelfde geslacht verkregen werd

;

en dat reeds uit dien hoofde , en ook om de an-

dere, aangehaalde omstandigheden, er redenen ge-

noeg voorhanden zijn , om de benaming van LIN-

NAEUS voortaan te verwerpen, daar toch slechts

ééne der planten, welke dezen bast leveren, den

(1) Het verraste mij, aan het einde van het jaar 1832,

lange na de voltooijing van dit opstel , gedurende mijo

verblijf te Berlijn, het rijke Herbarium van mijnen zeer

geachten Vriend Prof. KUNTH raadplegende , de over-

tuiging te verkrijgen , dat LESSON reeds in den jare 1825,

dezelfde plant in Nieuw-'Guinea waarnemende , ten ha-

ren opzigte in dezelfde dwaling als zrppELius, verval-

len is. Aan het exemplaar , dat Prof. KUNTH van I.E3-

sox bezit, en hetwelk insgelijks zouder bloemen of vruch-

ten is , zijn namelijk op het Etitjuct , deze woorden toe-

gevoegd : I) Laurus Nov. Guinea. feuilles du Massohy. Lau-

"rus CuUlaban?"
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bedoelden naam kan dragen. Daar hel echter weu-

schelijk is, om de benamingen, bijzonder die door

LiNXAEUS gegeven en zoolang in gebruike geble-

ven zijn, te behouden, moest dezelve, in dit ge-

val, alleen voor den, dadelijk bij het begin van

bet Hoofdstuk van RUMPIIIUS, meer uitvoerig be-

schreven Culilawan-hoova van Amboina blijven;

vooral ook, dcvfijl de, door vALENTYN bet eer-

ste publiek gemaakte beschrijving en afbeelding,

daarop alleen betrekking hebben , zoo als dit ook

hel geval is met de planl , dewelke ik in mijne

Bijdragen als Cinnamotnum Culilawan heb opge-

geven, waarvan dan ook, verreweg het grootste ge-

deelte van den in deu handel voorkomenden Cu-

lilawan-ha.%1 , verkregen wordt.

Terwijl ik mq voorneem, bij eene andere gele -

genheid , meer uitvoerige beschrijvingen der aan-

gehaalde gewassen Ie geven, bepaal ik mg in de-

ze alleen lot het aanvoeren hunner diagnosen; ten

slotte hierbij bemerkende, dat de basten van de

drie eerstvolgende soorten gewonelijk door elkaar

vermengd in den handel voorkomen, en dat der-

zelver geneeskundige eigenschappen ook onderling

vele overeenkomst hebben , of ten minste , weinig

of niet van elkander afwijken. Eene vermenging

met dien van den papoeaanschen boom is mij , in-

tegendeel, hier in Europa tot heden niet voorge-

komen; wel echter op Java, zoowel onder den

verkocht wordenden Culila-waii-hast, als ook voor-

al onder dien van Massoi, met welken laatsten

hq ook in zgne geneeskundige eigenschappen nog

het meeste overeenkomt. De bast van de laatst

aangehaalde Javaansche plant, namelijk van Cin-

namomum nilidum en zijne verscheidenheden , komt
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in den handel volstrekt niet voor, en is ook in

lange zoo aromatlek niet, maar bevat zeer vele

slijmachtige deelen.

1. Cinnamomum Culilawan bl. (baud Nees ab

Esenb.)

C. foliis ovato-lanceolatove-oblongis argute acu-

minatis basi acutiusculis triplinerviis glabris sub-

tus obsolete reliculatis, nervis lateralibus ad api-

cem evanescentibus , racemis compositis terminali-

bus axillaribusve pauciiloris, laciuiis periantbii sub

apice deciduis. Bl. Bijdr, Flor. Ned. Ind. p. 571.

CoelU-lawan-boom Valent. Beschr. Amb. III,

p. 210. /g. N". XXXVII.
Culülawan sive Cortex Caryophi/lloides albus

Rump/i. Amb. II. p, 65-66. tab. XIV. (except.

inflorescent.)

Laurus foliis opposilis triplinerviis Linn. Mat.

med. (ed. Schr.) p. 108. — Mant. 237.

Laurus Culilaban Linn. sp. 530. — ed. Willd. II.

p. 478. 4. — Spr. Sijst. Feg. II. p. 265. 2.

Laurus Cassia Var. Culiban Lam. Ene. bot. III,

p. 444. — Pers, Syn. I. p. 448. 2.

Laurus Culilawang Nees ab Esenb. fr. Disp,

de Cinnam. p. 61. (excl. Descr. pi. javanic.

nostr. et forsan Syn. Roxb. Hort. Béng. p. 30.)

Habit. in Amboina (rumph., REINWDT., zippel.)

aliisque insulis Moluccauis.

2. Cinnamomum (carjophylloides) rtibrum bl.

E. foliis oblongis lanceolatisve longissime acumi-

natis basi acutis irinervüs sive breve triplinerviis
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glabris , DerTis subexcurreutibus , racemis compo-

silis terminalibus asillaribusve paucitloris, laciniis

periantbii in fructu persistenlibus. (Charact. ex

icon. ined. M. S. Rumph.)

Cortex caryophylloides ruber Rump/i, Amb. II.

p. 66. cum Icon. ined.

Laurus Caryopkyllus Lour. Flor. Cochinoh, ed.

Willd. I. p. 307 ?

Habii. cum praecedente (rumph.) et verisimiliter

in Cocbinchina. (lour.)

3. Cinnamomum Siniok BI,.

C. folUs ovato-lanceolatove-oblongis obtusiuscule

acamioatis (floralibus obtiuis) basi yiz acutis tri-

plineiTÜs glabris sobtus obsolete reticulatis, nervis

lateralibus ad basin saepe bifidis apicem versus

evanescentibus , racemis compositis subterminalibus

laxe paniculatis fusco-velutinis , laciniis periantbii

basi deciduis. BI, Bijdr. Flor. Ned. Intl. p. 571. —
/. B. Fischer denlsch. Uebers. von Jf^ai/z Javan.

Ar%n. p. 17. — Hayne Arzneyk. Gew. XII. lab. 24.

Sindoc Falent. Besckr. Amb. p. 211. — Rumph.

Amb. II. p. 69.

Habii. in Jav» (lechen. , HOBSF., BL.) insulis-

<jae vicinis.

4. Cinnamomum xanlhoneurum Bl.

C. foliis oblongis sive oblongo-lanceolatis obln-

sioscule acuminatis basi acutis brere triplinerviis

subtus reticulatis et canescenti-velutinis , nervis su-

pra medium venuloso-ramificatis.

Culilawan ex Fapuanis et MoImccis insulis

Rumph. Amb. II. p. 66.

Hubit. in uova Guinee, (rumph., lessoh, zifpel.)

NAT. TIJDSCUR. 5
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5. Cinnamomum nilidum hook. (haud Nees ab

Eseiib.)

C. foliis elliptico-oblongis utrinque subattenua-

tis (apice saepissime sphacelatis) tri- 1. breve

triplinerviis subaveniis glabris , nei'vis excurren-

tibus , racemis compositis paniculato-subtermina-

libus, floribus argenteo-sericeis , lacinüs periantbü

medio deciduis. Hook. Exol. Flor. tab. 176. (excl.

Syn. Roxb.)

Laurus caryophyllata Rwdt. in lilt. ad Nees

ab Esenb. fr, Disp. de Cinnam. p. 63.

Cinnamomum euoalyptoides C. G. Nees ab

Esenb. in Wdll. PI. Asiat. rar. II. p. 73. —
Fr. Nees ab Esenb. Ojffic. PJlanz. Suppl. IV.

üum fig.

Uabit. in India Orientali (roxb. , hamilt. , WALL.)

,

Zeylonia (köNIG) , Java. (rwdt. , BL. , VAN

HASSELT.)

P^ar. A. spurium. foliis ellipticis obiter arcuato-

venuloso-reticulatis, junioribus subtus ar-

genteo-sericeis.

Habit. in montanis Javae occideutalis.

f^ar. B. subcuneatum. foliis basi subcuneatis tri-

plinerviis subtus obiter venuloso-reticulalis.

Habit. in fruticetis montanis Provinciae Javanicae

Bantam.

Var. C. oblongifolium. foliis oblongo-lanceola-

tis utrinque attenuatis plerumque tripli-

nerviis.

Laurus Cidilawang Nees ab Esenb. fr. Disp.
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de Cinnam. p, 62. (quod att. Descr. pi. ja-

vanic.) — Fr. Nees von Esenb. und Eberm,

Med. Bot. p. 429. (solumm. Syn. pi. javanic.)

Cinnamomum Culillawan javanicum Nees ab

Esenb, in Plant. Asiat. rar. Wall. II. p. 75.

in adnol.

Cinnamomum Culillawan Nees ab Esenb. Re~

gensb. bot. Zeit. 1831. N°. i>k.p. 602. (ex parte)

Habit, in montanis Javae (61.) , ia Sumatra circa

Palembang. (Praetorius.)
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F.ENIGE OPMERKINGEN OVER DE NATUURLIJKE

RANGSCHIKKING VAN ROBDEJ , TÜPISTRA EN

JSPIDISTRA , ALS MEDE DE BESCHRIJVING

EENER NIEUWE SOORT VAN DIT LAATSTE

GESLACHT
,

C. L. BLUME,
Hooglecraar te Leijden.

1 ot die geslachten vau gewassen , wier natuur-

lijiie verwantschap tot nog toe niet grondig heeft

kunnen aangewezen worden , behoort vooral dat van

Aspidistra. De Engelsche kruidkundige keer , de

grondlegger van dit geslacht , heeft de eerste na-

rigteu omtrent hetzelve medegedeeld in het Botanie.

Register Tab. G29. Bijna ter gelijker tijd , doch

later , heeft de beroemde link dezelfde , in bo-

vengemelde werk afgebeelde en beschrevene plant

in de Icones planlarum sel. Hort. Reg. Bet-ol.

aucl, LINK el OTTO ouder den naam van Macrogyne

convaltariaefotia bekend gemaakt. Ofschoon nu

KEER de Aspidistra tot de familie der Asphodeleae

rekent, doch zulks nog altijd als twijfelachtig be-

schouwt , naardien liij van gevoelen is , dat zij wei-

ligt met Tupistra en Oronlium japonicum eene

afzonderlijke natuurlijke familie zou kunnen uitma-

ken , heeft LINK liet echter niet gewaagd zich over

derzelvcr natuurlijke verwantschap te verklaren.

Wos de oorzaak hiervan misschien daarin gelegen
,

NAT. TIJDSCim. I. ()
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dat LINK het Ovarium dezer plant in eene geheel

andere verhouding lot de overige bloemdeelen be-

schrijft , als KEER gedaan had , en bij dezelve

een met het bloemdcksel [Perianllduin) zamenge-

groeid Ovarium veronderstelt ?— En zou men het

hieraan moeten toeschrijven , dat sommige kruid-

kundigen op het denkbeeld zijn gekomen , dat men
bij dit geslacht eene toenadering tot de Oro7iliaceae

of Aroideae met de Aristoloclueae zou kunnen aan-

nemen?— Deze laatste inderdaad scherpzinnige mee-

ning is door BARTLING Ordines planlarutn pag, 76

bijgebragt , in welk werk men dat niet Aspidisira

zeer naauw verwante geslacht TiipUlra (1) gawl.

onder zijue oorspronkelijke Oronliaceae , die vol-

gens dezen schrijver eene afzonderlijke familie uit

de klasse der ^roit/eae uitmaken , vindt opgenomen.

Men begrijpt, dat om op goede gronden iets

over de natuurlijke verwantschap van Aspidisira te

kunnen zeggen , het vooral noodzakelijk is , om eerst

de bestaande onzekerheid omtrent het vruchtbe-

ginsel dezer plant op te lossen, hetwelk, volgens

(1) Hier vindt men, waarschijnlijk in narolging van Sijsf.

Veg. ed. SCHULTES FII. P. I. XIX. 1326, Tupistra

GAWLER als S^nonymum van Rohdca ROTU aangehaald.

Het geslacht van GAWLER in het Boianical Magazine Vol,

XXXÏX Ti°, 1655 is evenwel reeds van liet jaar 1814 en

dat van ROTH in Nov. Pant. Spec. van 1821 , zoo dat ,

indien er fusschen beide geen ondcrsclieid testend , de

naam Tupistra als van oudere dagteekening zo« verdienen

hewaard te worden. Er bestaat echter lusschen dezelve

een wezenlijk onderscheid in den vorm der stempels , welke

bij liohdea genoegzaam zittend , bij Tupistra daarentegen

iu eenen langen stylus ingeplant zijn, zoo dat, naar mijn

oordeel , beide geslachten gevoegelijk kunnen behouden

worden.
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KKER onverbonden (Jiberum s. superurn), ilrie-

Imizig is eu in elk zaadhokje een eitje bevat , doch,

volgens LINK met het bloenideksel is zamenge-

groeid. Uit dien hoofde was het mij zeer aange-

naam , toen mgn geëerde vriend , de Hoogleeraar

REINWAHDT, mg , Ongeveer twee jaar geleden , on-

der eenige levende planten, welke zonder naam in

den Akademischen kruidtuin alhier uit Japan waren

ingevoerd, de nadere bepaling eener bloegende plant

overliet , in welke ik spoedig eene Aspidislra her-

kende. Hier werd mij dus de gelegenheid aange-

boden , om , ter oplossing van gemelde vraag , den

toestand van het Ovarium nader te onderzoeken,

terwijl ik tevens overtuigd werd , dat ik hier eene

geheel onbekende soort van dit zonderlinge geslacht,

waarvan tot nu toe slechts eene eenige soort bekend

was , voor mij had. In der daad bevond ik het

Ovarium onverbonden (liberum) , doch in eenen

allhans schijnbaar zeer onvolmaakten staat , daar

het met den dikken Slijtus eene onafgebrokene

massa uitmakende , eerst door het doorsneden van

deszclfs benedenste gedeelte , waarin het bevat is,

kan onderscheiden worden. Bovendien is het door

vier , zeldzamer drie , overlaugschc tusscheuwau-

den {dissejiimenta') in even zoo vele zaadbokken

(locu/amenia) verdeeld , welke tusschenwandeu in

het bovenste gedeelte des vruehlbeginsels niet ge-

heel en al aan elkander sluiten [dissepimen/a su-

perne suOincomp/eia) ; elk dezer hokken bevat twee

eijertjes, weiKe met zeer korte navelstrengen eeniger-

matesclmins boven elkander oan den binnensten hoek

zijn vastgehecht, zoo dat dien Icn gevolge de

(chainsche doorsnede van het Ovarium naar boven

locloopcnde slechts een eitje in elk zaadliok aan-
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toont (1), terwijl men in elk derzelve altijd twee

egertjes ontwaart , wanneer meu deze doorsnede

meer benedenwaarts bewerkstelligt.

Wanneer men het zoo opgegeven maaksel van liet

vruclitbeginsel der Aspidistra wel beschouwt , dan

voorzeker is er verder aan geene toenadering tot de

Arislolochieae te denken. Trouwens , indien het-

zelve adhaerens of inferum was , zou dezelve nog

eerder kunnen plaats grijpen , minder evenwel tot

de Arislolochieae , als veel meer tot de Tacneae
,

eene kleine familie , welke ik in den jare 1827 in

mijne Enumeraiio j^lcmt. Javae (2) aanried van de

Aristolocliieae af te zonderen , zoo als dan ook door

PRESL in de Reliq. Haenkean. Hl p. 749 in den

jare 1828 gedaan is.

Even min kan men aan eene ineensmehing of

van Aspidistra , of van Tupistra en Rokdea met

de Aroideae of Oronliaceae denken (3) , waarvoor

ik de volgende gronden meen te moeten bijbx'cngen:

1.) Bevindt zich het bloemdeksel der Aroideae

hg die geslachten , welke daarmede voorzien zijn

,

altijd op een veel lageren trap van ontwikkeling

,

bestaande hetzelve steeds in schubachtige onaan-

(1) Hierdoor kan men begrijpen , dat eeer de zandhokkcn

van het Ovarium , als elk slechts een eitje bevattende,

beschreven heeft.

(2) De eigenlijke uitgave van den eersten Fasciculus van dit

werkje dagteekent van het jaar 1827 , en is later , alleen

met verandering van het jaartal , ia den duitschcn boek-

handel gekomen.

(3) Het komt mij voor, dat de Oron/iacfac bartl. te weinig

van de eigenlijke yiroidcae of van zijne Caitaceae ver-

schillen , om dezelve daarvan als eene afzonderlijke fami-

lie af te scheiden , daar zij veeleer cenen stam of afdec-

ling van dezelve uitmaken.
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zienlijke blaadjes , terwgl liet bij de gemelde ge-

slachten eeribladerig {monophyllum) eu in alleu

deele bloemvormig {liorollinum) is.

2.) Is de inplanliug der raeeldraadjes bij de

Aroideae en de genoemde geslachten geheel ver-

schillend. Bij deze is zij namelijk epigynisch , daar

dezelve op het bloemdcksel aangehecht zijn; doch

bg de Aroideae, wanneer dezelve tweeslachtige

bloemen bezitten , lujpogynisch , daar zg zonder

zamenhechting rondom het vruchtbeginsel staan.

3.) Is de bloeijwijze (hijloresceniia) , ofschoon

dezelve bij Tnjnstra en Piohiiea op het eerste ge-

zigt veel overeenkomst met sommige Aroideae
,

vooral dezulke , welke geeue Spal/ta hebben , zoo

als b. V. Orontium , Acorus enz. schgnt te bezitten
,

daardoor zeer onderscheiden , dat de enkele bloe-

men van schutblaadjes voorzien zijn , hetwelk men

bij gewone Aroideae nooit aantreft. Want al wilde

men b. v. zelfs de blaadjes of schubben der enkele

bloemen bij Orontium, Anoriis of Polhos evenzeer al?

schutblaadjes eu niet als tot het bloemdeksel be-

hoorende beschouwen , zou deze tegenwerping alleen

dienen, om het verschil der ^;-otVeae met ra^is^ra

en liolidva nog meer in het oog Ie doen vallen ,

dewijl deze alsdan met eerstgenoemden niet zoo zeer

deze schutblaadjes zouden gemeen hebbeu, maar

bovendien ecu bloemachtig bloemdeksel bezitten,

waarvan , buiten gemelde schubben
,

geen spoor

bg de Aroideae te vinden is.

Dit zul , zoo ik vertrouw , voldoende zijn om ons

ic ovcrtuigcu , dat men ook Aspidiilru tot ecnc
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andere familie , dan de zoo even aangehaalde een-

%aadlappige planten , tot dewelke ziJ in weerwil der

vierledige evenredigheid harer bevi'uchlingswerktui-

gen (eeue vrij zeldzame verschijning bij eenzaad-

lappige gewassen) voorzeker behoort, brengen moet.

Dat overigens tusschen dit geslacht en Tupistra ,

als ook Rohdea dezelfde vorm van maaksel plaats

grijpt en zij gevoegelijk te zamen lot dezelfde na-

tuurlijke familie kunnen gebragt worden , hiervan

overtuigt ons niet slechts de groote overeenkomst

in derzclver houding , maar ook in hunne be-

vruchtingswerktuigen. Allen zijn het gewassen met

cenen overblijvenden , vleezigen , wortelachtigen,

onderaardschen of oppervlakkigen {superjicielen)

geriugden stok, die zijdwaarts lange wortelvezelen

uitzendt. De bladeren spruiten , terwijl verschei-

dene elkander omvatten, uit het bovenste allengs

verlengde gedeelte van dezen stok , of te gel^k uit

zijdelingsche scheuten [luriones) , ook wel afzon-

derlijk in de lengte uit denzelveu voort : zij zgn

langwerpig van gedaante , bg de ontwiklieling biu-

uenwaarts gerold , zonder het geringste spoor van

verdeeling, met zenuwen doorsneden, welke groo-

teudeels uit het dikke middenrif ontspruiten. De

bloemsteel {pedunculus) komt of midden tusschen

de bladei'en of zijdwaarts uit den stok te voorschijn,

is met enkelde schubben , maar met geene eigen-

lijke Spatha voorzien en draagt bij Aspidistra slechts

eene enkelde, bij de beide andere geslachten tal-

rijke, in eene digte aar bij elkander zittende bloe-

men , elk van onderen met een of een paar schut-

blaadjes voorzien. Daar er nog geene ontledingen

van bloemen dezer geslachten bekend zijn gemaakt

,

zal ik dezelve benevens eenige aanmerkingen tot
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ataviug der onderlinge verwantschap van dezelve

bier mededeelen. De afbeelding der bloemen van

Rohdea JaD07uca (om dit in bet voorbijgaan op te

merken) is naar een levend voorwerp , uit Japan

naar Java overgezonden , ontworpen , hetwelk door

den vorm van de bloem-aar eu door het onvol-

komen drie- of tweebokkig vruchtbegiusel eenigzins

afwijkt van de veelvuldige in onze tuinen gekweekte

plant. Ik waag bet echter niet om te beslissen ,

.
of zg daarvan specifiek verscheiden is , daar bet

exemplaar , waarvan ik bier de bloemen beschrijf,

kort daarna , voor dat de ontwikkeling der blade-

ren tot stand was gekomen , stierf en mij niet toe-

liet hierover nauere opmerkingen te maken.

KOHUEA JAPONICA. VAR.

Descr. Soapus s. Pedunculus caudicinus , verti-

calis , 2-3 polUcaris , semiteres , caruosus , spica

suprapollicari conica aut ovoidca terminatus , ad

basin squamis 1. foliis mdimentariis binis ternisve

«blongo - ovatis coriaceis longitudine inaequalibus

marcidis vaginalus.

Flores conferli , in foveolis superficiabbus axt ses-

siles , bracleati, juvenili aetate viriduli, deinde ila-

Tescentes : bracteae solitariae , ad latus anterius

cujiuvis floris ;ixj enatae, parvae, ovatae, obtusae,

coocavac, meinbranaceae, albidae : raro in uno flore

daae obscrvanlur bracteae
,
quaruni altera , multo

minor, oblique sub fundo pcrianthii occulta , loco

,

quo hoc inseritur, proxima est.

Periaiil/iium itiferum, urceolato - subglöbosum
,

obiter hcxagonuui, crassum,coriaceum , ore truiicato

sctuiücxUdum : laciniae brevcs , inaequalcs, semi-
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rotuudae , introrsum ilexae , in praefloratione serie

subduplici inibricatfie.

Stamina sex intumescentiae circulari fauce peri-

antbii inserta , ejusdem laciniis opposita , denti-

culis obsoletis interjecta:^/a»ze«/abre\issiiiie-libera
,

ex toto feie tubo perianthii adnata : anlherae parte

libera triangulari ülamentorum majores , dorso ad-

natae , introrsae , subrotuiidae , utrinqueemarginatae,

didymae , flavescentes , biloculares : loculi ellipsoi-

dei , appositi
,

paralleli, longitudinaliter debiscentes.

Pistillum superuin , sessile , iuclusiim , viridulum.

Ovarium globoso-ovoideum , obsolete ti-igonum
,

carnosum , apice in stjlum crassum brevissimum

constrictum , incomplete tri-, rarius bi-loculare,

ovnlis duobus ellipsoideis suboppositis ad quodvis

trium aut duorum dissepimeutorum parietalium lon-

gitudinalium angulo laterali iulerno affixis. Stigma

terminale, magnum, carnosum, profuude umbilica-

tum , dilatato-triquetrum, sive potius breviter triS-

dum,laciniisradiato«divergentibus, subrecurvalis, cum
dissepimentis ovarii alternantibus , ci-assis, obtusis ,

marginibus supra involutis et glanduloso - viscidis.

Plantarum in caldariis cultarum aeque ac exempla-

rium
,
quibus ex Japoaia advectis Herbarium Neder-

landicum gaudet, dissepimenta satis crassa in ovariis

sunt perfecta, loculamenta repleta ovulis duobus

ellipsoideis
,
pressione mutua nonnihil compressis

,

magnitudiue inaequali, oblique accumbentibus , baud

riteappositis
,
quippe non eadem altitudine neque

eodem puncto orientibus , at oblique sibi opposilis

juxta angulum interuum loculamenlorum e dissepi-

mentis
, quibus facie interna sub apice sunt aOixa.

Ffuclus oyoiiens , niagnitudine Ribis nigrae , stig-

mate persistente umbonatus
,
purpureus , baccatus

,
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nnilocularis et abortu monospermus , ad basiu ple-

rumque periantliio emarcido cinctus. Pericarpium

fungoso-carnosum. Senten, subglobosum , spermo-

dermi membranacea obtectum. Albumen durum

,

corneum , albidum , subpellucidum. Embryo inono-

cotyledoneus, intrarius , inversus , cjlindraceus , al-

bus : radicula truucata , hilo opposita.

VBRK.LARING DER AFBEELDINGEN.

Tai. III, A.

1. De bloem-aar der boven beschrevene variëteit

,

nat. grootte. — 2. Eene bloem , eenigzins vergroot. —
3. Dezelfde, aan de eene zijde geopend, waaraan,

om beter de inplanting der meeldraden te kunnen

zien , de slippen van het bloemdeksel bijna ge-

heel weggesneden zijn. — 4. Het Pistillum, — 5.

Het ovarium schuins doorgesneden.

Tm. III , B.

1. De bloem-aar van Rokdea Japonica , warvan

de onderste bloemen zijn weggenomen , zoo dat

de schutblaadjes zigtbaar worden, nat. grootte.— 2.

E^ne bloem , vergroot , even als de volgende figu-

ren in nog grooler evenredigheid 3. Het bloem-

deksel geopend. — 4. Eene aiUhera met de vrije

«pits van het filamenlum , van achteren gezien.—
5. Dezelfde van voren en reeds geopend.— 6. De-

^Ifdc, waarvan de loculi met geweld van elkander

zgn getrokken. — 7. Het Pislillum.—S. Hetzelfde,

vertikaal doorgesneden 9. Hetzelfde dwars door-

gesneden.
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ASPIDISTRA ELATIOR.

Descr: Cauclex hypogaeus , digiti crassitie , bo-

i'izontalis , radiciformis , soboliferus , squamosus ,

emortuis squamis arcte vagmaulibus scariosis au-

nulatus , rigidus , solldus , subcarnosus , exlus pal-

lide fuscus sive fusco-virescens, iutus albidus , e

vertice secunduni lougitudinem hinc inde folia soli-

taria , e latere praesertim iiifra fibras radicales

filiformes caruosas vix raniosas proferens ,
perennis.

Folia caudicina , dtslantia , in apice turionuni

bifariam congesta , vaginata , stricta
,

petiolata,

sine petiolo dodrantalia usque pedalia, latitudine

palmam fere adaequautia , ianceolata , inaequilatera ,

superne explanata , basi concava 1. subcariuata in-

aequaliter in petiolum angustata , apice acuminata

baud raro spbacelata , iutegerrima , margine angus^

tissimo cartilagineo cincta , convergenti - nervosa ,

nervis latei'alibus e costa media valida subtus pro-

minente exeuntibus , coriacea, tenacia, glabra , vi-

ridia ac saepe albido-viltata , supra laevigata , sub-

tus ob elevatiouem nervorum striata. Pelioli e

basibus crassis diiatatis teretes, stricti, spitbamei,

rigidi, bic sulco caualiculati , illïc rotundali, in-

ferne eburnei , superne intense virides pallideque

lineolati , diu vaginati : Vaginae foliiferae binae ter-

naeve consociatae , basilares , alterne equitantes

,

arcte inter se involulae , longitudiue inaequales,

tubulosae , apice longitudinaliter apertae ctoblique-

acutae , foliaceae, siriatae, ad os virescentes , tandem

fuscae , aridae, fibrosae basique dilacerata una post

alteram a petiolo secedentes, exlernae internis duplo

fere breviores.

Pedtmculus sive Scapus e latere caudicis adscen-
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dens , solitarius , fere biuncialis , leres , caiuosus ,

albidus , bracteatus , uniilorus. Bracleae s, squamae

circiter tres, remotiusculae , lato-ovatae , obtusae,

laxe vaginantes , membranaceae , subdiapbanae , te-

nuissime striatae
,

pallidae , magnitudine inaequa-

les , terminali reliquas superante , basiu periaatbii

plei'umque obtegente.

Perianthium inferum, petaloideum, cupulatum

s. abbreviato-campanulatum j inaequali-octoiidum ,

crassum , carnosum , diametro supra uaciali : tubus

brevis, cupulatus , bumi semiimmeisus , extus isa-

beliinus , opacus , circa basin depresslone subtoru-

losus , intus albidus , vernicosus. Limbi laciniae

erecto - pateiites , triangulari-ovatae , obtusiusculae

,

tobum loDgicudine adaequantes, dorso laeves et

puuccis fuscescentibus adspersae, intus suico obsoleto

longitudiuali
,
purpureo-irrorataeatque iuduplicatura

inframai'ginali incrassata erosula utiinque cinclae ,

aestivatioue sabalternativa : laciniis quatuor exterio-

ribus, quatuor alternis interioribus parum minoribus.

Staniijta octo, fundo periantbii inserta , ejusdeni

laciniis opposita, uniserialia, aequalia , sub stigmate

occoltata. Fiiamen/a perbrevia , fere obsoleta , car-

nosa. Anllierae dorso in medio affixae , vertica-

les , leviter recurvac , ovatae , didymae , inlrorsae

,

biloculares ; loculis appositis , basi leviter diver-

gentibus , bilucellatis , rima longitudiuali dehiscen-

tibus.

Pistitlum superum , crassum , carnosum , tubo

aequalc. Ovarium in fundo perianthii , siylo

continuüm cique tam arcte junctum , ut nounisi

basi ima dilitat^ resecta appareat ,
quatuor disse-

pimciitis lüngitudinalibus apice vix complelis qua-

drilocularc
, ia singulis loculis augulo iulcrnoduobus
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ovulis ovoideis , magnitudine inacquaiibus , oblique

superpositis , inversis , funiculis perbrevibus um-
bilicalibus suiFuhis. Slylus brevis , crassus, tetra-

gono-cjlindraceus utrinque modice dilatatus , albi-

dus. Stigma peltatum , maximum, carnosum, or-

biculatum, discoideura , obsolete -quadrilobum , iu-

crassalo- marginalum , supra umbilico central! radiis-

que papuloso-rubicundis oruatum , iuteriadios supra

lacunosum, subtus coslis elevatis uotatum : lubi\a.ü ,

rotundali , inflexura intermedia
,
qua lobi tandem

semifiuduntur , ita ut boe statu stigma octolobuai

appareat.

Fruclum non vidi.

VERKLARING DER AFBEELDINGEN.

TiB. IV.

Een gedeelte van den stok met bloemen , aan de

spits met nog in de sclieden beslotene , niet volkomen

ontwikkelde bladeren ; het ter zijde afgebeelde blad

is van den met een sterretje geteekenden Petiolus

afgesneden ; nat. grootte.

TiB. III, D.

1. Een afgesneden en uiteen gespreid bloemdek-

sel, even als 2, 3, 4 en 7 nat. grootte. —2. Het

Pistillum
,

geheel van onderen uog door een over-

blijfsel van het afgesneden bloemdeksel omringd.— 3.

Hetzelfde , nadat de in het midden orogebogene

randen der lobbeu van denstempel van elkander ge-

scheiden zijn. — 4. Hetzelfde, meer van ouderen

bezien. — 5. Een horizontaal segment uit het mid-

den des Ovariums. — 6. Een soortgelijk segment uit

deszclfs spits , waar de tusschenwandcn naauvvlijks
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volkomen zijn ; heide vergrool. —7. Loodrcgle Joor-

suede eener bloem. — 8. a. aanhecliling der eijertjes

uit een der zaadhokken van het Ovarium , waar-

van het eenigzins hooger geplaatste eitje b, door-

gaans iets grooter is als het andere c.

TÜPISTRA SQUALIDA.

Descr : Scapus sive pedunculus solitarius, cen-

tralis , indivisus , inclinatus , crassitiê digili medio-

cris , tereliusculus , rigidus , viridis mixtione vio-

lacea , squamis paucis distantibus adpressis lineari-

oblongis obsessus , aut post lapsuni eai-am cicatri-

satus.

Flores magniladine mediocri , inferiores horizon-

tales , superiores densius conferli , angulo recto e

rachi divergentes , in spicam elongato-cylindra-

ceam dispositi , sessiles , bibracteati , mutabiles
,

inilio anlheseos caesii, deinde sordide violacei

,

inodori. Rachis scapo contipua , versus apicem

sensim tenuior , lereti-angulata , ad quemvis florem

solitariiim recipiendum superficialiter foveolata

:

bracteac periaDthiuni ad basiii anteriorem cingen-

tes ejusquc fundo adpressae , sursuni patentes ,

ovato-lanccolatae , acuminalae , membranaceae ,
pur-

purascenti-viridulae , magniludine inaequales : an-

terior duplo major , longe acuminata
,
periantliiutn

longitudinc adaequans, concava , ad basin latam

siibstantiae subcarnosae : laleralis subcarinata, minus

acuminata.

Perianlhium obliquius raclii insidens, semipol-

licare , iiifcrum , campanulalum , sexfidum , in

infcrioribus lloribus spicae sul)inde octoGdum

,

sid>cai-nosuDi : lubiis aniplus , ubitcr hexagonus
,
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substaadae crassioris quam limbus: limbi laciiiinc

lato-ovatae , obtusiusculae , patentes , supi'a conve-

xiusculae, dorso leviter concavae , subaequales , serie

duplici alternantes , iu aestivatlone imbricato-con-

niventes.

Slatnina intra faucem periantliii lobis stigmatis

subocculta , hic serie simplici inserta , laciniis op-

posita , iisdem numero aequalia. Fila?nen/a brevis-

sima , vlx distincta , striiformia , usque ad punctum

inserlionis antberarum periantbio unita. AnlAerae

cordato-ovatae , retusae , erectae , sulpbureae, medio

lateri doi'sali adnatae , biloculares , loculis appositis

basi subdivergentibus, iuti'orsum secundum lon-

gitudlnem dehiscentibus.

Pisiillum longitudine lubi perianthii, crassum

,

carnosum
,

glabrum , albidum. Ovarium
,

quod

extus vix a stjlo distingui potest , buic plaue con-

tinuüm , breve-cylindricum , tri- , rarissime quadri-

loculare, ovulis in quovis loculamento duobus ellip-

soideis subappositis angulo interno appensis. Stylus

terminalis , ovario longior , eadem fere crassitielicet

brevi post foecundationem supra illud constrictus
,

cjlindricus, trisulcus, strïatus, fistulosus. Stigma

magnum , tri-aut rarissime quadri-lobum ,inverticis

centro perforatom , cai-nosum , albido-caesium , lo-

bis rolundatis, crassis ,
patentibus , supra con-

vexiusculis et rugulosis , subtus concaviusculis,

VERKLARING DER AFBEELDINGEN.

Tab. III, C.

1. Eeu gedeelte der Racbis met eene bloem en

bare schutblaadjes, even als de volgende figuur

nat. grootte , de overige min of meer vergroot. — 2.

Eene bloem van de Racbis gescheiden.— 3. Dezelfde
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geopend. — 4. Loodregte doorsnede van ecne nog ia

de racliis zittende bloera. — 5. Eene geopende An-

thera, — 6. Het pislillum van boven gezien. — 7.

Loodregte doorsnede van het benedenste deel van

het pislillum , met kleine overblijfsels van het bloem-

deksel (p. p.) eu een der schutblaadjes (b.). — 8.

Horizontale doorsnede van een Ovarium.

Indien nu bovenstaande beschrijvingen eensdeels

de onderlinge verwantschap der meer gemelde ge-

slachten builen allen twijfel stellen , zoo zal men

tevens erkennen moeten , dal dezelve zich aan geene

andere familie naauwer aansluiten , dan aan die

der Asparagineae (^Asparagi Juss, Smilaceae rob.

BR.). Hiervoor pleit niet alleen het maaksel van het

vruchtbeginsel eu de verdeeling des stempels, maar

inzonderheid de vliezige gesteldheid van het zaad-

bekjeedsel en het hoornachlige albumen van het

zaad. Het is waar , dat ous alleen van een dezer

geslachten , namelijk van Rohdea , het zaad bekend

is ; maar de groote overeenkomst , welke ten aan-

zien der bevruchtings-werktuigen tusschcn dit en

de beide andere geslachten heerscht , maakt ook eene

dergelijke overeenstemming in het maaksel van derzel-

ver zaden lioogslwaarschijnlijk. Dan gesteld ook,

dat men bij dezelve het zaadbekleedsel niet , zoo

als bij Rolidca , huldacbtig , maar bros, en het

eiwit niet hoornachtig, maar vlezig mogt bevinden

,

in welk geval zij bij de familie der Asphodeleae

HOB. BR. verdienden gevoegd te worden , dan nog

zou deze omstandigheid, bij zoo oogenschijnlijk

aan elkander verwante geslachten als de onderhavige,

alleen een nieuw bewijs opleveren , hoe deze beide
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familiea oaruerkbaar iu elkander overgaan, zoo dat

het onmogelijk is derzelver grenzen te bepalen.

Van daar komt Let ook , dat zekere geslachten
,

b. V. Asparagus , Dracaena , Dianella enz. door

sommige kruidkundigen tot de Asphodeleae , door

anderen tot de Asparagineae , of wat op hetzelfde

uitkomt , tot de Smilaceae Rob. Br. gerekend wor-

den , zoo dat het uit dien hoofde welligt doelma-

tiger zijn zou , om deze beide planten- familien te

zamen te vereeuigen.

Ten slotte zal ik hier nog het wezenlijke karak-

ter der meergenoemde geslachten , als mede der tot

dezelve behoorende soorten aangeven :

TUPISTRA. GAWL.

Rohdeae sp. schult.

Flores dense spicati. Perianihium inferum , cara-

panulato-sex-1. octo-fidum, lacinüs patentibus.

Slamina sex-octo. Filame7ita aut brevia et basi

perianthii inserta, aut vix distincta ac ejusdem tubo

adnata, antheris intus dehlscentibus, Ovarium

stylo multo brevior , tri-1. quadri-loculare , loculis

biovulatis. Stigma magnum , tri-l. quadri-lobum.

Habitus. Plantae acaules
,
glabrae , caudice L

rhizomate crasso, tuberoso ,
petioloram basibus dila-

tato-amplecteutibus transverse annulato, perennan-

les, Folia bifaria ,
petiolata , oblongo-lauceolata ,

nervoso-striala. Spica centralis , pedunculata , flo-

ribus sovdide violaceis , bracteatis obsessa.
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1. Tiipislra squalida GAWL.

T. spica pctiolis longiore inclicatè , floribiis bi-

bracteatis , filameulis obsolelis. gAWLEr Bol.

Magaz. IG55. — POIR. Encbol. Suppl. V.p.

^l'i.. — Bol. Reg. 704. — lodd. bot. Cab.

615. — SPR. Syst. Feg. V. 11. p. ilS.

Ro/tdea Tupislra SCHULT. Syst. Veg. Vil.

l. p. 173.

llabit. secundum loddiges ia Amboind^ quod

milii saltem dubium videtur.

2. Tupislra vutans WALL.

T. spica petiob's breviore nutante , floribus uni-

bractealis, Clamentis distJDClis. WALL. t>2 2>o/.

Reg. 1223.

Ro/idea nulans SCHULT. Syst. veg. Vil.

11. p. 1653.

Habil. iti mediterraneis Bengaliae ad confiuia

Sylhet , obi Kala - Talee audiu

ROHDEA. ROTH.

Oronlii sp. thunb.

Flores deiisc spicati. Perianllüum infernm , Irun-

cato-globosura , leviter scx-Gdum , laciniis incurvis.

Stamina sex. Filamenla tubo perianthii adnata
,

anlheris intus dchiscentibus. Ovarium slylo multo

majus, tri-loculare aut uniloculare placenlis bi-lri-

parietalibus , loculis placcntisvc biovnlatis. Stigma

subsussilu, radiato- IriGduin. Bacca monospcrma.

Embryo in albuniinc cornco invcrsus.

MAT. TIJDSCIIR. I. 7
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Habitus. Plane idem, qui Tupisirae, nisi quod

caudex hic sit magis obloDgo-cjIindraceus ac basi-

bus vaginantibus folionim sessilium bifariam dispo-

sitorum itidem cicatrisatus. Pedunculas e foliisru-

dimentariis
,

quibus ciuctus est, exoritur. Flores

bi-acteati sunt viridulo-luteolü

I. Rohdea Japonica ROTH.

ROTH. nov. planl. sp. p. 197. — Spr. Syst.

Veg. V. II. p. 117. (excl. Syn. lour.) —
SCHULT. Si/si. Veg. VII. I. p. 172. —
Orontium Japonicum. thunb. Flor. Jap.

p. 144. — POIR. Ene. bot. IF. p. 627. —
LAM. lil. gen. tab. 2b\. Jig. 1. — willd. «p.

pi. II. p. 200. — Hort. Kew. ed. 2. II. p.

306. — GAWL. Bol. Maga%. 898. —
Ktro el Rirjo kaempf. Amoen. exol. p.

785. — BANKS Icon. KAEMPF. t. 12.

Habil. in Japoniae humidis.

Observalio. Orontium conliinchinense LOUR. (Flor.

Coc/t. ed. WILLD. p. 258.) a sprengel ad banc

plantam relatum, a schultes vero (Si/sl. Veg.

VII. I. j). 172.) inter Orontia numeratutn ,
procul

dubio ad genus Acorus I.INN. referendum est.

ASPIDISTRA KEER.

Macrogyne link.

Flores solitarii. Periantldum inferum , campa-

nulato-octo-l. sex-Ëduni , laciniis patentibus. Sta-

mina octo 1. sex. Filamenla brevissima , fuudo pe-

riantbii adnata , antheris intus debiscentibus. Oua-

1-ium siylo brevius ,
quadri-l. tri-locularc , loculis
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biovulalis. Stigma maximum, peltato - tliscoideum,

radiato-quadri-]. tri-lobum.

Habitus. Plantae acaules, glabrae, caudice radi-

ciformi annulato sobolifero, perennantes. Folia

subbifaria et solitaria ,
peliolata, vaginata , oblongo-

lanceolata , nervoso-striata. Peduuculi caudicini,

bracteali, uniüori. Flores sordide purpurei.

1. Aspidisira lurida KEER.

A.. follis breviter petiolatis, pedunculo bracteis

numerosis imbricatis obtecto. KEER Bot, Reg.

629. — SPR. Syst. Veg. IL p. 243.

Macrogyne convallariaefolia LINK e<OTTO

Plant, select, p. 69 Tab. 31.

llabit. in China.

2. Aspidistra elatior bl. Tab. nostra.

A. foliis loDge petiolatis
,

pedunculo bracteis

paucis remotiusculis obsesso.

Habit. in Japonia.

Observatio. A. priori distinguitur vegetatione ro-

bustiori. Praeterea in A. lurida folia sunt breyis-

sime petiolata
,

paene sessilia , ad hoc vaginae fo-

liiferae multo breviores ,
pedunculus bracteis sive

squamis numcrosioribus imbricatus , flores minores,

deoique stigma multo minus distincte radiis clcvalis

notatum.



BIJDRAGEN
T o T D E

NATUURLIJKE GESCHIEDENIS VAN DENMENSCH;

DOOR

J. VAN DER HOEVEN.

I. ALGEMEENE AANMEKKINGEN OVER HET ON-

DERWERP DER NATUURLIJKE GESCHIEDENIS

VAN HET MENSCIIELIJK GKSI.ACIIT , EN
OVER DE RIGTING , DIE MEN OP DIT

VELD VAN ONDERZOEK THANS

VOORAL VOLGEN MOET.

» Wer wird Alles Studiren ? In keiner Art

yt Ton Kcnntldse hat man die Quellen erschöpft ,

» keine ist was sie seijn könnte. Nie wird

» sie es werden. Die AVahrheit ist in Gott

,

» Uns bleibt das Forschen."

Jon. TOK BIrELiEaf

Allg. Gesch. l. S. 123.

rJijkans geen gedeelte der natuurlijke gescbie-

deuis heeft eenen nieuweren oorsprong , dan dat-

gene , hetwelk bet menscLelijk geslacht betreft. Bij

den eersten opslag kan zulks niet anders dan onze

bevreemding wekken. Er is toch, naar de bekende

uitspraak eens Engelscheu dichters, geene navor-

schiiig , welke meer de eigenlijke studie des men-

scbdijken geslachts uitmaakt, dan die den mensch
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xelven lot onderwerp beeft, Wij beweeren dan ook

niet , dat de vroegere geslachten zicb om de bevor-

dering der menscbkunde volstrekt niet bekommerd

zouden bebben; bet: ken u zeluen .' maakte veel-

eer de kern en den grondslag dier ware wijsbeid

uit , welke de Ouden zocbten en beminden. Maar tot

bet ontstaan eener natuurlijke gescbiedeuis van ons

geslacht werden zoo vele voorloopige kundigheden

vereischt , dat zij eerst in lateren tijd mogelijk werd
;

ook moet men, — hoewel zulks somtijds geschiedt ,

Anthropologie met natuurlijke geschiedenis van den

mensch niet verwarren. De eerste is cene weten-

schap van rnimeren omvang en sluit in bare uitge-

strekte grenzen de laatste in; deze is cene anthro-

pologiscbe wetenschap, maar zij is niet de Anthro-

pologie zelve.

Het is dikwerf gezegd , dat alle menschelijke kun-

digheden , hoe verschillend ook , door ééiien ge-

meenscbappclijkeu band vereenigd zijn en , als leden

van één huisgezin , door onderlinge hulp en za-

menwerking elkanders voorspoed bevoi'deren. Dit

verband ligt ten deele in de eenheid van het men-
schclijk kenvermogen , maar ook ten andere in de

onderwerpen des onderzoeks. Nergens blijkt dat

verband der menschelijke wetenschappen duidelijker,

dan in de natuurlgke geschiedenis van het men-
schelijk geslacht, tot welker beoefening eene veree-

iiigiiig van verschillende kuiidigbeden vereischt

wordt, welke slechts weinigen zich eigen trachten

te maken , daar de beperktheid van des menscben

leven en der inenschelijku kracbten veeleer aan-

spoort ter bearbeiding van een enkel gedeelte van bet

uitgebreide gebied van kennis, belvN elk geen eindig

verstand in dcs/elfs geheel kan overzien.
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Hetgeen enkelen niet kunnen ten uitvoer brengen

,

wordt door de vereenigde krachten van velen mo-

gelijk ; het geen céii luenschenlevea niet kan uit-

rigteu , wordt door opeenvolgende geslachten voltooid.

Van hier dan ook , dat eene wetenschappelijke be-

oefening der natuurlijke geschiedenis van den

mensch eerst laat kon ontstaan , toen de vlgt der

voorgeslachten eenige bouwstofien verzameld had,

welke men kon rangschikken en aanleggen tot het

eerste ontwerp des gebouws.

Wij hadden derhalve bijdragen tot de Anthropo-

logie , voor dat wij een welgeoefend zamenstel heb-

ben konden ; en eene geheel wetenschappelijke,

echt wijsgeerige Anthropologie kan eerst ontstaan,

nadat hare onderdeeleu, en daaronder ook de na-

tuurlijke geschiedenis van het menschelijk geslacht,

eene juist bepaalde strekking verkregen en eenen

regelmatigen vorm van behandeling aangenomen

hebben.

Wat de natuurlijke geschiedenis van den mensch

iu het bijzonder betreft: de reden , waarom zij eerst

zoo laat , bijkans in onzen leeftijd , eenen wetenschap-

pelijken vorm aannam , zal ons nog duidelijker blg-

ken , wanneer wg in het kort de onderwerpen

opsommen , welke tot liaar gebied behooren.

De twee hoofddeelen dezer natuurlgke geschie-

denis , zoo als zij door BLtTMENBACH en de meeste

latere schrijvers behandeld wordt, zijn: vooreerst,

het onderscheid tusschen den mensch en de overjge

dieren , waardoor het standpunt van ons geslacht

in de rij der op onze aarde levende wezens be-

paald wordt; ten andere, het verschil tusschen

lueuschen en menschen , onderling met elkander

vergeleken, waarbij hoofdzakelijk op de verschil-
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lende inenscheiistammen gelet wordt. Zal het eerste

hoofddeel grondig behandeld worden , dan moet het

eene algemeene beschoumng der levende wezens ,

eene vergeUjkende anatomie en phjjsiologie ten

grondslag hebben , en ook van deze wetenschap-

pen is het bekend , dat zij eerst onlangs ontstaan ,

althans eerst gedurende de laatst verloopene dertig

jaren in ruimeren omvang beoefend zijn. Tot het

tweede hoofddeel behoort eene algemeene kennis

van verschillende volken , welke slechts in onze

dagen eenen aanvang neemt. Hoe vele eeuwen lang

was slechts een gering gedeelte der planeet bekend

,

waarop ons geslacht leeft? en toen in het laatst

der vijftiende en het begin der zestiende eeuw de

gewigtigste ontdekkingen onze kennis hadden uit-

gebreid , werden de gevondene lauden als onbe-

heerd goed ter vermeestering en uitplundering, en

de wèerlooze , met onze kunsten onbekende volken tot

foltering, lerging en bekeering aan Spanje en Por-

tugal toebedeeld door eene magt , die waande

Gods plaats op aarde te bekleeden , zonder zich te

bekommeren om het beeld zqner liefde te vertoo-

nen. liet wetenschappelijk onderzoek van enkele

reizigers bepaalde zich gewoonlijk tot de voortbreng-

selen van het land en slechts weinigen bemoei-

den zich met de bewoners. Eerst nu in de laatste

drie eeuwen de bol, dien wg bewonen, ons bekerd is

geworden

n Zelf (Tandre wereld, daer men met

» üen hoofde nederwaerls

» De voelen legen d^ome zei ," (*)

(*) I. VAN- vovnitt. Op de Twetdraght der Chriitc Princtn ,

achter lijn Treurspel lUarghdtn.
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eerst nu werd cene beschrgviug van den mensch

mogelijk , zoo als hij voorkomt op den bekenden

aardbol , vïaartoe de wetenschappelijke reizen , welke

vooral sinds eene halve eeuw ondernomen zgn , de

belangrijkste bijdragen hebben opgeleverd.

Het menschelijk verstand zoekt eenheid , en de

keunis van afzonderlijke, met elkander niet te zamen-

hangende daadzakeu kan aan hetzelve geene bevre-

diging geven. Voor dat eene , op ervaring gegrond-

veste theorie al de deelen der wetenschap tot één

enkel geheel kan zanienvoegen , wil men reeds door

gissingen de leemten aanvullen, en een fijn draad-

werk van hypothesen racet uit de losse ledematen

een kunstig schijnbeeld vormen, bij gebrek vanden

levensadem , die het geheel doordringt , voedt en

bezielt. Dat levensbeginsel der echte wetenschap is

eene op ervaring gegrondveste theorie , die zelve niets

dan de beknopte uitdrukking der geheele waarne-

ming is. Wilden wij om het nadeel, hetwelk dit

ongeduld veroorzaakt, het gebruik van hypothesen

uit de natuurkundige wetenschappen geheel verban-

nen, wij zouden den aard des menschelijken ver-

stands miskennen en vruchteloozen arbeid onder-

nemen. De geschiedenis van alle natuurkundige

wetenschappen leert ons , dat dwaalbegrippen en

stoute steUingende kindschheid der kennis kenmer-

ken, en dat men des te meer waant te kunnen ver-

klaren, hoe minder gegevens van het vraagstuk er

bekend zijn. Zoo bestonden er stelsels van Cos-

mogenie ea Geologie ,yoov er juiste en naauwkeu-

rige waarnemingen over den toestand en de zamen-

stelling der aardschors voorhanden waren , en , naar-

mate de kennis zich heeft uitgebreid , is de aan-

matiging der uillggers en schriftverklaarders van het
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boek der natuur ingekrompen. Zoo is liet dan ook

met de natuurlijke gescliiedeuis van het meuschelijk

geslacht. Naauwelijks bekend met het verschil van

volken , heeft men reeds beproefd , dat verschil te

verklaren. Het is thans, geloof ik , meer dan t^d
,

op eene andere wijze te werk te gaan ; voor alsnog

de verklaringen daar te laten , maar daarentegen

de verschijnsels vlijtiger waar te nemen, de berigten

der reizigers zorgvuldiger op te zamelen , naauw-

keuriger met elkander te vergelijken en aldus tot eene

juistere en meer omvatlende kennis den weg te

banen. De ware theorie zal dan van zelve volgen
,

zonder dat men weet hoe en wanneer, en het hechte

gebouw der wetenschap zal worden opgetrokken

op den breeden en vasten grondslag der ervaring,

om te blijven staan , wanneer de tooverkasteelen der

stelsels en meeningen reeds in damp vervlogen en uit

de herinnering verdwenen zijn.

Het is vooral uit eene vergelijking der schedels

van verschillende volken, dat wijde beste ophelde-

ring verwachten , zonder daarom de overige van

den ligchaanisbouw ontleende kenmerken te willen

veronachtzamen. Wanneermen in aanmerking neemt,

hoe groot het verschil is , dat men dagelijks in den

vorm des schedels bij individuen van hetzelfde volk

kan waarnemen , zou men ligt tot het vermoeden ge-

raken, dat er op dezen vorm , als kenmerk der stam-

men , niet veel vertrouwen te stellen ware. Intusschen

heeft meer dan één voorbeeld mij geleerd , dat de

schedclvorin bij onbeschaafde en onvermengde volks-

stammen veel minder afwijkingen aanbiedt , dan bij

huropeanen, en dat het karakter van eiken stam veel

duidelijker in den schedel is ingedrukt , dan men
vermoeden zou. Het oullcedkundig Museum der
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Leidsche Hoogeschool bezit , onder anderen , eeuen

schedel van denzelfden volksstam der kaluschi of

sehitgaganen (*) , v^aarvau blumenbach eenen an-

dereu uit zijne vei'zameling heeft doen afteekeuen

{Dêcad. Cranior. Tab. LV) ; de schedel nu van

het Leidsche Museum komt zoo zeer met de ge-

melde afbeelding overeen , dat men bijkans zeggen

zou , dat hij tot hare vervaardiging gediend had.

Daar ik later op dit pnnt hoop terug te komen

,

onthoud ik mij thans van het vermelden van meer-

dere voorbeelden. Hierdoor vervalt dan ook de ,

schijnbaar zoo gegronde, bedenking, dat men, ten

einde over den eigenaardigen vorm van schedels

te oordeelen , eene zeer groote verzameling van zoo-

danigeu , welke tot een en hetzelfde volk behoo-

ren, bijeenbrengen moet, hetgeen voor vele volks-

stammen wel altijd ondoenlijk zal bhjven. Wij be-

weren daarmede echter niet , dat het vergelijken

van onderscheidene, tot hetzelfde volk behoorende

schedels nutteloos zou z^n ; integendeel , waar men

tot zulk eene vergelijking gelegenheid vindt , moet

men dezelve nimmer verzuimen , en zeer gewaagd

zoude het zijn, zoo men uit een' enkelen schedel

het algemeen nationaal karakter wilde opmaken.

Bovenal is het noodig , dat men bij de verzame-

lingen van schedels behooi-hjke bescheiden bezitte,

die ons van de echtheid van oorsprong verge-

wissen, en de juiste woonplaats, den leeftijd en an-

dere bijzonderheden bij elk voorwerp , zoo veel

mogelijk , opgeven.

Er is een vraagstuk, tot het tweede hoofddeel

der natuurlgke geschiedenis van het menschelijke

(*) Suppcll. BRUGMANSII n". 492.
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geslacht behoorende , hetwelk bovenal de aaudacht

lot zich getrokken en aanleiding tot velerlei gis-

singen gegeven heeft. Het is dat , hetwelk de een-

heid der soort in het menschelijk geslacht betreft.

Dit vraagstuk kan uit het standpunt der natuur-

lijke geschiedenis niet dan door waarneming en ver-

gelijking worden opgelost. Men moet het niet ver-

warren
,

gelijk veelal gedaan wordt , met een an-

der vraagstuk , of het geheele menschelijke geslacht

uit één enkel ouderen-paar afstamt. Wanneer dit

laatste toestemmend beantwoord wordt , dan volgt

daaruit noodwendig de eenheid der menschelgke

soort, maar het volgt niet omgekeerd uit deze een-

heid , dat al de menschen,die thans op den aard-

bol leven, van ééu enkel paar stamouders afkomstig

zijn. Zoo heb ik wel eens hooren beweren , dat

BLUMENBACH , in zgn bekend werk over de aange-

borene verscheidenheid van het menschelijke ge-

slacht, bewezen zoude hebben, dat alle menschen

yan één enkel paar zijn voortgekomen ; doch ik

moet bekennen, dat ik, na eene aandachtige en her-

haalde lezing, niet gevonden heb , dat hij deze vraag

zelfs slechts aangeroerd heeft. Onlangs daaren-

tegen heeft PRICHARD getracht , die afkomst te be-

toogen (*), welke schrijver met linnaeus aan-

neemt, dal er in den beginne slechts één enkel paar

van elke soort, of één enkel individu der herma-

phrodite soorten voortgebragt is geworden. BLU-

MENBACH daarentegen beweert niets meer, dan dat

alle menschenrassen , hoe verschillend zij ook wezen

mogen, hoogslwaarschijulgk {yerisimiUime) tolééne

soort bcliooren.

(') Rtitarchet inio the physical Uitlory oj Mankind, *y
lAMU COWLM PHicüAnD. 2 vol. Londou 1826. 8°.
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Meu zou kunneii meenen , dat er, wauneer de een-

heid der menschelijke soort bewezen ware , ook geene

reden bestond om meer dan één enkel paar stamou-

ders aan te nemen. In de daad, de grootste beden-

king, die men tegen dezen zoo algemeen aangenomen

oorsprong in het midden brengt , is ontleend van

het verschil in schedelvorm , in kleur der huid , in

geaardheid van het haar eu in andere ligchamelijke

bijzonderheden, hetwelk men van geslacht tol ge-

slacht ziet voortgeplant en dus rceent als oorpron-

kehjk , als soortelijk verschil te moeten beschouwen.

Evenwel, er worden nog andere bedenkingen in het

midden gebragt : zoo als het groot aantal raenschen ,

hetwelk op den aardbodem leeft enz. Kon men Toor

het gehecle rijk der bewerktuigde wezens de stelling

van LINNAEUS aannemen , dan voorzeker was de zaak

ook ten aanzien van ons geslacht beslist, en met de

eenheid der soort zou men ook de eenheid van

oorsprong bewezen hebben. Ik geloof echter , dat

slechts weinige geleerden , die met de natuurlijke

geschiedenis van het planten- en dierenrijk bekend

zijn , de bewijzen , welke prichard voor deze stel-

ling heeft bijgebragt , als voldingend zullen be-

schouwen. Het komt mij altiians gewaagd voor te

bepalen , dat de oorspronkelijke schepping van meer

dan één enkel paar voor elke soort van bewerk-

tuigde wezens nutteloos zou geweest zijn en dat het

tegendeel , volgens de in de schepping heerschende

wet der spaarzaamheid , noodzakelijk was. Wat het

nienschelijk geslacht in hetbijzonder betreft , zooligt

,

mijns oordeels , dit vraagstuk minder in het gebied der

natuurlijke geschiedenis ; het is veeleer geschiedkun-

dig , en van vergelijkende taalkennis, van oudheid-

kundige naspoi'iugen is hier vooral licht te verwachten.
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Wq moeten bij deze gelegenheid opmerken , dal

,

zoo al het onderzoek der verschillende talen gronden

aan de hand niogt geven , om aan de eenheid van

oorsprong onzes geslachts te twijftlen , daarmede

nog niets tegen de eenheid der soort bewezen is.

Al waren bij twee volken de talen zoo wel in wor-

telwoorden , als in gramraatikale vormen ten eene-

inale onderscheiden , al bestond er tusschen de-

zelve geene de minste , hoezeer ook verwijderde

overeenkomst , zulks zou ons nog als natuurkun-

digen niet noodzaken , deze twee volken tot twee

verschillende menschensoorten te brengen.

Ik geloof derhalve , dat de beoefenaars der na-

tuurlijke geschiedenis van den mensch het vraag-

stuk behooren te beperken binnen de juiste grenzen

hunner wetenschap. Is het verschil tusschen on-

derscheidene volken van dien aard , dat men hetzelve

niet verklaren kan , zonder meer dan ééne menschen-

soort aan te nemen
, gelijk er verschillende soorten

van apen , van beeren , van kameelen enz. bestaan ?

Of is het waarschijnlijker, dat er slechts ééne raen-

schensoort bestaat , welke linnaeus met den naam
van Homo sapiens , hetzij als kenmerk , hetzij als

vrome wensch , bestempelde , even gelijk er , om
slechts enkele geslachten onder de zoogdieren te

noemen, niet meer dan ééne soort van Ma7taltts,

van Ili])j)opotamus
, Camclopardalis , Orycleropus,

Tricher.lius schijnt te bestaan?

Wij hebben tot nog toe geen gewag gemaakt van

de oudste gedenkstukken der Semitische volksstam-

men
, welke door den grooten wetgever der Israë-

lieten verzameld en tot één geheel vercenigd zijn.

Al hadden deze gedenkstukken geene andere waarde

,

dan die zij van hunne hooge oudheid , van hunne
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zamenhang en eenvoudige verhevenlieid ontleenen
,

ook dan nog zouden wij hun de benaming van

joodsche volksvertellingen liefst niet geven. Maar
daar deze gedenkstukken, benevens de overige hei-

lige boeken van het Israëlietisch volk , in het uaauwst

verband staan met eene Godsdienstleer, welke on-

der de verlichtste en beschaafdste menschen , zoo

wel als onder de eenvoudigste en onwetendste hare

vereerders telt , en wier licht zich over menschen-

bestemuiing en menschengeluk , over dit en een

ander leven zoo blijmoedig verspreidt , kan de

vriend van waarheid het niet dan betreuren , wan-

neer men ligtzinnig of moedwillig het gezag dier

schriften zoekt te verminderen. Doch men ga aan

den anderen kant niet te ver en legge den men-

schelijken geest niet aan kluisters , door weten-

schappelijke onderwerpen met het gezag der Open-

baring te willen beslissen. Onder onze verlichte

schriftverklaarders en verstandige vereerders der

Openbaring zullen er , zoo vfij gelooven , wel wei-

nige gevonden worden, die het verschil der talen

uit den torenbouw van Babel vrillen verklaren, en

de tijden schijnen voorb^ te zijn , waarin men de

ontdekkingen der sterrekundigen of de geologische

stellingen aan het Mozaisch scheppingsverhaal wilde

toetsen. Wij gelooven dus , dat men het gezag der

heilige schrift meer vereert , door bij natuurkundige

onderzoekingen onbevooroordeeld te werk te gaan

en geen vreemd gebied te betreden. Hetgeen een-

maal langs éénen weg des onderzoeks gebleken is

onbedriegelijke waarheid te zgn, kan met andere ,

even zekere waarheden niet in tegenspraak zijn.

Ik geloof genoeg gezegd te hebben, om de rig-

ling aan te wijzen , die onze natuurlijke geschiedenis
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van den mensch thans vooral volgen moet. Hel is:

voortgaan op den door blumenbach ingeslagen weg.

Noopt ons de tegenwoordige toestand onzer kennis

tot de erkentenis , dat het vraagstuk over de eenlieid

der menschelijke soort nog niet beslist kan worden,

men schame zich niet die onkunde onbewimpeld te

betuigen ; want zulk eene betuiging vloeit dikwerf

uit dieper inzigt voort , dan waarin de beslissende

toon van verzekering zijnen oorsprong nam. Veel-

ligt echter is de vraag reeds voor oplossing vat-

baar. Wg voor ons onderzoeken zulks thans nog

niet, maar willen liever het bestaande verschil

tusschen de onderscheidene volken naauwkeuriger

nagaan en vollediger trachten te kennen.

WAARNEMINGEN OMTRENT HET LANGDURIG
OVERBLIJVEN VAN PRIKKELBAARHEID IN

DE VOORTPLANTINGSDEELEN EENER
BOaiBlJX CURIJSORRHOEA ,

a2DB6EDZ£LD DOOI

Q. M. R. VER HUELL

,

tColonel en Kapitein ter Zee , Equipagemeester van de Marine
in hel tloofd- Departement van de Maas, te Rotterdam.

ik had de gedaante-verwisseling van Bombijx
chrijsorrhoea

, ccne bekcudc soort , waarvan de rups
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soms zoo schadelijk is , naauwkeurig nagegaan en

afgebeeld , toen ik op zekeren avond , een der reeds

gepaard geweest zijnde wijfjes-vlinders op de ge-

wone wijs doodde , door de speld , waaraan de vlinder

gestoken was , in de kaars te doen gloeijen. Van

voornemen zijnde , denzelven in niijue verzameling

te plaatsen , wilde ik den andereu morgen de vleu-

gels van den vlinder uitspreiden , en tot mijne ver-

wondering vond ik bet achterste gedeelte niet alleen

nog in leven , maar zelfs ijverig bezig met het leggen

van eijeren , hoezeer het overige gedeelte geheel le-

venloos scheen. Doch, hoe klom mijoe verbazing,

toen ik, ten einde de wijze, waarop de vlinder de

eijeren met het dons van het achterlijf bedekt (*)

,

naauwkeurig te onderzoeken , een gedeelte van het

achterlijf des vlinders afsneed , om hetzelve onder het

mikroskoop te brengen. Ik zag toen het eijerleggen

even ijverig voortgaan en elk eitje zorgvuldig met

een vlokje dons bedekt worden , als ware het deel

nog met de overige organen van het ligchaam ver-

bonden geweest. Naar mate evenwel de vochten

opdroogden en de zenuwen verstgfden , werd het le-

(*) Zie de waaruemingen en afbeeldingen van den Heer VER

HUELL in liet Vde deel van sepp's Ntderl. Insecten bl. 103 en

vei'v. Hiertoe behoort ook eene plaats in het bekende werk van

KIRBIJ en SPENCE, waarvan de vertaling , die waarschijnlijk nog

voltooid zal worden, spoediger zou zijn voortgezet, zoo ons publiek

dezelve even zeer gezocht had, als het oorspronkelijk werk in

Engeland een goed onthaal gevonden heeft , waar de boekver-

koopers hetzelve , volgens hetgeen de Heer R. BROWsmij zeide,

voor even goed houden als een Roman, en waar het vijfmalen

herdrukt is. Zie de Holl. vcrtal. I. bl. 352.

j. V. D. II.
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vensbeginsel tlaauwer ea de tussclieupoozen, in welke

het eene ei op liet andere volgde , werden grooter.

Wanneer ik echter het afgescheiden deel met een

tangje een weinig kneep , scheen dadelijk het leven

opgewekt te worden , en op deze wgze deed ik het

egerleggen nog gedurende eenige nren aanhouden.

Deze langdurig overblijvende prikkelbaarheid in

de deelen der voortplanting schijnt waarlijk eene

bewonderingswaardig wijze voorzorg der natuur te

z^n. Al vernietigde eeuig toeval het teedere schep-

sel, zoo zoude evenwel de instandhouding der soort

nog kunnen verzekerd blijven, wanneer slechts

een gedeelte des diers, hetwelk de eijeren omsluit,

met den egerlegger was overgebleven.

Het voortduren van het levensbeginsel in ver-

minkte insekten is overbekend , doch bepaalt zich

doorgaans tot onregelmatige stuiptrekkingen , voort-

vloeiende uit de werktuigelijke gewoonte , die in elk

der ledematen van het schepsel heerscht , om zich

naar vaste regels te bewegen. Hier daarentegen

gebeurde meer. Een kunstmatig werktuig bewoog

zich bij tusschenpoozen als een slurp in de rond te
;

het dons des achtcrlijfs werd met twee scharen of

knijpers afgeknipt om het eitje, dat vooraf door den

eqerlegger, tusschen deze knijpers besloten , werd
voorlgebragt , met eene zorgvuldige juistheid te be-

dekken.

Hoe eenvoudiger bet zamcnstel van bet schep-

sel wordt , en hoc meer het in den rang der be-

werkluigde wezens daalt, des te duurzamer is hel

levensbeginsel , des te minder kan de vonk des le-

vens, die de natuur aan hetzelve gaf, worden iiil-

gebluscht.

NAT. TiJDsnin. I. 8
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De zoet water polijp , op een* zeer lagen trap van

het dierenrijk geplaatst , kan in vele deeltjes ge-

sneden worden ; ieder dezer deeltjes behoudt het

levensbeginsel ongestoord , even gelijk het geheele

schepsel en wordt weldra een volmaakte polijp. (1)

(1) Hoezeer deze uvaorneming reeds vermeld was op de aan-

gehaalde plaats van het werk van s£PP , meenden wij ech-

ter den lezers van ons Tijdschrift geen ondieust te doen

met de meer uitvoerige mededeeliug derzelve , die wij aan

de heuschheid vanden ijverigea waarnemer te danken hebben.

ik weet niet of deze voortduring van het leven in de

eijerstokken en eijerleiders bij vlinders , door anderen reeds

is waargenomen , hoezeer ik meen daarvan hier of daar

eenig berigt te hebben gevonden. HALLER , die in zijne

Elem. Phjsiol. (Tom. IV. Lib. XI.
J 7. p, 451, 452)

vele vroegere voorbeelden van overblijvende irritabiliteit

in afzonderlijke deeleu heeft opgezameld , vermeldt zulks

niet , maar wel het steken van den afgesneden bijenangel
,

door SWAMMERDAM waargenomen. Dat gewone huisvlie-

gen , aan welke men gedurende de paring den kop afsnijdt ,

evenwel de paring voltooijen , heeft reeds BoiJLE op-

gemerkt ; maar zonderlinger nog is poiret's waarneming

(volgens BLUMENBACH Abbild. naturk. Gegenst. n°. 88)

bij twee te zamen opgeslotene Mantides. Het mannetje
,

nadat het hongerige wijfje hetzelve aangevallenen deszelfs

kop opgegeten had
,
paarde zich met het laatste , zonder

daarbij het gemis van een kop , naar het scheen , te gevoelen.

Daar planten en lagere dieren ons zoo vele voorbeelden

van voortduring des levens in afgesncdene dcelen aan-

bieden , komt het mij altijd nog natuurlijk voor , met velen

te gelooven , düt ook bij hoogere dieren enkele deelen het

leven behouden kunnen , nadat reeds de algemecne band

des levens is ontbonden. Tusschen de trekkingen der

spiervczcis brj volmaaktere dieren na den dood , bij aan-

wending van galvanisnius of andere prikkels , en het voort-

leven van doorgesnedenc eenvoudige wormen , is onzes oor-

deels geen verschil in het wezen , maar slechts in den graad

des verschijnsels.

ï. V, D. H.



OVER DE GESTELDHEID DER BLOEDVATEN

IN DE HUID VAN POKLIJDERS,

A. A. SEBASTIAN,

te Groningen.

TTanneer laea den arbeid nagaat zoowel van

oude als nieuwe scbrijvers over de ziekten van de

huid , ontdekt men al spoedig , dat verreweg het

grootste gedeelte hunner beschrgvingen zich slechts be-

paalt tot den vorm, de eerste verschijning op de huid,

de ontwikkeling , den loop en de wijzigingen door on-

derscheidene omstandigheden te weeg gebragt. Slechts

weinigen zijn eenigzins verder gegaan ; doch van

hoe vele waarde ook hunne nasporingen zgn , eene

volledige kennis der huidziekten hebben zij ons niet

gegeven. Immers de kennis van eene ziekte kan

eerst dan volledig genoemd worden , wanneer meil

al die veranderingen kent , welke in de vaste en

vloeibare deelen , alsmede in de verrigtingen der

organen bestaan , eu wanneer men de oorzaken en

wetten dezer veranderingen heeft opgespoord. Eene

zoodanige kennis hebben wij, wel is waar, tot

dus verre naauweltjks van eene ziekte, maar bij de

ziekten der huid kan men zich Ic meer vei-won-

dcren over de gebrekkige kennis , die wij van baar

hebben , dewijl zij toch zich uitwendig vci-l<»nen ,

en haar zetel, de huid, voor het oudcrzwk niet de

mocijflijk heden oplevert , welke men bq andere dec-

8 *
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len onlmoet. Vele ziekten der oogen . der longen

en van het hart enz. zijn veel beter bekend , dan

die der huid, ofschoon deze niet minder voorko-

men en zelfs veelal niet minder belangrijk zijn en gee-

nen minderen invloed op het geheele ligchaam uit-

oefenen. De eigenlijke oorzaak derhalve , waarom

men minder zich heeft toegelegd , om de veran-

deringen der huid bij exanthemen te onderzoeken

,

moet in andere omstandigheden gezocht worden;

en wel naar mijn inzien daarin, dat sommige huid-

uitslagen de gezondheid in der daad weinig bena-

deelen , waardoor dan de prikkel verloren gaat , die

anders tot een naauwkeurig onderzoek aanzet. Deze

oorzaak kan echter natuurlijk niet in aanmerking

komen bij die huidziekten , als variolae , scarlatina

,

roseola enz. bij welke het geheele ligchaam mede

aangedaan wordt , en die niet zelden doodelijk

zgn. Hier geloof ik de oorzaak te moeten vinden

in de wijze , op welke gewoonlijk die ziekten be-

schouwd worden : immers de koorts en de algemeene

ziekelijke gesteldheid , waarmede de huiduitslag ge-

paard gaat , die verschijnselen der ziekte zijnde , op

welke men bij de voorzegging en behandeling het

meest acht slaat, en waarvan men zijne indicatien

ontleent , zoo moest als van zelve het gebrek der huid

als het ware op den achtergrond komen en kon het

belang niet inboezemen , hetwelk het toch in der daad

heeft.

Tot de wording van exanthemen behoort eene

opperhuid , en deze wordt in eenen kleineren om-

trek bij pustulae en vesiculae , of in eenen groote-

ren bq bullae opgeligt door uilstorting van vocht J

tusschen haar en het corium ; of de opperhuid

wordt iiiet door de afscheiding van een vecht
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maar door de vorming van eene vastere zelfstan-

digheid opgeligt , zoo als dit bij papulae en tuber-

cula het geval is ; of de opperhuid blijft met het

corium in aanraking , maar laat het bloed der on-

derliggende vaatjes doorschijnen bij rubeola , scar-

latina , erythema enz. ; of in plaats van eene ge-

zonde opperhuid wordt eene, meerendeels uiteen

grooter aantal van lamellen bestaande hardeen ver-

dikte onregelmatig afgescheiden
,

gelijk bij ichthy-

osis
,

pityriasis
,

psoriasis enz. ; tervptjl eindelijk nog

andere alleen in eene ontsteking en zwelling der

glandulae sebaceae schenen te bestaan.

Ofschoon dus nu de opperhuid bij alle huiduit-

slagen gevonden wordt , zoo is zij evenwel bij der-

zelver ontwikkeling geheel lijdelijk , daar zij van va-

ten en zenuwen ontbloot zijnde , die aOzovQ/ia mist,

welke tot de voortbrenging van ziekten vereischt wordt.

De eigenlijke zitplaats der huiduitslagen is derhalve

niet de epidermis , ook niet het slijmuet van Malpighi,

hetwelk wij slechts als de nog niet hard gewordene

inwendige laag der opperhuid beschouwen moeten ,

maar is het corium , van welks levendige werk-

dadigheid zoo wel de vorming der gezonde als ook

der ziekelijke opperhuid afhangt. En in het corium

derhalve , en in deszelfs vaten , zenuwen enz. moet

de naaste oorzaak van eiken huiduitslag gezocht

worden.

Dit overdenkende rees de vraag bij mij op , hoe

de gesteldheid der lederhuid mogt zijn bij de ver-

tchillcnde exantliemen, of wat de oorzaak is,

waarom de opperhuid soms slechts in eenen bepaal-

den omtrek wordt opgeligt. Natuurlijk kan de reden
,

waarom de huid bij vesiculae In cenen kleineren eii

bij buliae in ccnen grooteren omtrek wordt opge-
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ligt, slechts in de mindere of meerdere hoeveel-

heid van vocht liggen , welke onder haar is uit-

gestort , en haar opligt. Maar ik wilde weteni,

waarom slechts iu eenen kleineren of grooteren om-

trek vocht wordt uitgestort, en wel in eeuen omtrek
,

welks vorm met den vorm van het exanthem over-

eenkomt. Daar de oorzaak hiervan wel niet van de

epidermis , ook niet van de zenuwen vau het co-

rium , maar alleen van het afscheidende werktuig

der huid , namelijk van derzelver vaten , kon afhan-

gen , zoo moesten dus de vaten onderzocht worden.

Hiertoe deed zich eindelijk de gelegeuheid op

;

ik kreeg namelijk de lijken van menschen , die ge-

durende het stadium acmes van variolae naturales

bezweken waren. De slagaderen der ledematen veer-

den nu met eene zachte injectiestof opgespoten

,

en naderhand de huid , ontdaan van de epidermis

,

op verschillende wijze onderzocht, vooral echter

na haar gedroogd en in terpentijn te hebben op-

gehangen.

Daar , waar de pokken gezeten hadden , zag ik nu

op de oppervlakte van het corium een fijn vaatnet,

welks omvang en vorm overeenkomt met de basis

der pokken ; dit fijn vaatnet wordt begrensd en

van de plaatsen , waar geene pokken geweest wa-

ren, afgescheiden door twee iets dikkere vaten,

welke kringsgewijze om dit fijn vaatnetje heenloo-

pen, en zelfs dit vaatnetje door hunne talrijke

takjes vormen (a. a.). De twee iets dikkere vaten

ontspringen of uit een vat of uit twee verschillende

digt bij elkander gelegene. Op eene andere plaats

scheen dit fijn vaatnetje zich uit een vat gevormd

te hebben , hetwelk naar alle zijden heen vaatjes

uitzendt tot den omtrek van eene pok. (b. b.) —
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Op eene derde plaats eindelijk en wel waar de pokken

gedurende het leven in elkander waren gevloeid

,

zag ik een grooter vaatnet , belwelk echter oogen-

scbijnlijk door de vereeniging %an de vaatjes van te

voren afgezonderd gestaan hebbende vaatnet
j es, zoo

als de eerst beschrevene , was ontstaan. Dit groo-

tere vaatnet is minder omschreven , maar deszelfs

uiterste vaatjes verliezen zich allengs, (c) Op de

binnenste vlakte van dergelijke huidstukken zag ik

vele en zelfs aanmerkelijk dikke met de roode in-

jectiestof opgevulde vaten.

Wie ziel niet , dat deze ontdekking de vraag be-

antwoordt , welke ik mij ter beantwoording gesteld

had , waarom namelijk slechts in eenen kleineren

of grooteren omtrek vocht onder de opperhuid

wordt uitgestort? Maar wij leeren uit deze waarne-

ming ook nog meer , en wel de geheele ontwikke-

ling der pok kennen. Namelijk , ten gevolge van die

oorzaak , welke de variolae in het ligchaam te weeg

brengt , ontstaat er een meerdere toevloed van

bloed tot de huid , zoo dat zij ten laatste ontsto-

ken wordt. De ontsteking door eenen eigenaardi-

gen prikkel opgewekt , doet de bovengenoemde vaat-

netjes ontstaan , in welke zich de ontsteking nu

concentreert. De vaatnetjes vroeger ontstaande dan

de pok , scheiden nu ter plaatse , waar zij zelven

zich bevinden , een helder vocht af, hetwelk , on-

der de opperhuid uitgestort wordt, deze opligt en

zoo de vesicula vormt. Klimt vervolgens de ont-

steking in die vaatnetjes nog liooger, dan beginnen

«g in de plaats van een helder vocht etter af te

scheiden, en de vesicula verandert in eene pus-

inla
, of zoo als men zegt , de pok wordt met etter

gevuld. Wanneer de vaatjes van twee of meer
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vaatnetjes door de uitbreiding der onlstekiiig op de

eene of andere plaats in elkander vloeijen , dan wordt

liet vocht iu eenen grooteren omtrek afgescheiden
,

onder de opperhuid uitgestort, en ook nu de op-

perhuid , welke zich tusschen te voren afgezonderd

staande pokkeu bevond , even eens opgeligt , waardoor

dan de variolae discretae in confluentes veranderen.

Het onderscheid tiisschen een vesiculeus en pus-

tuleus exanthem wordt , zoo als uit het zoo even

gezegde blijkt, slechts door den graad der ontste-

king bepaald , in welken zich de kleide vaatnetjes

bevinden. Is de ontsteking minder , dan wordt

slechts serum , is zij hooger , dan wordt etter af-

gescheiden. Om deze redenen nu ook wordt de

classificatie der exantheraen zeer moeijclijk , want of-

schoon herpes b. v. lot de vesiculeuse huiduitslagen

behoort , zoo treft men toch niet zeldzaam naast

de blaasjes , die met serum gevuld zijn , andere

aan , welke etter bevatten , en dus ware pustulae zijn,

gel^k dit bij herpes lahialis et praeputiaUs veelal

het geval is. Eu ook bij scabies , die tot de pus-

tulae behoort , heb ik meermalen vesiculae aange-

troffen , welke niet in pustulae veranderden. Even-

wel is het opmerkelijk , hoe standvastig bij andere

exanthemen de ontsteking , binnen de grenzen van

serum uitstortende , ontsteking blijft , zoo als bij peni-

phigus ,pompholijx en miliariaenz. , bij welke ik nooit

suppuratie heb waargenomen. Natuurlijk moet dit

woi'den toegeschreven aan de onder alle omstan-

digbeden zich gelijk blijvende intensiteit , waarmede

de causa morbi werkt.

Hel is merkwaardig, dat zich sereuse vochten
,

of etter onder de opperhuid kunnen ophoopen

,

en dat zg niet dadelijk , zoodra zij worden afge-
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scbeideo op deuzelfden weg door de oppeibuid naar

buiten dringen , door welken het zweet en de

onmerkbare huiduilwaseming ontlast worden. Het

wordt derhalve waarschijnlijk , dat de openingen of

porieu der opperhuid geene buizen zijn , welke in

eens de opperhuid doorboren , maar zoodanige

,

welke tusschen de plaatjes een' eindweg loopen
,

voor dat zij op de opperhuid uitkomen ; in dit ge-

val zullen namelijk door de uitstorting van vocht

onder de opperhuid , wanneer die schielijker plaats

grijpt, en de opperhuid opligt , de plaatjes en de

buizen zamen gedrukt , en de weg voor de ont-

lasting \an het vocht gesloten worden.

Ik zeide boven, dat sommige huiduitslagen daarin

bestaan , dat het bloed der vaatjes van het corium

door de opperhuid doorschijnt. Dit heeft in der

daad bij alle niaculeuse exanthemen plaats , bij scar-

lalina , rubeola enz. ; en wij leeren dit uit het eerste

verschenen van het varioleuse esanthem op de huid
;

immers voor dat de epidermis tot eene vesicula

>vordt opgeligt , ontstaan er onder eenen algemee-

nen turgor der huid roode ronde vlekken , welke

voor een oogenblik verdwijnen, wanneer zij gedrukt

worden , omdat men dan den bloedstroom onder-

drukt. De ronde gedaante hangt ook wederom van de

ronde gedaante der vaatnetjes af. Dereden , waarom

gecue enkele roode strepen van de gedaante der

vaten zigtbaar worden , moet door de menigte der

fijne , digt bij elkander gelegene vaatjes verklaard

worden.

De bovenbeschrevene vaatnetjes behooren tot de

eerste voortbrengselen , welke ten gevolge van de

causa morbi in de huid ontstaan. Zij kunnen even

goed op die shjmvliczcn zich ontwikkelen , welke
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een epithelium hebben , zoo als -wij dit uit het voor-

komen van variolae op het vehim palatinum , alwaar

ik hen gezien heb , kunnen opmakenr. Maar ik ge-

loof ook, dat die vaaluetjes op die slijmvliezen ont-

staan kunnen , welke , zoo als ik met anderen aan-

neem, geen epitheliura hebben , dus op het slijmvlies

van de maag , dai-men enz. , natuurlijk zonder de

wording van eene vesicala of pustula ten gevolge

te hebben, albers (1), die op alle slijmvliezen een

epitheliura schijnt aan te nemen, zoekt de reden
,

waarom op het slijmvlies der darmen die esanthe-

mata niet voorkomen , voor welke zij door hun

maaksel anders wel vatbaar zouden zijn , daarin

,

dat dit vlies niet aan den invloed der lucht is bloot-

gesteld , en dat hier de zindelijkheid ontbreekt

,

welke hij met de eerste omstandigheid als een ver-

eischte tot de wording van exanthemen beschouwt.

Ut. geloof echter, dat deze verklaring niet voldoende

is, en dat het gemis van eene opperhuid soms al-

leen de oorzaak is , waarom op het slijmvlies der

darmbuis beneden het diaphragma geene exanthe-

nien voorkomen. De diarrhoe , welke zoo dikwijls

in het stadium suppurationis der pokken ontstaat
,

kan wel het gevolg zijn van de wording van derge-

lijke kleine vaatnetjcs in het slijmvlies der darmen

,

als ik die boven van het corium beschreven heb.

Natuurlijk moetin anderen gevallen de reden, waarom

de inwendige deelen niet door exanthemen aangedaan

worden , daarin gezocht worden, zoo als ook albers

heeft aangemerkt , dat de causa morbi op hen niet

had gewerkt.

(1) Ueber Hautausschlagea ahnlichen Bildungea auf inneren

Hautcn in rust 's Mag. für d. ges. Hcilk. Ecriin 1832.

Tom 37.
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De vaalnetjes schijnen ook dan , wanneer het

stadium exsiccatiouis reeds begonnen is , nog vocht

af te scheiden , -want de korst , die dan ontstaat

,

vormt zich niet alleen uit die hoeveelheid vocht

,

welke in eene pustula bevat is, maai- deze breekt

open , en ontlast haar vocht , waarvan het grootste

gedeelte verdampt , en slechts het andere tot eene

korst verhardt ; deze wordt echter nu grooter

,

zoo lang de afscheiding van nieuwe hoeveelheden

vocht aanhoudt , en bestendig een gedeelte van die

nieuwe hoeveelheden insgelijks hard wordende , zich

b^ de eerste korstbeginselen voegt, Ik heb meer-

malen den inhoud van eene geheele pok in het

stadium suppuraiionis op papier gebragt , maar al-

toos was er den volgenden dag niets meet dan eene

bruine vlek op het papier overgebleven. Bragt ik

nu op deze vlek de etter van eene nieuwe pok
,

en herhaalde dit eenige dagen , zoo kreeg ik ein-

delijk eerst uit het vocht van vijf of zes pokken

eene korst, die aan massa geUjk was met de helft

van de korst van eene gewone pok. ; omji;;')).

Vragen wij nu ook nog , of de vaatnetjes , welke

wg boven beschreven en op de bijgevoegde plaat

hebben doen afbeelden , voortbrengselen der ont-

steking zijn. , dan wel , of het oude vaten zijn , welke

reeds voor de pokziekte in de huid aanwezend

waren. Immers daar in pseudomembranae bloedvaten

ontstaan , zoo als ik zelf door onderscheidene prae-

paratcn kan aantoonen , zoude men reeds met grond

durven vooronderstellen , dat ook in die deelen

,

welke reeds bloedvaten hebben , wanneer zij ont-

stoken worden , het aantal der kleine vaatjes kan

toenemen, al ware zulks ook niet door GRUIT-
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ïiuisen(I), hastincs (2) en kaltenbhunver(3)

aan doorschijnende en ontstokene dealen van levende

dieren waargenomen.

De vraag of de vaatkriugjes , van welke wg

spreken , ziekelijke voortbrengselen zijn , kan slechts

beantwoord worden door de vergelijking met fijne

injectien van de gezonde huid , en wel te meer,

daar de wijze , op welke de fijnere slagaderen in

de verschillende organen zich verspreiden, zeer

standvastig is ; zoo zegt DOELLINGER ('l) , dat de

verspreiding der fijne slagaderen in de spieren, hetzij

van den mensch , vogelmaag of van een' visch , zoo

eigenaardig en bestendig is , dat men op al die

plaatsen de spieren , welker vaten goed opgespoten

zijn , reeds door de verspreiding der kleine bloed-

vaten erkennen en van de zelfstandigheid der baar-

moeder , en van de slagaderen der iris onder-

scheiden kan. En soemerring (5) zegt Van de

kleine vaatjes der verschillende deelen: «arteriarum

in intestinis quodammodo similis est arbusculo foliis

deslitato ; in placenta uteri cirrulo ; in Hene pe-

nicillo adspersorio ; in musculis sarmentorum fasci-

culo ; in lingua penicillo ; in jecoris membrana

stellae ; in testiculis et in plexu cerebri choroideo

cincinno ; in iride antrorsum coronae , retrorsum

pliculae ; in lente ci'jstallina cristae ; in membrana

vasculosa cerebri fimbriae ; in membrana narium

pituitaria cancello."

(1) Medic. chir. Zeitung T. II Salzburg 1811.

(2) A treatise on inllaramation of the mucous membranes of

the luogs , London 1820.

(3) Experimenla circa statum sanguinis et Tasorum iu innam-

matione , cum IX tab. Moaachü 1826.

(4) MECïEL 's Archiv ï. VI. 1820,

(5) De coip. hum. fabrica T. V. p. 78.
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Ik heb onderscheidene praeparaten , in welke de

slagaderen zijn opgespoten , deels uit mijne eigene

verzameling , deels uit die van wijlen den Hoog-

leeraar DE RIEMER met mijne praeparaten van de

huid van poklijders vergeleken, maar aan geen

derzelve eene dergelijke verspreiding der vaten kun-

nen ontdekken, als die in de huid van poklijders;

ik aarzel derhalve niet, om de bovenbeschrevene

Taatnetjes of vaatkringjes als door de oorzaak der

pokziekte te weeg gebragt te beschouwen. Hier-

mede wil ik echter geenszins zeggen , dat de enkele

vaatjes zelven nieuwe vaatjes en voortbrengselen der

ontsteking zijn
;

ja van de grootere geloof ik zelfs
,

dat het zeker oude zijn , en de vaatkringjes zou-

den zeer wel daardoor kunnen ontstaan zijn , dat

het bloed slechts op bepaalde plaatsen en in kleine

omtrekken de fijnere vaatjes meer had opgevuld eu

uitgezet, wam waar, zoo als lu de huid, eene ontel-

bare menigte vaten en vaatjes zijn , die een net

met veelhoekige mazen vormen , is iets dergelijks ia

den ziekelijken slaat , waarvan alleen hier gesprokea

wordt , zeer wel mogelijk. Aan het hart kunnen

wg dit verschijnsel evenmin toeschrijven als de meer-

dere opvulling der vaten van het aangezigt bij ge-

moedsaandoeningen , want zoodanige plaatselijke ver-

schijnselen kunnen slechts door plaatselijke oorzaken

te weeg gebragt worden. Maar hetzij dat men al da

enkele vaatjes der vaatkringjes als nieuwe, of als

oude en meer uitgezette vaten wil beschouwen , zoo

tan dit alleen verklaard worden , door dat de oor-

zaak der ziekte op geïsoleerde plaatsen der huid ha-
ren invloed heeft uitgeoefend.



OVER DE ZIJDELINGSCHE TAKKEN DER ZWER-
VENDE ZENUW {KERFUS FAGUs) VAN DEN

PROTEUS AKGUINEUS,

I. VAN DEEN, M. D.

"e zijdelingsche tak der zwervende zeuuw bxj

den Gyrinus van Rana paradoxa , die in m^ne
Akademische verhandeling (1) is besclireven en af-

gebeeld , bragt mij op bet vermoeden , dat deze

zenuwtak , ook wel bij alle andere Reptilia dipnoa
,

in den tijd
, gedurende welken zij door middel van

kieuwen ademhalen , en , om zoo te zeggen , in

zeker opzigt , eeu visscbenleven voei'en , aanwezig

zoude zijn ; of, met andere woorden , dat deze zij-

delingsche tak altijd in dadelijke verhouding zoude

slaan tot de kieuwen der gewervelde dieren. Ik

vermoedde namelijk , dat de zenuwtak voorhanden

moest zijn bij den jongen Salamander, die zijne

kieuwen nog niet verloren heeft ; bij de Caecilia
,

zoo lang dat dier de foramina branchialia bezit
;

dat men , eindelijk , denzelveu bij de Amphiuma
,

Sirenen Proieus ah^d zoude aantreffen , omdat b^

dezen de kieuwen immer te vinden zijn.

De zwarigheid , om een dezer genoemde dieren

magtig te worden, benam mij in den beginne alle

(1) Disquisitio physiologka de differenlia el nexu intcr ner-

vos vitae animalis et vitae or;;aiiicac , Lugd. Bat. 1834

P-g. f6. Fig. IV et y. X.
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uitzkt) om deze zaak verder te kunnen nasporen

,

tot dat ik, door de goedheid van den Directeur van

's Rijks Museum van Natuurlijke Historie , den Heer

TEMMINCK , in staat werd gesteld , mijn vermoe-

den bn een Proleus anguineus volkomen bevestigd

te zien. De hier bijgevoegde plaat toont ten dui-

delijkste aan , wat ik waargenomen heb. Ik vond ,

namelijk ,
geenszins éénen enkelen ramus lateralis ,

zoo als bij den Gijrinus van Rana paradoxa ; ik vond

er twee , welke beiden , de eene iets dieper dau de

andere , in de spier loopen.

Alvorens echter tot de nadere beschrijving van

dezen en de andere takken van den vagus dezes

diers over te gaan , moet ik het navolgende aan-

merken. — Ik had reeds eenen tak , den diep-

liggenden namelijk
,
gevonden en een eind lang ver-

volgd , toen mij het werk van EUSCONI (1) in

handen kwam. Ik vond op Tafel IV , Fig. 4 en 9 ,

onder de afgeteekende zenuwen der hersenen , ook

den vagus voor een gedeelte afgebeeld. Dit scheen ,

bij den eersten blik , mijne verdere onderzoeking

naar de gemelde zenuwen bij dit dier overbodig te

maken , voornamelijk , dewijl ik op Tafel IV , Fig. 9.

eens tak (r) zag afgebeeld , waarover rusconi zich

op de volgende wijze uitlaat : npicciolo ramo che

cammina luvgo la linea laterale e si disperge pe"

muscoli della spijia." — Doch , terwijl ik m^ne be-

iwerking aan den genoemden Proteus verder voort-

izettede , — meer met de meening van de me-

|dedeeling van RUSCONI bewaarheid te zien

,

an Yie\ met oogmerk om iets nieuws te zullen

(1) F. cospccMACiil e nuscoNi , Dtl Prolto auguino di

aurtnii. 1819. Paria in fol. 13.
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ouldekken , werd ik weldra overtuigd , dat die op-

gave , in een opzigt ouvolkomen, in een ander,

geheel onjuist was. Uit de aangehaalde woorden van

dien schrijver blijkt wel, dat hij den ramus la-

tm-alis bij den Proleus kende ; doch hij heeft den-

zelven in geenen deele naauwkeurig nagegaan en

afgebeeld ; ook vermeldt bij niet , dat er twee rami

laterales aanwezig zijn , zoo als hij dan ook niet

tot de analogie dezer zenuwen met diergelijke

takken bg de visschen gekomen is.

Dan , niet alleen ten opzigte van den hier bijzon-

der bedoelden tak der zwervende zenuw is RUSCONI

in dwaling; ook de meeste andere takken dezer

zenuwen zijn door hem onjuist beschreven en af-

gebeeld , terwijl bij van andere volstrekt geene mel-

ding maakt. De afbeelding en hare verklaring zal

dienen , om dit naauwkeurig uit een te zetten.

i

Het zonderbare verschijnsel , dat de ramus la^

teralis bij den Gyrinus aanwezig is , en bg de ont-

wikkelde rana verdwijnt , heb ik volgens de, in mijne

gemelde Dissertatie uiteengezette Theorie, over

de dierlijke krachten en de zenuwmassa's, waarin

die krachten gelegen zijn , verklaard. Belangrijk is

het , dat mijne theorie door de vinding der zenuw

bij den Proteus versterkt is , ofschoon deze verster-

king grooter nog zoude zijn , wanneer ik gelegen-

heid hadde , den Nerv. vagus , in een ander dier,

bij hetwelk eene duidelijke gedaanteverwisseling

plaats vindt , te kunnen onderzoeken. Er zoude

alsdan een naauwkeurig onderzoek vóór en ook na

de gedaanteverwisseling moeten kunnen plaats vinden.
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Ik zal niet nalaten , om , zoodra ik daartoe in de

gelegenlieid mogt komen , eene Caccilia en ecu'

Salamander vóór de gedaanteverwisseling te on-

derzoeken.

Hoezeer ik het overbodig acht , hier verder uit

een te zetten , wat ik vroeger met betrekking tot

dezen zeniiwtak bij den grjrmus Ranae paradoxae

gedaan heb , wil ik mij toch deze gelegenheid ten

nutle maken , om mijne beschouwingen mede te

deelen aangaande de verrigting dezer zenuw in het

algemeen ; namehjk , zoo wel bij de visschen als bij

de andere dieren , in welke zg gevonden wordt.

Hetgeen ik in mijne Dissertatie over den Ranius

lateralis aanvoerde , had betx'ekking tot de alge-

meene zenuwkrachten. Daar werd gehandeld over de

algemeene waarde van den vagtis in vergelijking tot de

zenuwen van het dierlijke en plantaardige leven
;

over de bijaujulere ki-achten van eenige takken de-

zer zenuwen , en vooruamelgk van den j-amus la-

teralis heb ik mg niet uitgelaten.

In de eerste plaats moet men omtren t deze zeuuw
trachten te bewijzen, of dat zij werkelijk een tak is van

den vagus , of dat zg tot den accessorius IFillisii

behoort. Men zoude gelooven , dat men op deze soort

van onderscheiding bij takken , welke oogenschijnlijk

met den vagus bij onderscheidene dieren overeen-

komen, eerst in latercn t^d opmerkzaam is gewor-

den, vermits door arnold en bischoff (1) vol-

(I) L. w. T. BiiciroFP , de anatomia tl phyaiohgia N. ac-

ctttorit If^illiiii.

NAT. TIJDSCHR. I. 9
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komen bewezen is, hetgene reeds scarpa (1) ver-

moedde , dat de ranii musculares , welke men in

N. vagus beschouwt , tot den N. accessorius Willisii

behooren ; docli geenszins ! — serres reeds is in

zijne Anatomie comparée du cerveau etc. (1824.

pag. 502.) op het denkbeeld gekomen , dat men in

den ramus lateralis bij de visschen (welke toch

uit den N. vagus komi) den Nerv. accessorius ff^il-

lisii te beschouwen had.

RoLANDO drukt zich meer bepaald daarover uit,

en beschrijft in Squalus glaueus den ramus late-

ralis als den nerv. accessorius Willisii. Tegen dit

gevoelen staat de meening van E. H, WEBERover;
want deze schrgver geeft dien naam aan eene andere

zenuw , welke achter den vagus ontspringt , met

den Irigeminus in de schedelholte in verbinding

staat , en welke zenuw door desmoulins eerst voor

een' JV. interspinalis , later echter voor een' tak

van den vagus gehouden werd. bischoff , die Cj/~

prinus carpio , barbus erx leuciscus onderzocht, en

zich bevlgtigd heeft , om de zaak tot zekerheid te

brengen , bekent zijn onvermogen , om uit zgne

onderzoekingen een rigtig besluit te kunnen aflei-

den , ofschoon hij meer genegen schijnt , de door

DESMOULINS eerst geuite meening bg te vallen ; die

namelijk , dat de gemelde zenuw van den Cyprinus

een H. interspinalis zgn zoude. Hij gelooft echter

zelf, dat het verband dezer zenuw met den irige-

minus eenigermate met deze meening tegenstrijdig

is. Zoo moeijeligk het inderdaad ook is , betrek-

kelijk deze zenuw iets met zekerheid te kunnen

(I) SCARPA , de ganglüs nervorum deque origine Neni inlcr-

costalis. oken's Isis, 1832. s. 1325. —
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zeggen , zoo geloof ik ecbter , dat deze verbinding

met het vijfde paar ter beslissing van den strijd niets

afdoet , wanneer men bedenkt , dat volgens de op-

gave van AVEBER bij Silurus Glanis de irigeminus

met zoo vele nervi i?tierspinales , in verbinding

staat (1) ; dewijl ik er aan twijfel , of men bier

wel zoo veel gewigt behoeft te hechten aan de om-

standigheid, of deze verbinding in dan wel buiten

de schedelhohe plaats vindt.

Om nu weder tot onzen ramus lateralis terug

te komen : er beerscht omtrent deszelfs werkzaam-

heid niet minder verschil van gevoelens , dan over

den stam , tot welken dezelve bebooren zoude : zoo

zijn er sommigen , die hem tot de ademhaling in

betrekking brengen ; anderen , die hem bijzondere

gevoels-eigenschappen toeschrijven ; en weer anderen

,

die door hem zekere bewegingen doen plaats heb-

ben. Om tot de werkzaambeden van deze zenuw

te kunnen besluiten, zal het toch wel, vóór alles,

onvermijdelijk noodig zijn , te weten , of zij den

accessorius Willisii , dan wel den vagus toebehoort.

Naar het begrip , dat wg thans van deze zenuw

hebben , is het slechts noodig zich te overtui-

gen , of de ramus lateralis bewegingen kan ver-

oorzaken , of niet; want is dit het geval , zoo be-

hoort deze tak tot den Nerv. accessorius IFillisii;

in het tegenovergestelde geval tot den vagus.

Men zoude op den eersten blik gelooven , dal de

diep liggende ramus lateralis werkelijk eene spier-

zenuw is: hij loopt bij alle visschen, die ik on-

derzocht heb, ten minste voor het grootste gedeelte.

(1) meckel's, Archiv für Anatomie vtid riiysiologie. i827.

Tib. IV. Fig. 25.

9*.
C
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diep iu de spiermassa , eveu gelijk dit ooii bij P>o~

leus anguineus\ie\.ge\a\ is ; doch bij Daderonderzoek

zien wij echter , dat dit uict zoo is. Ik heb niet

écnen tak tot de spieren zien gaan ; de zenuw loopt

door de spiei'massa heen; doch ik heb met geene

mogelijkheid kunnen ontdekken , dat zij tot de

spieren liep. Aan de peesachtige lusschenniimten

der spieren is de zenuw in de groef der zijdeling-

sche spier dikwerf zoo vast door celweefsel beves-

tigd , dat het schijnt, als vormde zij hier kleine

takken , die tot de spieren gaan. Ik heb deze

echter niet gezien , noch bij de onderscheidene vis-

schen , die ik onderzocht , noch bij den Proleus. Het

geheele verloop der zenuw schijnt mij toe veel meer

aan te duiden , dat zij voor de huid van den staart

en deszelfs vinnen bestemd is ; want , zij verheft

zich meer en meer naar het einde van den visch

nit de overlangsche groef, waarin zij bijzonder aan

het hoofddeel van den musculus lateralis diep ligt , en

nadert de huid van het onderste gedeelte des staarts,

aan welken hg kleine takken afgeeft. Geheel aan

het einde van den staart , op het vlakke driehoe-

kige deel van den laatsten wervel verbindt zij zich

met de laatste Nervi iiilerspinales , en vormt een'

plexus, uit welken naar de huid der pumae cau-

dales kleine takken gaan. De verbinding met de

laatste Nervi inlerspi?iales is de eenige , die ik

overal gevonden heb. CUVIER en vALENCIennes

hebben derhalve gedwaald , als zij dezen ramus

lateralis profundus zich laten verbinden met alle

Nervi interspinales bij Perca Jluviatilis (1). Deze

verbinding vindt intusschen zoo min bij dezen, als

(1) Bistoire naturelle des poissons I p. 4i3. pi. V. F. F.
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bij andere visschen plaats. In Esox liicius , iu

Muraena atiguilla , Pleuroneclesplalessa en ook in

FercaJluviaiilis heb ik de zenuw zeer naauwkeu-

rig onderzocbt. Deze beroemde schrijvers der

Hisloire naturelle des jjoissons hebbeu zich door de

appendices coslarum der Perca Jluviaiilis laten mis-

leiden : want , wanneer men de zenuw van boven

prepareert, liggen die appendices zoodanig, dat zij

doen gelooven , dat eeu tak van ieder Ntrv. inler-

costalis naar den ramus lateralis\oop\., tsrwijl deze

stakkeu juist over deze zenuw gaan , zonder zich

daarmede te verbinden. Door een oplettend onder-

zoek kan een ieder zich hiervan gemakkel^k overtuigen.

De juistheid dezer anatomische onderzoeking , waar-

door het duidelijk schijnt, dat de i-amus laleralis

geen spierzenuw is , wordt bevestigd door de proe-

ven van JOUANNES MüELLER , welke door het Gal-

vanismus geen bewegingskracht in gemelde zenuw

vermogt op te wekken. Om echter de zaak tot

hare volkomene beslissing te brengen , heb ik aan-

gevangen eene reeks van proeven op Murae7ia an-

gtiilla in het werk te stellen , van welke ik echter

tot mijn leedwezen , nog niet iu staat ben, een vol-

doende resultaat mede te dcelen , dewijl het taaije

leven dezer dieren , hetwelk in de hoogere dierklasse

vele voordeden bij viviseclioiies oplevert , hier daar-

entegen , tot het maken van juiste gevolgtrekkingen

vele hindernissen in den weg legt. Ik zal echter

alles aanwenden , om deze proeven met zekerheid

te kunnen voortzetten. Tot dat einde heb ik aan-

gevangen , het ruggemerg midden in liet dier door

te snijden en de rami laterales onaangeroerd te

laten , terwijl ik bij andere exemplaren de ramila-

leralei doorsneed , en de medulla ongeschonden liet.
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Hoe ook deze proeven mogen uitvallen, zooveel

kan ik met zekerheid verklaren , dat deze zenuw

onmogelijk alleen eene spierzenuw wezen kan. Want

,

wanneer ik ook de kleine takken , welke deze zenuw,

misschien aan de spieren geven kunnen , mogt heb-

ben over het hoofd gezien , hetwelk ik toch niet

geloof; wanneer ook de resjt/Za/en, welke JOHannes

MüELLER , door middel van het galvauismus voort-

bragt , onjuist z^n , hetgeen nog minder denkelgk is

,

dan is het toch bepaald zeker , dat deze zeuuwlak

tot de huid en vooral tot de huid der pinna cati-

dalis gaat.

Dat alles heeft bijzonder betrekking tot den ra-

mus lateralis profundus : wat den ramus superfi-

cialis betreft , hierover kan minder twijfel zijn

;

want een ieder zal zich ligtelijk overtuigen , dat

deze zenuw , welke bij visscheii noch door, noch

tot de spieren loopt , geen spierzenuw is. Men ziet

integendeel duidelijk kleine takken van haar zich in

de huid verliezen.

Wanneer wij nu de werkzaamheid van den vagus

en die van den accessorius Willisü in het oog hou-

den; wanneer wij weten, dat wij in deze zenuw

eene beweegzenuw , in gene daarentegen in zieker

op%igt (I) , eene gevoelszenuw beschouwen, dau moet

men toch bekennen , dat zij onbetwijfeld den vagus

behoort , en dat het hoogst waarschijnlijk is , dat

zg dezen alleen behoort. Ten gevolge van het aan-

gevoerde heb ik vele gronden van twijfeling , of zij met

zenuw-vezels van den accessorius fVillisii verbonden

is, welke vezels zich dan (wanneer ik dwale) lang-

zamerhand in de spieren zouden moeten verliezen

(1) Zie mijne Disquis. phijsioK etc.
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ea den vagus verlaten, gelgk dit met alle zenu-

wen , in welke gevoels- en bewegings - vezels ver-

bonden zgn, het geval is.

Daar wij nu bewezen hebben , dat de ramus la~

teralis , ten minste voor een gedeelte , werkelijk tot

den vagus behoort, zoo was het van het grootste

belang, de funclien dezer zenuw in oogenschouw te

nemen. Om voor het minste het waarschijnlijke

hier van te vinden , moet men tot de algeraeene

funclien , die ons van den vagus bekend zijn , terug

keeren. Deze zenuw bezit duidelijk a7iimale en

vegelaiive funclien , zoo als in mijn Disserlalie

ontwikkeld is. De anènale funclien van den vagus

kennen wij ; het is het gevoelsvermogen. Dit ver-

mogen vinden wij nu in den ramus lateralis we-

der ; w^ zien hem zich in de huid verdeelen , welke

met zijne naaste voortzettingen in den natuurlijken

toestand het eenige orgaan is voor hetalgemceue ge-

voelsvermogen. Wat de organische werking dezer

zenuw betreft, zoo is het niet gemakkelijk te be-

palen , welke stofverwisseling zij uitoefent. Het is

ondertusschcn niet onwaarschijnlijk, dat zij de re-

spiralie der huid verrigt : want de algcmeene ofhuid-

respiralie is altijd grooter, hoe geringer of onvolko-

mener de eigenlijke ademhaling is. De werkzaam-

heid van den vagus konde daardoor, met betrek-

king tot de respiratie namelijk , in exlensie win-

knen , wat zq in inlensileil minder heeft. Men be-

fsluite hieruit echter niet, dat de fa^ïw der gewer-

iTeldc dieren , welke door kieuwen ademen , in ver-

bonding dor plaats, door dit dier bekleed, geene

rgrootcre rol speelt, dan bij de hoogere dierklassen

;

in gccncn decle , want uit de menigvuldige verbrei-

ding vau den vagus bij gene dieren , zien wij
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duidelijk , dat hij functieu verrigt, die bij de andere

verlebrala aan andere zenuwen zijn opgedragen ;

waaruit duidelijk volgt , dat zijne relalivc werkzaam-

heid daar veel grooter is , dan bij die dieren , waar

andere zenuwen de rol van den vagus vervullen.

Uit het vervolg zal dit
, gelijk ik hoop , duidelij-

ker worden. Eene naauwkeurige waarneming van

alle takken van den vagris is tot deze kennis noodig.

Om nu nog vooreerst bij den ramus laleralis te

blijven , zoo is het , gelijk gezegd is , wat de orga-

nische functien betreft , wel aan te nomen , dat zij op

de ademhaling invloed heeft; doch dat zij tevens ook

andere vegeialive werkzaamheden uitoefent, is niet

minder waarschijnlijk. Het komt mij voor, dat hij

op de afscheiding van het slijm der huid grooten in-

vloed uitoefent , vooral wanneer wij op het verloop

dezer zenuw het oog vestigen; want de ramus su-

perficialis ziet men bij de dieren , waar hij aanwe-

zig is ,
gewoonlijk aan de inwendige zijde der linea

laleralis cutis liggen , en de ramus profundus

loopt door ia den sulcus musculi laleralis , op

welke plaats bijzonder veel slijm schgnt afgeschei-

den te worden. Doch het is altijd , zoo als reeds

is aangemerkt , wel onmogelijk , om naauwkeurig aan

te geven , welke gedeelte der stofwisseling eene ze-

nuw uitoefent. Wij moesten ons reeds vei-genoe-

gen , wanneer wij weten , dat zij eene organische

functie verrigt , en wanneer wij zien , hoe zij die

verrigt.

Doch , buiten het gevoel , dat deze zenuw aan

de huid mededeelt, buiten de organische kracht,

die zij bezit, kunnen wij ook voordeden in haar

opmerken , die zij door haar verband en door haar

verloop het dier aanbiedt.
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Hoe duister de leer over het nul van liet onder-

ling verband der zenuwen, en van haar veiloop ook

wezen moge , zoo geloof ili toch , dat het van aanbelang

is hetzelve altijd in het oog te houden , en alles

aan te wenden , om hetzelve op te sporen. Ik durf

nin niet vleijen , dat mij zulks , met betrekking tot

de bedoelde zenuw, gelukt is ; ik kan dit ten minste

niet met zekerheid zeggen , dau ik wil daarom toch

niet nalaten, mijne meening daarover in hel mid-

den te brengen.

Wij weten , dat de voorwaartsche beweging der

visschen in verband staat met derzelver ademhaling.

BRUGMAXS heeft het eerst de opmerkzaamheid daarop

gevestigd. Wij weten namelijk, dat bij iedere uit-

adeoiing het dier voorwaarts bewogen zoude wor-

den , wanneer het deze beweging niet door de borst-

vinnen tegen ging. Daar nu het dier, buiten de

respiratie , ook door de beweging van den staart

voorwaai'ts gedreven wordt, zoude het dan niet

mogehjk zijn , dat deze ramus lateralis jprofundus

daarom naar den staart gaat , en dit met de laatste

zenuw van denzelven verbindt , om die twee soorten

van voorwaartsche beweging in verband te houden?

Men werpe niet tegen , dal deze beweging door de

uitaderaing onwillekeurig , de andere echter wil-

lekeurig Is : want gene beweging kan onmogelijk

onwillekeurig genaamd worden , vermits het dier

dezelve door de borstvinnea verhinderen kan. —
Twee kracliten , die eene en dezelfde bestemming

hebben, moeten om harmoniscli werkzaam te kun-

nen zijn , met elkander in verbindtcnis staan ; en

dit verband vindt hier plaats door eene zenuw,

die tot de uitoefening dezer kracht wel kan prikke-

len , doch haar zelve niet in het werk stellen ; het
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werkluigelijke der ademhaling toch kan even zoomin
den vagus zijn toevertrouwd , als de beweging van

den staart : want de vagus is een gevoels- en geene

bewegingszenuw. — Het zoude zeer belangrijk zijn

,

omtrent deze zaak waarnemingen te doeu !

Mgn vermoeden dienaangaande wordt nog versterkt

door den tak , dien de nervus vagus geeft aan de

borstvinnen , welke het dier in het zwemmen zoo

zeer ten nutte zijn. Ik weet, de zaak is hypothetisch

en daarom doe ik ook slechts eene vrage.

Eer ik deze kleine verhandeling eindige, wil ik

nog een' blik werpen over alle takken van den

vagus, om hieruit de waarde dezer zenuw kortelijk

af te leiden.

Vragen vnj, tot welke organen geeft de vagus

takken bij de hoogere dieren , en welke takken geeft

Lij bij de visschen en bij die dieren, welke zich met

ben in denzelfden toestand bevonden , dan zien

wg duidelijk hoeveel grooter veld van werkzaam-

heid de vagus bij deze dieren bezit , dan bij andere.

Bij de hoogere dieren zendt de vagus takken tot

de werktuigen van den bloedsomloop , der spijsverte-

ring en ademhaling ; bij genen echter bekomen, bui-

ten deze organen, de voorste ledematen {pinnae pe-

ctorales') , de achterste ledematen (pinnae caudales) ,

de kop , de pinnae dursales , takken van deze zenuw,

welke buitendien, ten minste voor een gedeelte , de

functien van den Nerv. glossopharyngeus verrig-

ten : kortom , er is , wanneer men het voorste

deel van den kop uitzondert
,
geene plaats , waar

in de lengte des diers , deze zenuw niet aangetroffen

wordt. — Slaat men het oog op deze menigte van

takken en derzelver verbinding , en ziet men de-

zelve gedeeltelijk verdwijnen , wanneer het dier
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eenen hoogeren trap van volkomenheid bereikt , dan

moet men bekennen , dat de vagus een meer ex-

tensief en intensief vermogen bezit bij de visschen
,

dan bg de hoogere dieren. Dat zijne exiensive magt

grooter is , behoeft geene breedere uiteenzetting
;

doch zijne werking is ook mte?tsie/ vergroot, want

zij werkt ook op eenige plaatsen , daar , waar bg de

hoogere dieren de zenuw van het dierlijk en orga-

nisch leven werkzaam zijn. Ik behoef hier alleen

op de merkwaardige omstandigheid opmerkzaam

te maken , dat men bij de hoogere dieren geen'

tak van den vagus vindt , welke zich in het alge-

meene huidomkleedsel , den zetel des gevoels , en

van zoovele gewigtige organische verrigtingen , be-

geeft; maar dat dit bekleedsel bij de laagste ver-

tebrala zoo vele takken van onze zenuw verkrijgt (1).

Ik vlei mg alzoo ten slotte, dat het niet geheel

onbelangrijk is , de zijdelingsche takken der zwer-

vende zenuw bij den gyrinus van Ranaparadoxa

gevonden te hebben , en dezen vond bevestigd te

zien bij een dier , hetwelk , ofschoon geenen hoo-

geren trap van volkomenheid bereikende , met den

gyrinus vele overeenkomst heeft.

(1) DJt liet gcvoclö-vermogea van de zwcrveadü zenuw bij de

hoogere dieren niet kan gelijk gesteld worden met liet ge-

voel , dat zich in de andere nervi sertsurii in deze dieren

vertoont , blijkt genoegzaam uit datgene , Wat ik van dit

vermogen van den Nervua vagus , iQ mijuc mccrgeiuelde

Ditsertatie gezegd lieb.
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VERKLA.RING DER PLAAT.

FiG. 1.

De linker zijde van den Proteus anguineus , in

natuiu'hjke grootte. De zijdelingsche spier is bloot-

gelegd , waarop men de twee zijdeliogsche zenuw-

takken ziet liggen , namelijk :

ij. Den oppervlakkigen tak
,

a. Den diepliggenden.

Deze twee takken maken (1) , bij het begin van

hunnen oorsprong, uit de zwervende zenuw (Fig. II.

2.), slechts één' lak uit, maar scheiden zich weldra

van elkander , zonder zich weder te verbinden.

De diepliggende tak volgt ongeveer de middellijn

van de zijdelingsche spier. Ongeveer zeg ik, want

in de middellijn zelve ligt hij niet , maar gewoon-

lijk een vierde lijn lager naar de buikzijde toe. Hij

is zeer dun, ter dikte van een baardhaar, en dus

zeer moeijelijk te herkennen, terwijl , niet minder

dunne spiervezelljes zich slechts door eene meer

geelachtige kleur (2) en dcor het afbreken bij de

menigvuldige tusschenschotten , onderscheiden. De

loop is eenigzins slangsgewijs , vertikaal op en neder

in de spiervezels , wordt dan
,

gelijk dit bij de

visschen het geval is , langzamerhand meer opper-

vlakkig, en schijnt in de huid te eindigen. Zoover

ik kon , heb ik denzelven vervolgd en op de plaat

voorgesteld. In de vezelachtige tusschenschotten ,

(1) Ofschoon beide takken in ilc spiuren liggen en geen van

ben eigenlijk, oppervlakkig [superficialis) kan genoemd

worden , heb ich ecliter , om aan de vergelijking met de

vissclien getrouw te blijven, deze namen behouden.

(Ü) Of deze spiervczelen ook bij een' verschen Pro<c«s geel

zijn , is mij onbekend.
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die de spierafdeelhigen scheideu , is deze zeuuw zeer

vast ingehecht en hierdoor moeijelijk los te maken.

Ik heb even rain bij dit dier , als bij visschen kun-

nen ontdekken , dat van eenige plaats derzelve tak-

ken naar spieren zouden afgaan. Intusschen scheen

ééo takje naar den voorpoot te gaan , doch kon

ik dat niet duidelijk blootleggen.

De oppervlakkige tak is nog iets dunner dan de

andere, des niettemin niet zoo moeijelijk te praepa-

reren , dewijl hij eenen slangswijze horizontalen loop

heeft , zoo dat hij op vele plaatsen digt onder de

liuid te voorschijn komt.

FiG. II.

(ƒ« dubbele grootte.')

a. De ^CTOi-s^Aama ce/'eirc' met de reuk-2euuwen.

h. Lobuli oplioi , welke RUSCONI ceiebellum

noemt , terwijl hij van

c. de eigenlijke kleine hersenen noch gewaagt , noch

er eene afbeelding van geeft. Zij bestaan , even

als bij de Rana , uit eene vertikale plaat.

d. Medulla oblongata.

e. Het bovenste deel van de medulla spinalis.

* De oorsprong van den nervus vagus met drie

wortels, waarvan de achterste bijzonder sterk van

achteren naar voren loopt.

iO. Knoop van den nervus vagus.

1. Een tak van den vagus, die naar den kop

gaat. Of deze zich in des/.clfs spieren of

huid of wei in beide verliest, kan ik nog

niet beslissen.

2. Gemeenschappelijke stam der twee zijtakken.
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3. Derde tak van den vagus , die zich verdeelt

in

1' een takje naar de laatste of derde kieuw.

8' tak, dat, in vereeniging met de twee voorste

cervicaal - tzkken , of naar de spieren, of

naar de huid, of naar beide deelen over

de kaak loopt.

9' takje , dat naar den voorpoot loopt.

7' tak naar de buiksingewanden , zich in twee

verdeelende , vóór dezelve te bereiken.

4. Tak van den vagvs, die zich in twee takken

(2', 3',) verdeelt, welke naar de kieuwen

gaan.

Elke tak vormt daar , waar hij den bovenrand

der kieuwen bereikt , een ganglion , waaruit hij

,

in tweeën verdeeld , weder ten voorschijn treedt ; vier

takjes ontstaan er dus , waarvan de twee middelste

overgaan in de middelste kieuw, terwijl de voorste

voor de eerste , de achterste voor de laatste kieuw

bestemd is.

5. Tak, die zich in eenen voorstenen achtersten

tak verdeelt. Deze laatste (6') gaat om den

voorsten kieuwboog , om zich in deszelfs spie-

reu en huid te verdeden , waarin hij zich

verliest. De voorste wordt weder verdeeld

in twee takken, waarvan de een (5'), zich

achter den schedel ombuigende, naar den

slokdarm loopt (deze is door een takje met

het vijfde paar verbonden); de ander (4'),

welke onder den achtersten tak doorgaat [na-

melijk onder (6')], achterwaarts loopt om de

eerste kieuw te voorzien.

Elke kieuw ontvangt dus twee zenuwen zoo

als zulks op de afbeelding in het oog valt.

i
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Vergelijkt men nu dit alles met de afbeeldingen

van KUSCONI (tab. IV, fig. 4 en 9) dan ziet men

ligt , hoe weinig dezen met de natuur overeenkom-

stig zijn.

A. stelt voor het gehoororgaan , zooverre ik het

gezien heb.

Merkwaardig is het, dat RUSCONI (p. 93) niet

met zekerheid zeggen kon , of de canules semicir-

culares aanwezig zijn. Het scheen hem slechts toe

,

dat hg dezelve gezien had. Evenwel zijn zij tamelijk

groot en dik, maar loopen in versche dieren mis-

schien minder in 't oog.





TIJDSCHRIFT

NATUURLIJKE GESCHIEDENIS.





TIJDSCHRIFT

TOOR

NATUURLIJKE GESCHIEDENIS.

UITGEGEVEN

D00&

J. VAN DER HOEVEN, M. D.

PROF. TE LEIDEN,

nr

W. H. DE VRIES E, M. D.

PEOF. TE A9ISTEBDAU.

EERSTE DEEL. DERDE STUK.

TE AMSTERDAM,

ru C. G. SULPKE.

18.34.



CEDECKT BIJ J. O. IA LAT. TE LETDEK.



C. L. BLUME.

DE NOVIS QUIBÜSDA5I PLANTARÜM FAMILllS

EXPOSITIO ET OLIM JAM EXPOSITARÜM
ENUMERATIO. -.

Ocriptorutn meoruni bolanicorum cuni cotnplura

,

inprimis quae Bataviae edita fuerunt , minus vulgo

sint cognita, Enumera'io anleva jilanlarum Javae,

cujus primum fasciculum anno 1S27 Lugduni edi-

deram, deinde mutato anni numero (et quidem,

nisi fallor, 1830.) in lucem prodierit, cunctas plan-

tarum familias a me conslitutas hic recensere In

animo est et simul brevlbus nonuuUis de afEnitate

earum animadversionibus adjectis
, quo loco faclum

sit exponere. Paulo copiosius agam de generibus

quibusdam Indiae Orientali propriis, quae, me qui-

dem judice, novis familiis formandis ansam prae-

bent; Heet liaec es adversariis meis , decem jam

ante annis in India collectis , atque ex opere isto

majoris arabitus, quod in Flora Javae a me pu-

blicari possc jam diu frustra spcraveram , excerpta

essc conütcar. Hoc autem opus, Bruxellis incboa-

tnm, quominus porro in lucem ederetur, cnm sura-

rao dolore mco, tcmporum iniquitas et Belgarum a

Rege nostro defeclio adhuc proliibuerunt, omnibus

ulriusque populi vinculis publicis privalisqiie cnm

summo disciplinarum damno vi atque seditione dis-

NAT. TIIDSCHR. I. 10
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ruplis. Itaque breves subiudc cooimcntationes , e

Manuscriptis meis ineditis excerptas, in vulgus edere

coustitui.

Plantai'um familiae
,

prius tauquam novae a me

memoratae, hae sunt:

I. PAPAYACEAE.

Iij commentalione de virtute medica et usu pru-

deuli Caricac Papayae Lhin. in Diario Balarico

1823. (Batav. Courant). — Bijdr. Flor. Ned. hid.

Bat^viae 182G. p. 940, ubi inlimam illarum cum

Passi/loreis adlnitatem et qua ratione haec salis a

Cuourbiiaceis difl'erat familia exposai. Aliqua iis

etiam est uecessiludo cum Pangieis, familia nova

polypetalica proxinie ad Flacouriianeas accedenti,

ad quam praeter Pangium {Rumph. Amb, II. p. 182.

Tab. 59.) etiam Uydnocarpus et Vareca Gaertn,

referenda videntur. — Genera : Carica Linn.

II. RHIZANTIiEAE.

])iar. Jlalav. 1825. — Bijdr. tol de Natuurk.

Weienschap. II. p. 419. Arast. 1827. — Vlor. 3a-

vae. R/iizanl/ieae. Bruxell, 1828. — Peculiarem

spliacram inter vegetabilia organismi superioris et

acotyledouea constituentes. — Ci//ineae quidem prius

a Celeb. yïd. lii-ongniart in Ann. des Scienc. Nat.

1824. I. p. 29 sunt institutae, sed inprimis fabri-

ek fructus Nepeni/iis Linu. ultuntur, quae cum ab

ea plurimorum generum, quae eo retulit, magno-

pei'c sit diversa ,
jam idcirco dissolutio familiae U-

lius Brongniartianac necessaria fuisset ,
quam ego qui-

dem , cum primam PJiix-anlhearum mearum mealio-
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iiem facercm, plane ignoi'abam. — Genera: Raf-

Jlesia Rob. Br., Brugmansla Bi.., aique, ut veri-

simile est, genera Linneana Ci/linus et Ajjhijteja

{Uydnora TLunb.) atque Apodanlhes Poit.

m. DIPTEROCARPEA.E.

Bijdr. Flor. Ned. Jnd. Bataviae 1825. p. 222. —
Flor. Javae. Diplerocarpeae. Bi'uxell. 1828. —
Proxima buic familliae est affinilas cum Elaeocar-

peie , longinquior cuin Malvaceis et Giillifereis.—
Genera: Diplerocarpus et Dri/obalanops Gaertn,

{Plsrigium Corr.) , Sdiorea Roxb. , Vateria Linn.

IV. HYDROCEREAE.

Bijdr. Flor. Ned. Ind. Bataviae 1825. p. 241.

—

A Balsamineis non nisi fabrica fructus plane di-

versa distingaantur. •— Genere: Hijdrocera. BI.

V. HERNA.NDIEAE.

Bijdr. Flor. Ned. Ind. Bataviae 1825. p. 550. —
Haec familia Santalaceis proxime aiïinis. — Genera:

Hemandia Plum. et ut videtur Inocarjrus Forst.

VI. BURMANNIACEAE.

Enum. pi. Javae. Lugd. Bat. 1827. p. 27. —
Cel. Spreiigel in Sysl. Feg. I. p. 123 , quod an-

no 1825 in lucetn proilierat, cum Sunerilam Roxb.

et Burmanniam Liiin, in eadem faiuillA , Lic Hitr-

mannicarum dicta , conjungi posse crcdidissct, aliam

deinde scntcntiam amplexus in operc 1830 edito,

10*
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cui tllulus: Genera plantarum, p. 35. jure prius

genus ad Melastomaceas , Burmanniam autem cum
Cel. Mai'tio ad Hydrockarideas relegavit. — Bur-
via7iiiiaceae vero satis ab omnibus familiis mono-
cotyledoneis distinguuntur , inter quas proxime ad

Haemodoraceas et Amaryllideas accedunt. — Ge-
iicra: Burmavnia Linu. (Tripterella Mich., Ma-
bnrnia Pet. Th.) , Gonyanthes BI. , Gymnosiphon BI.

et, ut verisimile
,

genus Javanicum adhuc ineditum.

Vn, TA.CCEAE.

Hanc licet famillam aeque ac sequentem Arislo-

locliiaceis affinem esse in Enum, pi. Javae Lugd.

Bat. 1827. p. 82. docuerim, eodem simul loco di-

serte de iis in peculiarem tribum dislinguendislo-

cutus sum, id quod verba sequentia ibid. p. 83

rclala indicant: » Genus Tacca Forst, typum of-

)i fert novae familiae inter Aroideas et Arislolochia-

» ceas. Aroideis babilu ,
praecipue foliatione

, pro-

» xime accedit , valde tarnen ab iis difiert fructifi-

» cationis structura. In null4 enim verarum Aroi-

^tdearum specie periantbium corollinum propvie

»dictuni reperitur; nam quod in Draconiio aliis-

» que ita vocarc consuevimus, squamae modo sunt,

» neque omnimo calyciuum integumenlum , in Tacca

» insuper ovario superpositura. Hoc perianthio su-

'>pero affinilas cum Arislolochiaceis clare apparet,

))a quibus tamen Tacoa differt staminum situ, quae

»non, ut iUae ,
pistillo acreta liabet antberisque

))extus sese aperientibus praedita, sed perianthio

»ipsi imposita et autheris intus aflixa. Celerum

»videtur nobis Tacca Forst, aeque ac Arisfolonhia

»aA monocotyledoneas periinei'e familias: in amba-
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» bus enlm enibryonem plane indivisum et pene

» puncllformem observavimus."' — Genera: Taoca

Forst. {Atlaccia Presl.)

VIU, NEPENTHEAE.

De discrimine Nepenikis Linn. , tanquam familia

peculiari , in Euumeralioiie modo cit. p. 84. ita

sum locatus: »CL Brongniart in opusculo Obser-

» vatioTis sur les genres Cylinus et Nepenthes,

» An7iales des Sciences Naturelles. 1834. Tom. I.

» p. 29 etc.
,
genera Kafflesiam Rob. Br. , Apodan-

y> Ihem Poit, Ci/linum, Nepent/iem et Aphytejam

»LinD. , ut sectionem peculiarem vel familiam, ab

y> Aristulochiaceis separanda judicavit sub nomine

>> Cytinearum. ütinam partium fructificationis, in-

wprimisque fructuum Cytini Linn. forma Bro7u/-

»nirrtio inserviisset ad poneudos cbaracteres, qui-

» bus Cythteae ab aliis familüs sint discernendae. —
>'Ast vir de Botanice optime meritus pro iis struc-

»tura fructus Nepetithae usus est, qui certe ab eo

» Cytini sunimopere dilTert
, quod examina esset con-

xspicuum, frucluiqne Khi^Mntheae nobis similior

»est.— Non modo Rajflessia Rob. Br., sed novum
Mquoque genus Brugmansia mihi , ad plantas ^co-
i> tyledtjneas referri debent: nuUa enim vasorum

«spiralium vestigia ia utroque genere iaveniuntur,

»neque embryouem in illis adesse supponi polest

;

«nam licet pseudocarpio infero gaudeant , hujus

»strata vel reccptacula parietalia sporis tantum innu-

"merabilibus et miuulissimis tecta sunt, quae tcxtura

"ccilulari et IJlis coiifervacfoi-aiibus vel tabulis

'> C0D«i(tant. — Haec igitur structura facillinic dis-

'linguiiur ab e^ Nepenl/tac , in qu.*! , ulitadicam,
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» nou appareus vel falsa , sed genuiua frucliücatio

» locum liabet
,
quae embryonem iucludil formatum.

» Hic ia Nepenthe albumine carnoso inclusus est

,

»erectus, superne attenuatus et bifidus, infra cras-

»sior et rotundatus. Hisce characteribus ab em-
»bryone derivatis Nepenthes vevera distinguitur ab

'» Anstolochiaceis
,
qaae embryone gaudeot indiviso,

»propiusque igitui' accedit familiis Dtco/^/e^OTtm. —
»Ex nostra periude opluione Nepenthes Linn. typiun

«offert minoris familiae
,
quae prope Dioscorideas

«locum obtinere posset, parlim tameu Aiistolochia-

»ceis valde affinis est. Ab utrisque saltem ovario

«supero dislingiiitur et enibryoce magis evoluto:

«praeterea a hioscorideis diffpit ob stamina connata."

Alia occasione de affinitate Nepenl/iearum opinio-

neni meam copiosius expoDam. — Genera; Nepen-

Ihes Linu,

IX. BALSAMIFLUAE.

Flora Javae. Balsamifluae. Bruxell. 1829. Haec

tribus prosima est Plalaneis, nee non Betulineis

et Mi/riceis, — Genera: Liquidambar Linn. (Altin-

gia Norouli.)

X. SCHIZANDREAE.

Flora Javae. Schizatidreae, Bruxell. 1830. Inler

omnes familias dicotyledoneas procul dubio proxime

acceduut ad Metiisjjermeas , Anonacei's minus sunt

alEnes, licet habitu hls non sint dissimiles. Prae-

cipuus enim Anonacearum character spectatur in

symmetria ternaria integunientorum floralium ac

inprimis in structiira seminis, albumiue ruminato

instructi
,

qui cliaracteres cum Sc/iizandreis non

congruunt. Proprielatibus quoquc ab iis plane re-



cedunt magisque cum .Venispermeis coiisemiuut. —
Genera : Kadsura JusS. (5arcocarpon BI.) , Schi-

z-andra Mich. , Spkaerostema BI.

Plantarum familiae, noudum meraoratae , sequen-

tes sunt:

Xr. APOSTASIEAE.

Perianihium ovario adnatum, limbo supero, pe-

taloideo, sexdiviso, regulari aut subirregalari

,

deciduo : segmcntis tribus exterioribus, iribus

alternis iulerioribus
,
quorum posticum , quod

exteriori autico oppositum , reiiquis conforme

aut difforme.

Stamina. Filamenla tria , inferue basi styli adnata

,

superne distincla : duo segmentis lateralibus

interioribus perianthii opposita : tertium seg-

mento exteriori antico oppositum, saepius

anantheratum aut nullum. Antherae dorso

alExae. oblougae, biloculaves , iutror'sum lou-

gitttdinaliter dehisceutes. Pollen, e granulis

simplicibus, solntis.

Fistillum. S/i/lux superne liber , indivisus. Stü/ma

terminale, obtusum, trigonum aut obsolete

trilobum. Ovarium inferum , triloculare , pla-

ceulis centi'alibus niultiovulatis.

Pericurptutn capsulare , triloculare , trlvalve , valvis

medio septiferis, basi apiceque coliaerentibus.

üemina numerosissima , minuta, ovatacttesta

nucleo conformi , aut scobiformia testit men-

branace^ utrinque relaxatA.

Vegetalio. Plantae vlii/.ocarpeae , radice fibrosa.

Gaulis limplcx aut siniplicitcr ramosus, tcres, fo-

liatui. Fulia simpücia , indivisa et integcrriraa ,



138

convergeiiii-nervosa , basi vaginantia. Flores race-

luosi, unibracteaii , flavescentes.

OBSERVATIO.

Cum prlmam mentionem facerem generis mei

Aposlasiae , quod in libro Batavlae edito: Bijdra-

gen lot de Flora van Nederlandsch Indie ad Or-

chidearum familiam retuli, jam illud
, quod e no-

mine dnóoxaoti (quae vox segregationem aut dis-

cidium significat) salis apparet, licet Orchideis

quam maxime affine, quasi transitum in aliam

plantarum familiam efficere posse suspicabar. Hanc

meam sententiam mos confirmavit allud genus , Apos-

tasiae affine a me in Java repertum, turn maxime

erudidssima de Aposlasid commentatio a principe

Botanicorum aetatis nostrae Roberlo Brown in

Planiis Asiatir.is rarioribus edit. Wallich. I. p. 74

in lucem edita. Licet enim illlc Rob, Brown di-

serte exponat
,
quatenus singulare hocce genus in-

primis structura fructus a reliquis omnibus Orchi-

deis diiferat , et ipse tamen agnoscit , bis illud

quam proxime accedere ; quare Uli in hac fami-

lia propriam concedit Tribum
,
quam Apos/asiea-

rum nnncupavit. Equidem banc tribum tanquam

peculiarem familiam ab Orchideis sejungi posse

censeo, propter organisalionem Orchideis plane

dissimilem organorum fructificationis cum mascu-

lorum tum femineorum, quam, praeterquam in

Aposlasid, in alio quoque genere Indiae Orienta-

lis ostendam. Ceterum , si haec familia exigua tam

ob dispositionem staminum, quam ob babitum plane

similem quam artissime cum Orchideis est con-

juncta , eam simul transitum facillimum ad Bur-
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vtanniaoeas atque Irideas efficere constat. Haec

insa vero, quam indicavimus , dispositio stamlnum,

quorum duo divisionibus lateralibus serlei interio-

ris perianlbü , tertium divisionl seriei exterioris sunt

opposita, Apostasieas ab utraque familia memo-

rata distiuguit. In Burmanniaceis tria stamina in-

terioribus divisionibus perianthii sunt opposita, in

Irideis autem seriei exterioris, in quibus praeterea

antherae non , ut in Apostasieis , introrsum , sed ex-

irorsum dehiscunt.

I. APOSTASIA BI.

Blume Bijdr. Flor. Ned. Ind. p. 423. — Rob.

Br. in Wall. Plant. Asiat. rar, I. p. 74.

Gynandriae Diandria Linn. Sysi. sex.

Character essentialis.

Limbus perianlbü sexdivisus , regularis. Stamina

antherifera duo, tertio segmento antico exteriorum

periantbii opposito castrato aut nullo. Capsula

trilocularis ,
polysperma. Semina globosa, testa

nacleo conformi,

I. Apostasia odorata BI.

A. foliis lineari - lanceolatis , racemis deflexis

,

antherarum loculis basi inaequalibus , Cla-

mcnto tertio castrato. BI. Bydr. Flor. Ned.

Ind. p. 423. Fig. Orchid. F.

Habitat in silvis primacvis montis Salak Javae

insulac.
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2. Aposiasia Wallickii Rob. Br.

A. foliis elongalo- Jauceolato- linearibus , race-

mis nutautibus, antherarum loculis basi

inaequalibus, filamento tertio castrato Rob.

Br, in IFalL Plant, Asial. rar, I. p. 75.

Tab. 8è.

Habitat, A Cel. IPallichio in valle Napaliae mi-

nere Noakote dicta rcperta: sine iloribus

hanc ego quoque speciem iu Java in silvis

luoutaiiis collegi ; hortulauus auteni Zippelius

exempla fructifera in Guinea Nova, a Java-

nicis haud diversa.

OBSERVATIO.

Iterata A. odoratae iospectio me docuit , anthe-

rarum structuram esse eandem atque in A, Walli-

ckii Rob. Br. — Facile autem ambae inter se di-

gnoscuntur indicatafoliaturaediversitate: hujuseliam

flores sunt minores ae filamenta breviora
,
quam in

specie priori.

3. jtpostasia nuda Rob. Br,

A. foliis lanceolato - linearibus , racemis uu-

tantibus , antherarum loculis basi aequali-

bus , filamento tertio uuUo. jRo6. Rr, in

Wall. Plant, Jsiat, rar. I, p, 76. Jaö.Sö.

Habitat in montibus insulae Penang.

n. NEÜWIEDIA BI.

Gynandria Triandria Linn. Syst. sex.

Characler essenlialis.

Limbus pcrianlhii sexdivisus , irregularis : seg-
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lueuto posiico (labello)finierioruin reliquis diflbrini.

Slamina antherifera tria. Capsula trilocularis

,

poljsperma. Semi?ia ob testam ulrinque subulato-

relaxatam scobiiormia.

OBSERVATIO.

Ab omni inde tempore res fuit rarissima , ut

homines , summo genere nati ac re familiari lau-

tisslma gaudentes, scieutiae cupiditate inducti pe-

riculorum , ciim remotarum regionum investigalione

cODJunctorum, discrimen subirent Cui haec legenti

non ultro in meiitem venit Josephi Banks, auda-

eissimum Cookium in circumnavigatioue orbis ter-

rarum comitantis? — aut Georgü Valenlia, pe-

regrinatoris sagacissimi , cui melior coguitio Abys-

siniae et inprimis litorum Sinus Arabici debetur? —
Si autem bi viri optime de disciplinis meriti ea

natione sunt oriundi, qnam navigatio ac niercatu-

rae cum reraotissimis regionibus commerciiim cjuasi

sponte sua ad ulilissiojas ejusmodi investigationes

compellere debeant, eo majorein admiratiüueni ex-

citant lüustrissimi Alexandri ab Humbo/dt ilineia

,

quo longe splendidior ex iis in omncs partes dis-

ciplinai'um uaturalium fructus redundavit niajusque

scientiae bumauae incrementuni investigationibus

ejus acccssit, quam unquain alias expcditionibus

ejusmodi sumtibus publicis susccptis. — Nee minus

digna est, quam grali agnoscamus, diligentia op-

timo succcssu coronata Maximiliani Principis a

Neuwied
, jam alteril vice, ut novum geniium ter-

rarumque cognitioiii lumen aflerat, intcriora Dra-

siliac perscnitantis , licet gravissima illum acgrotatio
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enuo 1817 in patriam inde i'edire coëgisset. Tan-

tis igitur meritis inductus plantarum hocce genus

admodum memorabile ei dedicavi , id que eo magis ,

quo plui'a jam atque graviora inventa disciplina

botanica itineribus Augustissimi Principis debue-

rit.

Ab Apostasia hocce genus insignitur : 1°. Perian-

thio subringente , cum segmentum posticum seriei

interioris sit forma a ceteris diversa, nempe dila-

tato-spatulatum. 2°. Staminibus tribus fertilibus ,

quae in ea reperiuntur, ceterum dispositione ea-

dem ac in Apostasia, 3°. Seminibus testae subuli-

formi inclusis, quae res aeque ac perianthium

irregulare huic generi proprium manifestum ejus

transitum ad Orcliideas indicat.

1. Neuwiedia veratrifolia BI.

Planta caule simplici inferne radicante , omnino

habitus ejusdem ac quaedam Orchideae terrestres

Florae Javae , e. gr. genus Calanthe Rob. Br.
,

foliis lato-lanceolatis , nervoso-plicatis , racemo ter-

minali puberuleuti, floribus breviter pedicellatis

unibracteatis flavescentibus.

Habitat in silvis montium altiorum Javae occi-

dentalis, licet rarissime; ego certe semel tan-

tum mensa Julio plantam florentem et alte-

ram eodem tempore fructiferam indagavi.

XII. ILLIGEREAE.

Flores hermaphroditi aut abortu polygami.

Colycis tubus ovario adnatus ; limbus superus , du-

pllci ordine partitus, deciduus aut ex parie
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persisteus et accrescens ; laciniis per aesliva-

tionem Talvato-inflexis.

Petala nuUa.

Slamtna e summo calycis tubo orta , laciniis exte-

rioribus opposita, iisdem numero aeqnalia,

ad basin utrinque glandula seu appendice

inrstucta aut glandulis interposita. Antherae

biloculares , loculis introrsum a basi ad api-

cem valvula persistente debiscentibus.

Ovarium infei'um, uniloculare, ovulo solitario pen-

dulo. Sttjlus unicus, indivisus. Sligma pel-

tatum 1. obtusum , subobliquum.

Iruchis indehiscens, semine nucanientaceOj exal-

buminoso , cotyledonikus foliaceis , contortu-

plicatis.

OBSERVATIO.

Haud facile est negotium nexum peculiarem exi-

gaae bujus familiae inter ordinis plantarum natu-

rales decernere. Si tantum babitum geueris mei

Illigerae spectes , frutices scandentes foliis sparsis

ternato-sectis continentis
,

proxime illud ad Cu-
curhitaceas et Passijloreas accedere existimes. At

in utraque harum familiarum segmenta floralia in-

teriora naturae sant magis corollinae, quam in II-

ligerS , cujus utraque series, ut in Homalineis

Rob. Br. , substantiae est bomogenac. Cum hac

aatem insuper staminum insertione , minus vero

babitu cotivenit. Ab omnibus hiscc familiis et a

Combretaceis
, quibus Illigereae nieae itidem sunt

affines , bae tarnen pcculiari antberarum structurfi ,

'|uae cadeni est ac I.M.2irinearum , dlslinguuntur.

<^'io minus autcm Lai/nnew nppouamus lltigerean

,
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liabitus eai'um rcpuguat, licct itigeus cum illis

perianihii et antherarum slructura consensus ne-

gari non possit, inprimis si Gyrocarpus lacq.

,

ovario infero praeditum , revera huic familiae ac-

censendus est. Hoc tamen equidem addubito,

quod Gyrocarpus, etiamsi omnibus partibus floris

Laurineis est simillimas, structura tamen seminis

magnopere ab illis discrepat, quippe qui non , ut

illae , cotyledonibus crassis plano-convexis cum ra-

dicula inclusa supera gaudet, sed cotyledonibus

foliaceis spiraliter cii'cum pluniulam convolutis , in-

ter quas radicula snrsum spectans parumper pro-

ininet , insignitur. Equidem decernere non ausim ,

an Illigera seminis structura cum Gyrocarpo plane

consentiat, quoniam nuilos ejus fructus satis ma-

turos examinare potui : pericarpia adhuc immatura

Illigerae ptihhrae erant oviformia, subtetragona,

apice leviter umbilicata, et nucleus testae durae

inclusus nondum plane efl'ormatus massa foliacea

contortuplicata constabat. Hinc jam consensus sa-

tis magDus in struclur4 utriusque fructus ostendi-

tur, quapropter genus illud Jacquini ad novam

hancce familiam referre nullus dubito. Itaque clia-

racter essentialis Illigerearum spectatnr in struc-

tura seminis, quae ovario supero eadem fere se

ratione habent ad Laurineas, qua f^accineae ad

Erioeas,

I. ILLIGERA. BI.

BI. Bijdr. Flor. Ned. Ind. p. 1153.

Pen/andria Mo7iogynia Lhin, Syst. sex,

Character esseniialis.

Flores hermaphrodiii. Calycis limbus decempar-

tilus, coloi'atus, deciduus. SlaJ?nna quinque: fi-
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lameuia basi biglandulosa aut biappendiculata. Sli/-

ivs loDgus. Stigma peltatnm , lobulato-repaudum.

Drupa tetragODa , aptera.

Vegetatio. Frutices scandentes , ramis enodiis

,

subaiigulato-striatis. Folia sparsa , exstipiilata , lon-

ge peliolata, siraplicia, ternato-eecta , segmentis

ansatis, integerrlmis , coriaceis
, peuniuerviis. In-

tiorescentia cymoso-panicuiata , as:)llaris
,

pedicellis

sub llore saepissime bracteolatis.

I. Illigera appendiciilala BI.

I. foliorum segmentis ovali-oblongis obtusi-

nscnlis glabris, panicalis tomentosis, stamint-

bns basi biauriculatis. Bt. Btjdi: Flor. Ned,

Ivd. p. 1153.

Habitat in silvis altioribus montis Burangrang in

provincia Javanica Krawang, iibi hunc frn-

ticem mense Julio florentem reperi.

2. Illigera pulc/ira BI.

I. folioram segmentis ovali-oblongis acumi-

nalis paniculisque glabris , staminibus basi bi-

glandnlosis. BI. Bijdr. Flor. Ned. Ivd. p. 1154.

Habitat in fruticetis colliiim calcarinm prope Ku-
ripan in proviucia Javae occidcntalis Builen-

zorg, mensibus Maio ac Junio floreus.

H. GYROCARPUS Jacq.

Janq. Plant. Amerii:. p. 282. tab. I78.jig.80.—

Guerln. de Friict. II. p. 92. tab. 97. fig. 3. —
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Rob. Br. Prodr. Flor. Nov. HolL p. 404. — Roetn.

et Schuit. Sijst. veg. UI. p. 16. 493. — Kujith

Syn. PI. aeq. IV. p. 219. — Spr. Gen. PI. Lp.
16. — JVees ab Esenb. in Wall. PI. Asiat. rar. II.

p. 68.

Pentandria Monogynia sive Polygamia Monoecia

Linn. Sgst. sex.

Character essentialis.

Flores polygami ; hermaphroditi : calycis limbus

4-8 — fidus, laciniis duabus accrescenli-persistenti-

bus. Slamina quatuor, totidem glandulis stipitatis

interposita. Stylus brevis. Stigma capitatum.

Drupa apice blalata. Embryo exéJbuminosus , in-

versus. Cotyledones petiolatae, plumulae spiraliter

circumvolutae. Flores masculi: in eadem panicu-

la, perianthio et staminibus fere ut in herma-

phroditis.

Vegetatio. Arbores. Folia alterna , ad apicem

ramorum conferta , exstipulata , longe petiolata , la-

ta , divergenti - nervosa , indivisa , vel lobata , de-

ciduB. Inflorescentia cymoso-paniculata , dichoto-

ma, ante foliorum explicalionem ad basin innova-

tionis ramulorum ; flores liermaphroditi in alis soli-

tarü , reliqui masculi.

1. Gyrocarpus Asiaticus Willd.

G. folils ovato - triangularibus subcordatis

integris aut breviter tri-quinque-lobis supra

glabiiusculis subtus (canescenti-) pubescen-

tibus, peliolis pedunculo communi longiori-
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Lus , alis li'uctus cuiieiforuii-laiiceolatis aii-

gusiis obiusis. — fFillu. Sp.jil, IT. ]). 982. —
Roem. el Schuil. Si/st. veg. JII. p. 292. —
Mant. p.2\S. — Sjjr. Si/sl. veg. I. j'. 4S9. —
Nees ab Esenb. l. c.

Gyrocarpus Jacquini Roxb. Corom. Lp. 1.

tab. 1. (ut in sequent. excl. Sjn. G. ame-

ricani Jacq.) — Pers. Syn. I. p. 145. —
Roxb. Flor. Ind. ed. Car. et JFall. I. p. 4ü5.

Habitat in regione montana orae Asiaticae {Roxb.,

IFallich , Le Briin) , in insnla Timor ab Hor-

tulano Zippelio coUectus.

OBSERVATIO.

Folia saepe obiter tantum, haud raro vero etiam

sinu lato basilari sat profunde suut cordata , saepe

breviter tri-, rarius quinque-lobata. Auctore 111.

Nees ab Esenbeck foliorum pubescenlia utrinque

tantum ad uervos est limitata; at Cl. Wallich in

Flor. Ind. Rox. 1. c. folia descripsit tanquam su-

pra glabra, subtus pubcscentia
,

quod satis cum
excmplai'ibus nostris ex insula Timor congruit

,

nisi qnod lioruni nervi primarii minutam quoque

pubem in superticie superiori ostendaut.

XIII. AEGICEREAE.

Flores hcrmapliroditi.

Calyx inferus
,

quiuquepartitus
, persistens : lobis

siuistrorsum lortis et inibricatis.

Corolla hypogyua, monopctala, quinqueGda: laci-

nüs lobis cal} cis alternis , dexlrorsuni imbri-

calis.

NAT. TIJÜSCIIK. I. 11
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Slamina quinque , laciiiiis corolJae opposila : fila-

menta inferue iu tubum imae coroUae adhae-

rentem couuata. Anlherae incumbeutes , bi-

loculares : loculi longitudinaliler dehiscentes

,

septulls ti'ansvei'salibus inteixepti.

Ovarium WheiMm, unilociilare. Ovula plura, sper-

mophoro centrali libei-o imtnersa , peltata. Sty-

lus subulatus. Stigma simplex.

Pericarfium folliculare, cylindraceo-arcuatum , co-

riaceum, monospermum. Semen esalbiimino-

sum , iutra pericarpium germinans. Tesia

membranacea, absorptione iiicompleta , api-

cem seminis calypti'ae instar, cui fascia la-

tere ejus coDcavo adscendeus accretaest, ob-

tegens. Embryo erectus, arcuatus, cylindra-

ceus , viridis. Pars cotyledonaris summo
tantum apice, ubi embryo est subattenuatus

,

brevissime bifida, ob cotyledones circum gem-

mulam longitudinalitei' in tubum cylindricum

elongatum substantiae crassae connatas , apice

arcte sibi accumbentes, plano-convexas , cras-

sas. Radicula infera, obtusa. Gemmula ejus-

dem fere longitudiuis ac totus embryo, huic

immersa, subulifoi'mis , indivisa.

OBSERVATIO.

Primus Roherfus Brown in opere immortali, cui

titulus : Prodromus Flor. Nov. Holland, p. 534.

genus Aegiceras Gaertn. cum ob habitum, turn

ob stamina petalis opposita ac structuram intei'-

nam ovarii ad Myrsinearum familiam retulit. Haud

procul dubio maxima illi cum istS familia est af-

finitas , verum tarnen ob diversam seminis ejus
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sti'ucturani sive tribus peculiaris Myrsinearum, sive

familia parva his et Sapoteis affinis est habenda.

Omnibus scilicet Mi/rsineis est albumeii copiosum

subcorneutn cum embryone transverso, ubi in pe-

ricarpio aborlu unicum tantum ovulum maturescit,

ereclo autem in fructu polyspermo. Minoris mo-

menti, licet notatu digna est eliam divei'sa intei'

lUas antherarum aöixio: antherae omnibus Myrsi-

neis sunt basi fisae et immobiles, Aegioereis au-

tem, ut compluribus Primulaceis , dorso incum-

bentes atque adeo versatiles , et structurae plane

peculiaris. Semen intra pericarpium germinans Ae-

gioereis cum Rhizojj/toreis est commune, quae am-

bae famUiae litora regionum tropicarum aestui ma-
ris obnoxia inhabitant: atque hac adeo ratione

summi numiniï providentia propagatioiii plantarum

tantis iajurüs expositarum opiime consuluit.

I. AEGICERAS Gaertn.

Gaerln. de Frucl. I. p. 216. tab. 46. —
Schreb. Gen, pi, 398. — Koenig in Annal.

of Bol. I. p. 131. — mild. Sp. pi. I. P. II.

p. 1 183. -^ Rob. Br. Prodr, Flor. Nov. Holl.

p. 53 i. •— Roem, et Schuil. Si/sl. Feg. IF.

XLVIl. 798. ^ BI. Bydr, Flor, Ned. Ind.

p. G93. — Spr. Gen. pi. I. p. 130. G4G.

Penlandria sive Monadelplda Monogynia Syst.

setc. Linn.

Character essenliulif.

Idem qui i'amiliac.

Fe/(etalio. Arbusculae litorales , inter Rluzop/io-

ra* in rcgiunibut tropüi; A-siae , lluliuMdiü Nova

11
'
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insulisque Maris Placiili proveiiieules, sed usqiie

ad gradiim lat. austr. 34 dispersae. Folia sparsa,

iutegerrima, punctis glandulosis immersis et iu pa-

gina superiori subinde excretione salina uotata. Um-
bellae simplices, axillares et terminales. Flores al-

bidi, fragrantes, pedicellis basi articulatis.

1. Aegiceras tnajus Gaertn,

A. foliis obovato-ellipticis rotundato-obtusis

saepissime relusis venosis, fraclibus elongato-

cylindraceis. Gaerln. de fnicl. I. p. 216.

tab. 46. (excl. forle Syn. Mavgii Jloridi Herb.

Arab.) - WiUd. Sp. pi. I. p. 1 183. - Poii:

Ene. bol, Suppl. I. p. 149. — Roem, el Schuil.

Sijsl. Veg. IV. p. 511.

Aegiceras fragrans Kcetitg Ann. bol. I.

p. 129. cum tab. — Rob. Br. Prodr. Nov.

Holl. p. 534. — Spr. Syst. veg. I, p. 641.

Aegiceras obovalum BI. Bijdr. Flor. Ned.

Ind. p. 693.

R/tizopliora cornieulala Linn. Sp. pi. 635.

Mangium fniticosum comiculaltim Rumph.

Amb. lU.p. 117. tab. 77.

Habitat. Haec species est in maritimis per totam

Asiam tropicam multasque insulas Maris In-

dici et Placidi , Novam Hollandiam et bic

quidem satis late extra Tropos, dispersa.

In Java et insula Nusa-kambangang, ubi

saepissime eam contemplatus sum , ab indt-

genis Trnmg-tung atque Brappat- sive Per-

pal-kiljil dicitur.

OBSERVATIO.

Haec species a sequenti inprimis dislinguitiu-
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fïuclibus magis elongalis, floribus niajoiibus alque

loQgius pedicellatis , iu quavis umbella crebrioribus,

tandem foliis distinctius venosis. Falsa foliorum

descriptio in omnibus scriptis systematicis obvia,

quasi essent ovata sive elliptica et acuta , olim me

induxerat, ut specimina uostra Javanica ab Aeg,

majori diversa putarem : nunc vero mihi persuasum

est , hoc falso a me ita exislimatum fuisse , si qui-

dem plane cum Rumpfüi Mangio frulicanle 1. c.

cODSentiant, cujus folia in figura ejus apice partim

obtosa
, parlim acuta sunt delineata , unde vix

vitiosa illa descriptio deiivari potuit. Quiu accu-

ratissime a Kumphio nostro in contextu vernaculo

ita fere sunt descripta :
^^
folia a Irihtis ad qua-

»tuor el quin<jue pollices longa, binos digitos la-

nla, superne rolundala, ivferne cochlearis inslar

yi allenuala.^^ — A Rmtijj/iio praeterea varietas hu-

jus arboris parvifolia memoratur, ipso referentc

:

y>praecedenli in omnibus suis parlibus similis, ex-

» cepto quod tninora gerit folia , eet. : flores quo-

11 que sunt ui anlecedenlis , sed mi?wres. Fruclus

iiincurvae sunt silinulae inslar priorum, sed mi-

nnores quoque.^' — In qua descriptione eandem

plantani agnoscere mihi videor, quam deinde in

Appendice ibid. p. 125 tab. 83 Mangium floridum

Tocavit, ab Aeg, ferreo meo in Bydr. Flor. Ned.

Ind., ut vidctur, non diversam.

2. Aegiceras minus Gaertn.

A. foliis übovato-ellipticis rotundato-oblu-

sis subaveniis, fruclibus cylindraceis brevibiis.

Gaerln. de Vrunt, I. p. 21C (taiilumraodo,

ut in reliquis Synonymis, quae spcctant /{mw-
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2)hii citatum.) — IVilld. Sp. pi. I. p. 1184. —
Poir. Ene. bol. Suppl. I. p. 149. — Roem.

et Schuil. S?jsl. Veg. IF. p. 512.

Rkiaop/iora Aegiceras Gtnel. Sysl. Feg. I.

p. 747.

Umbraculum maris Ceramensis Rumph. Atnh.

III. p. 124. lab. 82.

Habital ad maris litora Novae Guineae. Exem-

plai'ia mihi sunt a divo Zippelio ibi juxta

fluvium Tourkan collecta. Ab indigenis Pa-

pari, ab aliis IValla Tabe Tabe dicta.

B. F^ar. amboinensis foliis minoribus subre-

tusis aveniis , fructibus rectioribus. Um-
braculum maris AmboinensisRumph. l.c.

Habital ad maris litora Moluccorum. Brappat-Tu-

dong sive Paijong laul iucolarum.

OBSERVATIO.

Haec uirum species et proxime sequens satis ab

Aeg. majori diflei-ant, mihi quidem nondum pla-

ue constat, ob magnam simililudinem formae fo-

liorum , inflorescentiae ' eet. — Rumphius eas di-

versas esse species existimavit, id quod indigenae

quoque arbitrantur, cum lignum earum magnopere

duritie, aliquantum etiam colore dilTerat. Cum ve-

ro characleres differentiales a Rumphio indicati ac-

curate cum exemplaribus nostris Moluccensibus con-

gruant , diversas species statuere posse mihi videor.

Superest, ut moneam, figuram et descriptionem

carpologicam a Gaertnero 1. c. nomine Aegicera-

tis minoris expositam, profecto non esse hujus lo-

ei
,

propter formain plane diversam calycis
, pe-

dicellorum sub calyce articnlatorum (quod ex ü-

guris n et 6 apparet) et denique propter scrainis
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sU'ucluraui, licel hauc etiaiu iu Aeg. mujon. uou

lecte ab eo exposltam babeamus: nee inihi alie-

nuu a veri simillcucliue vldetur, fructum ita a

Gaerttiero lanquam Aeg. minus memoratuiu pulius

ad genus Connarus esse referendmn.

3. Aegiceras Jloridum Roem. et Schuit.

A. folüs (parvis) spatulato-obovatis rotun-

dato-obtusis aveuiis, fructibus couico-cjlin-

draceis brevibus. Roem. et Sokult, Si/st. veg.

IF. p. 512.

Aegiceras ferreum BI. Bydr, Flor. Necl.

ƒ/«/. p. 693 (excl. Syu. Rumpb. aliud genus

spectans),

Mangiumjhrid'um Rump/i. Amb. III.p. 125.

tab. 83 et forle Variel. parvifolia Maiigü

frulicosi corniculali Rumph. IU. p. 117.

Habitat in litore maritimo Javae oiientalis et A.m-

boinae, ubi Cl. quoque Reinwardt hanc ar-

busculam indagavit.

OBSERVATIO.

Folüs multo mluoribus plane avenils a prioribus

ambabus speciebus distinguitur. Flores miuores et

fructus
,

qui nunquam Aeg. Tnajoris longitudineni

acquant et minus arcuali sunt, cam proxima illi

sunt communes.

XIV. GNETEAE.

Flores monoici aut dioici, in amcntis capitulisvc

dispositi , squamis dccussatint oppositis ima

parlc aul plane connalis involuci'ati.
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Masculi: j^eriant/iium monophjllum, apice Irans-

verse fissum , e fundo Jilamenhim exserens

sammo apice simplici 1. ramoso mono-aut

polyantheiiferum: loculi antherarum dis-

creli 1. varie concreti, apice poro de-

liiscentes.

Feminei: plane nudi aut pseudo-periaDthio squa-

mis duabus niagis miuusve connatis con-

stante quovis singulos binosve flores cin-

gente velati. Ovarium apice perfoi'atum,

in cavitate simplici ovtdum solltarium erec-

tum foveiis. Ovulum processu stjliformi e

membrana nuclei formato apiculatum. S/yli

aut stigmatis nullum vestigium.

Fruclus indehiscens, drupaceus, ante maturitatem

apice pertusus et processu styliformi exser-

to terminatus, dein submuticus. Pericarpium

crassiusculum, seu plane coriaceo-siccum , seu

intus testaceum 1. tibrosum, estus baccatum.

Spermodermis e membrana superne duplicata

basi simplici formata. Embryo dicotyledoneus,

in albuniine carnoso centralis : radicula supera.

Vegetalio. Arbusculae ramosissimae sive frutices

sarmentosi, ramis oppositis aut fasciculatis

,

nodoso-arliculatis. Folia opposita, integra et

integerrima, penninervia, uunc minutissima et

squamiformia, quo fit, ut ejusmodi arbuscu-

lae quodamraodo videantur apliyllae et Ca-

suarinae atque Equiselo non sint absimiles.

OBSERVATIO.

Exigua liaec familia, ad quam Gneliim et Ephe-

dia pertinent, parlem constituit naluralis cjus Glas-
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sis vegetabilium , in quibus ovulonim foecundatio

siue stjli aut stigmalis ope immediate Gt per ovuli

ipsius endosioma, quo praeter illam Connifera et

Ci/cadeae sunt referendae. Per Epfiedram, quod

huc usque genus Coniferis accensebatur . cum bis

certe intime conjuncta est; at ab alteia parte ad

Casiiarineas , altiori organisatione praeditas , ver-

git, cum Gnelum baud procul dubio altiori evo-

lutiouis gradu sit positum, quam aut Ci/cadeae

aut Coniferae. Ab utraque harum familiarura Gne-

leae inprimis majori partium sesualiuni, inprimis

mascularum perfectione , difierunt, cum simul, meo

quidem judicio, femiueae non ovula nuda sint exis-

timandae, sed integumentuni ovulorum perlcarpicum

apice perforatum. Floribus masculis bic est pe-

riantbiutn tubulosum, initio plane clasum, qua-

rundam Ariocarpearum simillimum
,

quod apice

tandem stamine perrumpenle (quod plerumque ex

pluribus connatum videtur) finditur: hujusmodi

autem perianlhii in illis familiis affinibus ne mi-

nimum quidem vestigium apparet et denique in

omnibus Coniferis plane diversus cernitur aulhe-

rarum organismus, quae non, ut in Gneteis , sum-

mo apice poris transversis debiscunt, sed scmper

latere et plerumque longitudinaliter sesc aperiunt.

r. GNETUM Linn.

Linn, Mailt. 125. — Lam. Ene. bol. II.

p. 76'1. — Sc/i,eb. Gen.pl. II. p. 659. 1473.—
H^ilUl. Sp.pl. ir.p. 591. — Spr. Gen.pl. II.

p. C83. 3Viü.

Gnomon liump/i. Amö. I. p. 181.

T/ioa Aubl. Gaiav. II. p, S7'j. — Sr.hreh.
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Gen. pi. II. p. 650. 1454. — Willd. Sp.

pi. IF. p. 476. — Spr. Gen. pi. Lp. 396. 1989.

Abulua Lour, Cock. ed. IFilld. II. p. 774.

Motioecia aut Dioecia Monandria Ltnn.

Si/si. sex.

Characler essentialis.

Atnenta monoica aut dioica, cylindrica, iuter-

rupte verticillata , articulata, verticillis singulis in-

volucro abbreviato cupiliformi sufTultis. Flores pa-

leis setaceo-dilaceralis immers!. Masculi: Perian-

thium supeme fissnm. ¥ilamentum unicum , sum-

mo apice (nunc semibifido) antheram gerens didy-

mam, c duobus poi'is terminalibus pollen globo-

sum leve efTundentem. Feminei: nudi. Ovai'ium

sessile, apice e^sostomio ovuli erecti perforatum.

Drupa baccata , saepius pedicellata , nucleo mo-

nospermo. Embryo in albumine carnoso in»ersus.

Vegelatio. Arbores erectae aut frutices sarmen-

tosi. Rami geniculato-nodosi. Folia opposlta, ex-

stipulacea, integerrima, penninervia
,
glabra. Amen-

ta axülaria et terminalia, peduuculata.

OBSERVATIO.

NonnvJlas hoc loco adjiciam observationes de stru-

ctura plane singulari hujus generis. Quod ad amen-

tuin attinet, non diiBcile est conformationem ejus

a ramults foliatis derivare. Hi enim ex articula-

tionibus distinctis sunt formati, folia gerentibusop-

posita decussata ,
quorum petloli ima parte con-

nati in singulis ramulorum nodis marginem obso-

letum elevatum effingunt
,
quo itaque proclivitas ad
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conjunctionem vagiuantem foliorum iudicatur, qua-

lem, magis llcet couspicuam, in Ephedra videmus

expressam. Qaod si quis talem ramulum statu

contractissimo sibi fingat animo, mox ei amenti

ejusmodi, quali Gnetum gaudet, menti occurret

imago. Quae cum ita sint, haec nobis amenta

censenda sunt rami transmutati, involucra autem

eorum quemvis llorum verticillum occultautia, ve-

luti singula e foliis duobus rudimentariis counatis

formata , quam opinioneni satis confirmat forma ac

dispositio involucrorum in quovis amento inferio-

rum sterilium. Simiüs licet inversa transmutatlonis

ratio in Ep/iedns spectatur, in quibus nota res

est foliorum evolutiouem in ramiücationibus plane

oppressam, in amentis autem distinctius expressam

esse. —• Flores sant unisesuales, sive dioici, sive

in eodem amento monoici , subverticillatim seriati

,

minuti, paleis densis setaceo-dilaceratis diaphanis

structurae simplicis cellulosae immersi : flores fe-

minei numero paucioris i-aro in amentis monoicis

a floribus masculis sant remoti, super iis vulgo in

eodem verticillo serie simplici dispositi. Perianthium

floruni masculorum substantiae est tenuis membi'a-

nosae , tubulosum , magis minusvc claviforme , cy-

lindraceum sive prismaticum , superne obtusatum

sive truDcatum , ubi stamine perrunipente tandem

dilaccratur aut üssura simplici iinditur: illud,

qucmadmodum in Ephedra , duabus constare squa-

rnis, bic ex toto, in illo autem genere ex parte

tJintum connatis , ut censeam, haec me inducitob-

•ervatio, pcriantiiium ejusmodi duos tantuinmodo

usciculos oppositos vasorum spiralium percurrere

«olerc. Stamen
,

qiiod co continetur, ex ej as fan-

do orlam, praelongum, ctiam ante anthesin esl
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rectum : filamentum subclavatuni , apice passim se-

niibillduni , albidum, diaphauum, duo percurrunt

fasciculi vasorum spiralium, superne duuc diver-

gentiuni , in ramulos ejus intrantium, semperque

illic, ubi anthera exoritur, evanescentium. Hanc

structuram si spectes , rectius fortasse unumquem-

qae florem masculum diandrum diceres antlieris

duabus unilocularibus. Anthera e loculis duobus

aut juxta positis aut divergentibus , summo apici

ülamenli ejusve ramulis conlinuis, abbreviato-cy-

lindricis, obtusis, apice poro aut fissura transver-

sali hiantibus , est formata , nullo prorsus vestigio

connectivi. Pollen granulis minulis , simplicibus

,

globosis, levibus, luteolis, pellucidis constat. Flo-

res feminei sessiles, ovariis uudis, simplicibus, ovi-

formibus aut ellipsoideis , sursum mammiformi-at-

tenuatis ac perviis, ovulo solitario replelis, peri-

carpio crassiusculo carnoso formati. Partem ,
quam

hic pericarpium appello, UI. Richard in Ephedrd

tauquam florum iuvolucellum , spermodermin autem

tanquam perianthium descripsit: alii vero auctores

integuinentum hoc pericarpicum spermodermin ex-

ternam sive testam ovuli ipsius esse crediderunt

,

quorum ego non magis quam Richardi opinioni

assentiri possum , cum haec pars neque substantia

,

uec structura ab aliarum planlarum pericarpiodif-

ferat. Pericarpica ejus natura cum in Gneto, tum

in Ephedra , inprimis inde apparet , quod non mo-

do ovulum per oninia stadia includit , sed etiam

una cum eo usque ad perfectam seminis maturi-

tatem eodem tempore subit mutationes, quales in

fructibus permul lis , sed neque in involucellis, ne-

que in testa ullius plantae indicare possimus. Tes-

tam esse crederem , si minus esset crassa et fabri-
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cae modo cellulosae : at conslat liibus slratis are-

tissime uiiitis, una externa (epicarpium) sive Epi-

dermi: altera interna (endocarpium) cujus cavitati

ovulum est affixum , in Gnelo maturitatis stadioin-

durescente et nuclei putameu sistente; terlia tan-

dem media (mesocarpiura) , in quam complures va-

sorum spiralium fasciculi penetrant, quaeque iu

fructu Gneti maturo vulgo nonnihil pulposa est,

ex pai'te etiam fibras istas prurientes putameu ob-

tegentes format. Ovulum basi lata sua fundo ca-

vilalis ovarii insidet, est rectum, superue proces-

su styliformi , e spermodermi formalo , tubuloso , iu

aperturam terminalem ovarii intrante , apiculatum.

Processus hic teuer tubulosus iu summitate est den-

liculatas, iuitio ex apertura punctiformi ovarii pla-

ne uon aut parum exsertus, post foecundationem

autem mirum quantum elougatus, ita ut ipsum es-

se sljlum, oriGcium autem ejus denticulalum stig-

ma facile credas, in quem errorem scriptores sys-

tematici cuucti inciderunt. Hoc statu si disseca-

tur ovarium, distinctius quam ante apparet, sper-

modermin membrauosam superne esse duplicatam,

iuferne autem altra duas terlias partes circa nu-

eleum simplicissimam : duplicatura ejus duos sislit

tubulos supra nucleum prominentes
,
quorum in-

icrior est isle proccssus elongatus supra descri-

ptns, alter vero basin tantum interioris vaginans

non ex ovario exseritur. Haec de conformalioue

ilorum, quae inprimis ingentem eorum cum Co-

ni/erearum et Cycadearum analogiani, jam a Rob.

Brourn indicatara , nee minus fabricu scminis con-

spicuam , coii firmant.
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Secl. 1. caule arborescente ereclo.

1. Gnetiim Gnemon Linn.

G. foliis elliptico-oblongis utrinque attenua-

tis, amentis mouoicis solitariis aut subumbel-

latis , drupis sessilibus ellipsoideis acutluscu-

lis. Linn. Mant. 125. — Lam. Ene. bot. IL

p. Kiik. — Willd. Sp. jjI. IV. p. 591. — Spr.

Syst. veg. III. p. 777. 1.

Gnemon-boom Valent. III. p. 174 (extract, ex

Runph, M. S. tune temporis nondum editp).

Gnemon domestioa Rumpli. Amb. I. p. 181.

tab. 71. 72.

Tankil sive Ki-tankil Sundarum sive mon-

ticolarutn.

Maningjo sive Meningjo Malaicorum.

Habitat. Crebro in regiouibus cultis per totum Ar-

chipelagum Malaicum et Moluccensem , in Ja-

va ad radices montium altissimorum nee non

m Moluccensibus spontaneum, quQ r^leienda

sequens est Varietas. tr.ir.n, .

B. Varietas ovalifoUa. foliis minoribus sub-

acutis , drupis obtusioribus.

Gnetum ovalifolium Poir. Ene, bot. Suppl.

IL p. 810. — Sj»: Syst. veg. IJL p. 777. 2.

Wilde Gnemon-boom Valent. JIJ. p. 174.

Jig. XXII, (quemadmoduni diximus e |lui»-

phio desumta).

Gnemon silvestris Rumph, Amb. 1. p. 183.

tah. 73.

2. Gnetum latifolium BI.

G. foliis ovalibus acutis 1. obtusis basi sub-
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Toluudalis, amentis dioicis subraccmosis , dru-

pis breviter pedicellatis ellipsoideis obtusis.

Kasunka montauorum Javanicorum.

Habilal in montauis Javae regiouibus inprimis iu

calcarüs. Quaedam ex Nova Guiuea esem-

plaria collegit Hortulanos Zippelius.

OBSERVATIO.

A Gn. Gnemon Linn. satis differt folüs latiori-

bus , minus acatis , ad basin quoijue minus attenua-

tis , ac amentis unisexualibus vulgo iu racemo

dispositis. Illius speciei folia essicoaüone semper

in colorem pallidum luteo-viridem Tertuntur, quod

crebra confirnianc exempla, quaedam ex Herbario

Burmanyii ; Gneii autem laiifolii etiamsi summa
prudentie siccata semper nigrescunt, id quod etiam

Cwti. funiculari et minori gradu Gn. eduli accidit.

560/. 2. caule yrulicoso sarmentoso,

3. Gnelum edule BI.

G. folüs oblongo-ellipiicis subcuspidatis basi

rotundatls vel acutiusculis, amentis dioicis so-

litarüs aut fascicolato-conferlis , djrupis bre-

viter pedicellatis ellipsoideis obtusis»

Thoa edulis Wüld. Sp. pi. IV. p. kil. —
Spr. Sijst. veg. II. p. 4G1.

Ula Rheed. Mal. Vil, p. 41. lab. 22.

Funis Gnemoniformis Kumph. Amb. V.

p. 11. lab. 7.

Tali Gnemon Malaicorum.

Tankil assH Javauoruni.



162

Tankil burrit incolarum inouliam Javae.

Habitat ia silvis inontanis Malabariae, insularum

Moluccarum , Javae, Nusae-Kambangaog.

4. Gnetum fitniculare BI.

G. foliis oblongis utriuque subattenuatis

,

ameiitis dioicis subracemosis , drupis pedicel-

latis ellipsoldeis acutis.

Gnemon funicularis Rumph. Amb. V. p. 12.

tab, 8.

Abutua indica Lour, Coch. erf. Willd. II.

p. Tlb. — Juss, in Ene, bot, Suppl, I. p. 35.

Tali Gnemon Malaicorum.

Kasunka burriet montanorum Javae.

Habitat ia umbrosis ad radices montium Javae

,

Moluccaram, Cochiacbinae eet.

5. Gnetum urens BI.

G. folüs ovalibus acumiaatis, amentis mo-

noicis ima basi femiaeis, drupis sessilibus el-

lipsoideis acutis.

Thoa urens Aubl. Guian, II, p, 874. tab,

336. _ JVilld, Sp. pi. IV, p, 476. - Poir.

Ene, bot, VIL p. 633. tab, lïi>i. — Spr.

Si/st, veg, II. p, 461. 1.

Habitat in silvis Guianae.

Dabam in Museo Botanico Lugduni-Batayorum
,

Caleodis Augusti 1833.



VERHANDEUNG OVER ASTOM FJN LEEVIfENHOEK

,

EN ZIJNE VERDIENSTEN VOOR DE PLANTKUNDE
,

H. C. VAPr HALL,

HoogUtraar tt Groningen.

mJc verdiensten van onzen beroemden landge-

noot ANTONi VAN LEEUWENHOEK voor eenige dee-

len der Dierkunde en vooral voor de Physiologie zgn

over liet algemeen meer bekend , dan zijne naspo-

ringen in het Plantenrijk. Daar echter zijne ver-

diensten voor de Plantkunde , inzonderheid wan-

neer wij den tijd, waarin LEEUWENHOEK leefde,

nagaan , van veel gewigt zijn en talrijke mikrosko-

pische ontdekkingen bevatten , welke velen gewoon

zgn als het eigendom van lateren leeftijd aan te

merkeu , kwam mij eeue beschouwing dezer ver-

diensten eene afzonderlijke behandeling allezins waar-

dig voor.

Bij de behandeling van dit onderwerp, heb ik

gebruik gemaakt van de Holla?idscAe uitgave zijner

brieven en zendbrieven, te Lejden en te Delft van

1690 (tweede druk) tot 1718 uitgegeven, om dat

LEEUWENHOEK in eeoige zqner brieven klaagt

,

dat sommige zijner denkbeelden in de Latijnsche

of Engclsche uitgaven niet geheel juist zijn op-

gegeven. Daar deze brieven echter onder ver-

schillende titels zrjii uitgekomen , zal ik steeds de

NAT. TIJDSCHR. I. 12



164

dagleekening van lederen brief, benevens Je bladzijde

volgens de door mij gebezigde uitgave aanhalen , ten

einde alle verwarring zooveel mogelijk voor te komen.

Ik zal trachten de voornaamste stellingen en ont-

dekkingen van LEEUWENHOEK over de vorming en

zamenstelling der onderscheidene plantendeclen in

een beknopt overzigt mede te deelen , waarbij ik

echter , door het licht der nieuwere Planten-ont-

leedkunde voorgelicht , ook genoodzaakt zal zgn

eene enkele dwaling van den bekwamen man aan

te teekenen. Men zal echter zien, dat deze geringe

misvattingen door vele treffelijke ontdekkingen ruim

worden opgewogen en dat LEEUWENIIOEK's naam

derhalve, ook ten aanzien der Plantkunde, dank-

baar door de nakomelingschap verdient herdacht

te worden. — Een enkel punt slechts, waar zijne

meening mij, of niet regt duidel^k was, of waar de

zaak zelve van minder aanbelang was, is met opzet

door mij voorbijgegaan.

Nadat de kunst om het glas te slijpen meer en

meer volmaakt was en de verrekijkers in Neder-

land (l) uitgevonden waren, kwam men ook al spoe-

dig tot het zamenstellen van mikroskopen. Velen

houden voor den uitvinder der eigenlijk gezegde

mikroskopen den Engelschman eobert HOOKE, ge-

boortig op het eiland Wight in den jare 1635 en

overleden in 1702 (2) en dus geheel een tijdgenoot

(1) Zie Geschiedkundig onderzoek naar de eerste uitvinders

der verrekijkers , uit de aanteekeningen van wijlen den

Hoogleeraar VAN swinden , zamengestcld door G. MOLL.

Kieuwe verh. der Eerste kl. van het Koninkl. Nederl.

Instituut, lil, 1 bl. 103 en volgg.

(2) C. SPRENGKL , Geschichlt der Botanik. Altenburg 1818,

II p. 9.
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van onzen LEEUWENHOEK , die slechts 3 jaren ou-

der was. Vo)gens de Hoogleeraren VAN SWINDEN

en MOLL (t. a. pi. bl. 169— 171) moeten hans

en zijn zoon ZACHARIAS JANSEN van Middelburg

reeds veel vroeger, omtrent 1603 of nog vóór dien

tijd een iSIikroskoop ,
geschikt voor ondoorschijnende

voorwerpen, hebben uitgevonden. Ik waag het niet,

eeuig onderzoek naar de eei'ste uitvinding dezer

werktuigen te doen : doch vermeld alleen , dat de

genoemde ROBeRT iiooke in het jaar 16G0 een 7,00

bruikbaar mikroskoop had daargesteld , dat natu.

HENSUAW daarmede in I6C1 de spiraalvaten in het

hout van eenen walnotenboom ontdekte en iiooke

zelf de zaden der mosplanten en de sapkanalen der

meer volmaakte gewassen behoorlijk kon onderschei-

den (I).

Het waren echter vooral neh. grew te Londen

en MARCELLUS MALPIGHI te Bologna , die een uit-

stekend en vlijtig gebruik maakten van het Mikros-

koop en hierdoor, genoegzaam omtrent dcnzelfden

igd, GREW echter iets vroeger, namelijk reeds van

1668 af (2), de grondslagen legden der , weliswaar

moegelgke en op zeer üjne onderzoekingen gegronde,

maar vpor hem , die eenmaal eenige vorderingen

daarin gemaakt heeft, allerbelangrijkste, hart en

geest evenzeer bevredigende
,
planten-Analumie.

Met deze beide vermaarde grondleggers der ge-

noemde Wetenschap verdient onze leeuwenhoek
met volle regt genoemd te worden. Ik zeg mul

dezen, en niet na dezen; want, en dit verdient

opmerking, even als grew en MALPIGHI, elk af-

(1) SPRENCCI, t. >. pi.

(2) Zie over CREW en mam'IOIii , SPnK-c.iil. l. n. 1>I, j". 10-18.

l'i*
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zonderlijk gewerkt en genoegzaam niets van elkan-

der overgenomen liebben, even zoo heeft leeu-

wenhoek de Natuur, en deze alleen, genoegzaam

zouder hulp van boeken , met zijne voor dien lijd (L)

voortreffelijke mikroskopen , met zijne bedrevene

hand en vooral met zijn scherpziend en geoefend

oog gade geslagen. Hij verhaalt meermalen de toe-

vallige oorzaak , welke hem tot het onderzoek van

deze of gene verborgenheid der Natuur gebragt heeft.

Van daar, dat hg in menig opzigt met zijne beide

tijdgenoolen overeenstemt ; doch in eenige andere

punten van hen verschilt en dat zrjue geheel oor-

spronkelijke nasporingen zaken aan hel licht hebben

gebragt , welke heden ten dage voor velen duisterder

zijn, dan zij dit voor bijna anderhalve eeuw voor

LEEUWENHOEK Waren.

De eerste der geleerde brieven , welke hij heeft

uitgegeven , dagteekent van den 25 April 1679

,

(1) LEEUWENHOEKgebruikte altoos enkele Mikroskopen, waar-

vaQ de sterkste de voorwerpen 160-maal vergrootte, zoo—

dat, hoe voortrefTülij k hij ook deze glazen wist te slijpen,

men echter zeer veel aan zijne bedrevene hand en geoe-

fend oog moet toeschrijven. Leeuwenhoek beeft , bij

uitersten wil 2G mikroskopen aan de koninklijke Sociëteit

van Londen vermaakt. Men zie een berigt over deze in

de Philosophicat Transactions n^ 380 en 458; bij H. ba-
ker , Het mikroskoop gemakkelijk gemaakt , uit bet En-
gelsch Amst. 1744 bl. 7 en uitvoeriger bij H. BAKER

,

Nuttig gebruik van liet Mikroskoop , uit het Engelscb.

Amst. 1756 bl. 453-^456 met eene afbeelding op pi. XVH.
Het schijnt echter niet, dat LEEUWENHOEK alle zijne

Mikroskopen aan de Londcnsche Sociëteit gezonden heeft

;

daar hij er meer dan 26 moet gehad hebben. Hij sleep

en monteerde dezelve met eigene Imnd. Zie 116'' brief

van 9 Junij 1G99 bl. 96—97.
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dus iels later dati de gedrukte werken zijner ge-

noemde tijdgenooten. Deze brief was echter de

28'; de 27 vroegere, waarschijnlijk, even als bijna

alle de brieven van LEEUWENHOEK , aan de Ko-

idnklijke Socieleil te Londen geschreven , doch

,

zoo ver ik weet, nooit gedrukt, zijn van oudere dag-

teekening, en misschien nog wel in de Archieven

van genoemde Sociëteit voorhanden. Deze 28° brief

handelt over Diere7i. In de daaropvolgende echter

van 12 Januarij 1680 wordt reeds dadelijk een der

allermoeilijkste deelen van de ontleding der planten

,

de inwendige vorming namelijk van het hout , na-

gespoord en in vele punten voortrefielijk opgehel-

derd. Hij zegt Lierbij (bl. 18). «Alhoewel ik ver-

»staan heb, dat de verstandige Heeren malpi-

»GHlus en NEHEMIAS GREW zeer geleertlelijk omtrent

»de vaten van het hout hebben geschreven , neem

»ik echter de vrijmoedigheid de vaten in het hout,

xvoor zooveel die mg bekend zijn, aan te wijzen".

—

Uit de onder sterke vergrooling geteekende afbeel-

dingen en de geheele behandeling dezer zaak , is

genoegzaam op te maken , dal hij deze beide schrij-

vers hierbij niet gebruikt heeft, maar, gelijk ia

alles, wat hij ondernam, zijnen eigenen, oorspron-

kelijken weg gevolgd is.

Wanneer wij ons tot dezen eersten openbaren

arbeid van leeuwenhoek in de planten-physio-

logie een oogeiiblik bepalen , bewonderen wij al

dadelijk de groote maatstaf, waarop de deelen ver-

groot en afgebeeld zijn. Wij zien hier groote op-

gaande vaten van het eikenhout zoozeer vergroot,

dal dcrzelver dwarsclie middellijn nagenoeg 2 Ned.

duimen (centira.) in de afbeelding (flg. 2 E.) be-

draagt, licigccn ongeveer KiO malen de natuurlijke
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grootte der deelen is (l). Hij looude aan, dat

deze groote vaten ieder voorjaar het eerst in het

hout gevormd worden (bl. 19) ; waardoor de af-

scheiding der verschillende jaavkringen duideligk

wordt.

Hij wees, na halpxghi , die deze deelen het

eerst gezien en afgebeeld heeft (2), aan, hoe deze

groote opgacmde valen van binnen gevuld zgn met

blaasjes , uit zeer dunne vliesjes bestaande (Zie

bl. 19 en 6g. 2 E, vergeleken met fig. 3). KiESER

beschreef in 1S12 dezelfde vatcu als: nvaisseaujc

nsjjiraujc povcl-uès tont a fait remplis de cellulis

» diapnanes'' (1. c. p. 380). *- Het wekt hierbij onze

verwondering dat strengel (3) het aanwezen dezer

blaasjes niet regt schijnt te geloven , onder anderen

'tot reden van zijn ongeloof aanvoerende, dat zg

bij ecne overlangsche doorsnede van het hout niet

zigtbaar zouden zijn. LEEUWENHOEK heeft dezelve

echter (1. c. fig. 3) het eerst en naderband ook

KIESER (flg. 68) in die overlangsche rigtiug afge-

beeld.

Deze groote opgaande vaten zijn de Holz-%ellen

van SCHULTZ (4) , die dezelve als van de eigenlijke

(1) De fraaije afbeelding van bet eikcnbout bij Kl£SElt Mc-'

moiré sur Vorganisation dts planlis 1S12, in de verhan-

deling van teijler's tweede Genootschap, XVIII" stuk.

Haarlem. 1814. pi. XIV f. 67 en 68, welke met die van

I.nBüWENiioEK verdient vergeleken te worden, is onder

eene 130-raalige vergrooting geteekend.

(2) Mai.pichi, Opera. Lvgd. bat. 1687 p. 27, Tab. VI f.

21 M.

(3) VoH dcm Bau wid der Natur der Gewhchsc. Halle 1812.

('i) C. H. sciiür.TZ , die Natur der Icbendigcn Pflanze I
, p.

445. Bcriir, 1823
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spii'aalvaleu verschillende beschouwl en iii dil op-

zigt der uasporingen van leeuwenhoek zijueu

bijval schenkt.

Behalve deze groole spreekt leeuwenhoek ook

van kleiner opgaande vaten en wijst duidelqk aan,

dat de vliesjes, waaruit deze vaten bestaan, gestip-

peld zijn met deeltjes, die hetn «ondereen gemeen

Mikroskoop als globulen voorkwamen". Op eene

andere plaats(bl. 26) noemt hij dezestippen «deeltjes,

die men voor globulen zoude aannemen". — o. R.

TREVIUANUS (1) toonde naderhand aan, dat het

geene poren, maar kleine verhevenheden zgn.

Daar nu leeuwenhoek reeds iu 1680 bet aan-

lijn der stippen aanwees, wordt bij leregt gebonden

voor de ontdekker der door de nieuwere Plautkun-

digen aldus genoemde gestippelde vaten (vasa spi-

ralia punotata) , welke meer hypothetisch door an-

deren vasa porosa genoemd worden , in welke fout

echter de voorzigtige leeuwenhoek niet vervallen

is. — Het kliukt bierbij vreemd , wanner wij de an-

ders zoo bekwame DECANDOLLE (2) booreu aan-

voeren , dat wij de kennis dezer vaten aan den

Franscbeu Scbrijver mirbel, wiens vroegste werk

in 1802 (3) uitkwam, te danken zouden hebben.

De derde soort van opgaande vaten , volgens

LEEUWENHOEK, » die zeer klein en in groote uie-

"nigie zgn, bestaan mede uit zeer dunne vliesjes"

(1) FermitchU Schriften anatomischen urul physiologischen In-
halli, vm o. (i. und L. ctretiRANUb. Güttingeu 1816

,

I p. I'i9.

(2) Organographie vigilate. Paris 1827 , 1 p. 43.

(3) C. V. nnissEAU-MiniiEt , Traili tl'Anatomie et lie Phij-
liologit vigilalt. 1'oris 1802, Il vol. 8'".
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(bl. 19). Hij maakt liierbrj leregt geene meldiog

van slippen op derzelver wanden. . Deze vaten toch

zijn de verlengde cellen van kieser of de vasa

fibrosa van link (de Baslrohren van sprengel

en anderen.) LiNit (1) bevestigt, in tegenstelling

der meening van kieser , het gevoelen van leeu-
wenhoek, dat het vaten en geene cellen zijn.

Ik onthoud mij van hierin stellig te beslissen , doch

wil echter aanstippen , dat , ofschoon leeuwenhoek
(fig. 4 P. Q.) het bogtige van derzelver loop ten

klaarste aanwijst en hierin met SCHULTZ (Taf. IV.

fig. lü) en met hetgeen wij in de Natuur zelve

waarnemen, overeenkomt, hij de uiteinden van ieder

vat echter niet zoo geregeld vertoont, als KIESER

(fig. 68, g.) dit gedaan heeft; waarbg ik niet mag

nalaten te doen opmerken, dat de afbeeldingen,

welke deze laatste Natuuronderzoeker ons gegeven

heeft, hoe fraai ook op zich zelve, echter over het

geheel zich wat al te geregeld en eenigzins gekun-

steld voordoen.

Als eene ontdekking aan leeuwenhoek geheel

eigen mag genoemd worden , de aanwijzing van de

schuinslopende strepen op de gestippelde vaten , het

aanzijn van welke strepen naderhand aan kieser

(1. c. p. 125) aanleiding heeft gegeven om de ge-

stippelde vaten mede ouder de spiraalvaten te reke-

nen. Leeuwenhoek beeldt deze vaten metschuin-

sche strepen zeer duidelijk af in het wilgenhout

(fig. 11 G. G.) en in \i6\. ehenhout (fig. 13 F. F.)

;

doch laat zich , met lofwaardige onizigtigheid niet

stellig uit over derzelver ware natuur, dezelve slechts

(1) H. F. LINK, Elcmeata Philosophiae botanicac. Berolini

r- 83.
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noemende »schuiusclie strepen, die ik mij voor

» dezen heb ingebeeld dat A/apy/i'ezew waren" (bl. 26).

De mergslraten {radü medullares) worden door

LEEUWENHOEK beschouwd als lioi'izontale vaten,

doch met klapvliezen voorzien (bl. 22). Thans

vfeet men, dat dezelve uit cellen bestaan, welke,

zoo als dit bij leeuwenhoek (lig. 2 A— B en C -— D)

zeer goed is afgebeeld (1), in eene horizontale rig-

ting uitgerekt en van ter zijde zamengedrukt zgn.

Te regt onderscheidt hij van deze groote mergstralen

de kleinere, welke tusschen de opgaande vateu

(verlengde cellen of vasa Jibrosa) zgn zamenge-

drongen (2).

Zeer fraai is de afbeelding dezer mergstralen tus-

schen de verlengde cellen in het Olmenhout fig. 7

,

waar wij tevens een gestippeld vat bij H. H. zien

afgebeeld. Naar waarheid teekent hij hierbij aan

,

dal er zich waarschijulijk van tijd tot tijd in het

hout nieuwe mergstralen vormen , welke aanvan-

kelijk slechts uit weinige horizontale vateu (cellen)

bestaan, doch later uit meer en meerdere. Zeker

is het ten minste, dat er in vele boomen aan den

buiteiisten omtrek, dat is in de latere jaarkringen,

een grooter aantal mergstralen gevonden wordt,

dan in de biiineuste of oudere houtlagen ; zoodat

de vorming van nieuwe mergstralen, welke leeu-
wenhoek uit zijne waarnemingen, zoo als hij zeide

,

(1) Verg. KIi'.nKR l. a. pi. lig. 67 h-i.

(2) Zie i.EKUWBNiioEK, t. n. pi. fig. 1 vergeleLeumel KIEBER
«8- 6« , fi. g.
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i-tc/i imagineerde, ilians boveu allen twijfel ver-

beven is (l).

In de Ti' brief (12 Aug. 1692) zegt bij, no-

pens den oorsprong dezer mergstralen, -wel te be-

grijpen , dat dezelve bij het begin der boutmakiiig

ontstonden uit de pit (bet merg) van den boom,

maar dat de latere uit de opgaande boutpijpjes

moesten voorkomen (bl. 486). Thans zal men der-

zelver ontstaan veeleer uit de door de schors ne-

derdalende sappen , welke ook de nieuwe jaarkringeu

in het hout vormen , verklaren.

Deze dwaling in de verklaring der waargenomene

verschijnselen
,

(wel te onderscheiden van eigenlijke

fouten in de waarneming zelve, die bij LEEUWEN-
HOEK lioogstzeldzaam zgn en waartegen hij , wan-

neer bij tie zaken niet met zekerheid gezien beeft,

zelf waarschuwt) , staat in verband met het , volgens

de latere onderzoekingen , verkeerd begrip van LEEU-

WENHOEK, nopens de vorming van nieuwe hout-

en bast-lagen. Hij zegt namelijk, in de 28° zend-

brief van 28 Sept. 1716 bl. 261—262, dat alle

liier te lande bekende houtsoorten niet alleen op-

gaande, maar ook horizontale vaten (merg-stralen)

hebben »door welke horizontale vateu vele van de

«opgevoerde sappen naar de buitenzijde van den

»boom worden gevoerd; om niet alleen de schors

»Tan deri boom weg te stooten en dus een nieuw

»hont tusschen de bast en het alreeds gemaakte te

» helpen maken; maar ook een nieuw bastje, schorsje

»te maken : want alle jaren, wordt een nieuw bastje

«gemaakt, 't welk zich aan het bastje dat voorleden

(1) Verg. DECANDPLLC , Organograi>hie ï p. 187
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«jaar gemaakt is, vereeuigt (1)". — De jaarlijksche

vorming van cene nieuwe bastlaag (s/ralum libri) zal

,

tea minste bij de meeste boomen , niet worden tegeD

gesproken ; liet eerste gedeelte dezer stelling is daar-

entegen meer op de nederdalende sappen
,

gelyk

men thans weet , toepassel^k.

Leeuwenhoek heeft zijnen arbeid over de ont-

leding der planten al verder en verder voortgezet.

Ilü heeft de eigenlgke eenvoudige spiraalvaten wel

niet het eerst ontdekt, maar toch veel tot derzelver

kennis toegebragt. Zeker heeft hij dezelve het eerst

in den wortel ontdekt en wel in dien van den

Muskaatnotenboom; zoodat ik, al ware het ook

slechts om deze reden alleen, het nog in 1827 door

DEGANDOLLE (2) geüitc gevoelen, dat er geene

eenvoudige spiraalvaten {trachées) in den wortel zijn

,

niet zoude durven toestemmen. De door leeu-

wenhoek (3) gegeveue afbeelding eu beschrjgving

zijn zoo duidelijk, dat dezelve ook hem, die geenerlei

begrip van deze deelen heeft, de ware gedaante

(1) Vergelijk don 49":n brief van t.EEUWEiVlIOEK 2 April

16«6 bl. 35.

(2) Or^arto^rajihie 1 p.

(3) 88" brief v.-m 11 Blei ltJ95 , fig. 10 C. D. bl. 50. —Het
verdient bierbij on/.o oplettendheid, dat de loop der hier

üfgcbceldc spir.-ialdraden gcrigt is van het westen naar

bet oosleii , dat is , <fi-™ den scbrjnbnrcn loop der zon
,

en Jtlzoo overeenkomstig met de meeniug van gri:w, (welke
misschien nog wel eenige nadere opmerking zoude ver-
dienen,] dat de spiraaldraden in den wortel van het wes-
toa u.iar het oosten , in den stam daarentegen mei den
•cbijnbaren luop der zon , van hot oosten naar het westen

gewend zijn. Zie .si'm;NC,Et. , von dcm Bau p. 177.
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derzelve als zigtbaar voor oogea stellen. Hij zegt

uamelijk: »Het houtpijpje is uit zoodanige krings-

»gewiJ7,e deelen zamengesteld even als of wij ons

» inbeelden te hebben een zeer dikke speld en dat

))wg om zoodanige speld digt omwonden hadden

»een zeer dun koperdraadje en dat wij na de om-
«winding de speld uit het koperdraad hadden ge-

» trokken, als wanneer het dunne koperdraad de

»omwindinge voor het meerendeel hadde behouden".

Nevens dit spiraalvat is een geslippeld val en

(fig. 11) een geslippeld vat met leden voorzien

(vas punctatum moniliforme) , afgeteekend.

Leeuwenhoek zegt (bl. 52 — 53) dat de aderen

van de bladen der boomen uit de beschrevene

eenvoudige spiraalvaten bestaan : als ook de zaad-

strengen i^funiculus seminalis) van de hazelnoot,

amandel (1) enz. Men vindt in den 4(5"" brief

(13 Julij 1685) bl. 17 fig. 11 A. B. zoodanig een

eenvoudig spiraalvat uit de zaadstreng der hazelnoot

afgebeeld en in zijnen 19"" zendbrief (18 Nov. 1715)

f. 5 bl. 183 een diergelijk vat uit de bladen der

Thee. Hij vermeldt dezelve ook in de aderen der

blaadjes, die de vruchten der Hop zauienstellen

(22' zendbrief, 16 Mei 1716, bl. 199).

Leeuwenhoek heeft, reeds in 1695, zijne na-

sporingen zooverre uitgestrekt, dat hij de spiraal-

vaten gezien heeft in de kiem des aanstaanden

booms , nog in den Muskaatnoot besloten , zoo zelfs

,

dat hij duidelijk drie onderscheidene spiraalvaten

(1) Ik moet hierbij echter nu reeds aanteekenen , dat LEEU-

wenhoek's wijze van de zaadstreng ontlcedkundig te

beschouweu, niet gehcc! juist was, zoo als ik dit nader-

hand zal doen zien.
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ia de blaadjes {phimula) dier kiem, iu de aderen

tot aan de uiterste eiuden der blaadjes voorlloopende

» zoo klaar en naakt, zegt hij, zag, dat men ie-

der in 't rond omgeslingerd deel konde tellen" (88°

brief bl. 53). — Het is dus niet juist, wanneer

SPREN'GEL (t. .a pi. p. 117) zegt, dat deze spiraal-

vaten , vóór de onlkieming in het zaad niet voor-

handen z^n , maar zich eerst tijdens de kieming

der planten ontwikkelen.

Leeitwenhoek heeft de niet ourolbare spiraal-

vaten [Treppengange) in het lindenhout beschre-

ven, die vergelykende met de ringen in de lucht-

pijp der dieren [Ti" brief van 12 Aug. 1692 bl.

482) , en deze ook afgebeeld fig. 19 C. D. (tegen-

over bl. 479). Hg moet voor de ontdekker ook

van dezen vorm vau spiraalvaten gehouden worden

en zoude dezelve , volgens sprengel (1. e. p. 140)

reeds in 1683 gezien hebben. Werkelijk is hiervan

eenige aanduiding bij de beschrijving van het 01-

menJioui in den 29"" brief (12 Jan. 16S0) bl. 25

fig. 3 B. , doch in het jaar 1692 (t. a. pi.) zijn

dezelve door leeuwenhoek met ontwgfelbare dui-

delijkheid beschreven.

Bq de ontleding van het hout des Kokosbooms

maakt hij op de overeenkomst dezer vaten met de

gewone, oatrolbare spiraalvaten, zoo wel in dit als

in andere houten opmerkzaam (1), hetgeen dan

ook in later tijd bevestigd is (2).

Hg uit (bl. •'i95) het vermoeden, dat vele der

door hem ontdekte opgaande vaten geene sapvatcn,

oiaar alleen luchtvaten zgn, iets waarin de meeste

(1) 28' ZenJl.rief , 28 Scpt. 1716 , 1.1. 270 fig. 6.

(2) Verg. sciioi.TZ I p. 425— 426.
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hedendaagscbe scbrijvers, ten minste wat cenige der

genoemde vaten betreft, met hem instemmen.

Boven al merkwaardig zijn ecbter de nasporin-

gen, welke leeuwenhoek, nog na bet 80' jaar

zgns ouderdoms, in bet werk gesteld en in zijne

Zendbrieven uitgegeven heeft, nopens de inwendige

zamenstelling van bet hoat des Kokosbooms. In

eenen brief namelijk van 28 Sept. 1716 aan den

grooten boerhaave gerigt , loont bij de , van die

onzer gewone hoornen geheel verschillende vor-

ming van dit hout aan , en doet op de IrefFendste

wigze, toen reeds, het onderscheid zien tusschen

den stam der Monocotyledoneae , waartoe, zoo als

nien weet, der Cocos nunifera behoort en de Di-

cotyledoneae , hetwelk later, vooral door desfon-

TAINE8 en DECANDOLLE , tot algemeenen regel ge-

worden is. In tegenstelling namelijk van den ons

bekenden bouw onzer gewone {Dico/yledonische)

boomen, wijst hg aan , hoe de genoemde soort van

Palm-boom geen eigenlijk gezegde Schors beeft (bl.

264); geene horizontale valen oi mergsiralen, (bl.

266) ; hoe de bundels spiraalvaten (Gg. 2) in het

hout van den Kokosboom (niet in eenen jaarkring

vereenigd, maar) verspreid (Og. 3) staan. Hij zegt,

dat deze spiraalvaten geheel enkelvoudig, als een

opgewonden koperdraad, zich vertoonen (bl. 269—
270) ; doch vele bij elkander staan enz.

Hij ontdekte gelijksoortige enkelvoudige spiraal-

vaten mede aan den binnenkant van de schors

der kokosnoot zelve (bl. 274); ja het vliesachtige,

ligt-graauwe deel , hetwelk van binnen tegen de

harde schors aanligt, bestaat volgens LEEUWENHOEK
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uit ccne onuitsprekelijke menigte zeer Junue zoo-

danige vaten. Hij zag dealen, iets dikker dan ecu

haar, uit wel 20 spiraalvaten bestaan , zoodat men, in

céne enkele kokosnoot, bet getal derzelve , zegt bij,

niet bij duizenden, maar bij honderd-duizenden

zoude kunnen begrooten (bl. 274 — 275).

Eindelijk heeft leeiavenhoek » de witachtige stof,

» die van binnen tegen de harde schors van de noot

»aanligt... en mede uit omwentelende deelen (spi-

^^ raat-vaten) schgnt zamengevoegd te zijn , vooreen

» zeer klein gedeelte laten afteckenen" (bl. 282) , welke

afbeelding (Gg. 18) ons een klaar denkbeeld der

zoogenaamde vasa vermiformia geeft. Wel is waar,

beeft MALPiGHi (1) dezelve, reeds vóór leeuwen-
hoek , in de knollen en bollen aangewezen (2)

;

doch deze afbeeldingen van malpighi zijn zoo

duister, dat men liaar, slechts bij gissing, voor af-

beeldingen van vasa vermiformia erkent.

Men meent veelal, dat men de ontdekking der

poreuse cellen of vaten der Coniferae aan kieser

te danken heeft en zeker heeft, deze in zijne voor-

trelFelijke Anatomie comparée des Conifères el des

arbres veris (3) zeer veel tot derzelver regte ken-

nis toegebragi; doch malpighi (4) beeft dezelve,

hoe onduidelijk dan ook , daar hq van de poren ,

al» van tumores subrotundi spreekt , het allereerst

gezien. Het was echter leeuwenhoek weder,

(1) Opera p. 151 «]q .

(2) SPRF.-ICEI, I. c. p. 123.

(3) Verh. van tei;leii'» Gcnootichap XVIII bl. 295—312.

(t) Oftra f. 27—28 , tal.. VI fig. 2S.
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tlie ons deze bovenste cellen meer naar waarheid

vertoond heeft in een dun stukje Sparrenhout,

vraarin »klaar voor oogen komen de menigvuldige

»globulen, die in de houtpijpjes liggen , welke glo-

»bulen zeer aardig om te beschouwen zijn , niet

Walleen om derzelver nette ronde figuur, maar ook

» omdat in ieder globule een helder of licht plekje

» wordt gezien" (74« brief, 12 Aug. 1692, bl. 484,

fig. 5) en een weinig verder (bl. 487) » Hoe veel

»observatien ik tot dit onderzoek te weeg hadde

»gebragt, zoo en hebbe ik mij zelven niet kunnen

» voldoen , als nu in mijne laatste observatien, wan-

» neer ik kwam te zien , dat die zeer kleine stipjes

»of punctachtige deelen, die ik op veel plaatsen

»In de opgaande houtpijpjes had ontdekt en die ik

» voor globule had aangezien , inderdaad geen stip-

»jes, maar dat het waarlijk kleine ronde openingen

«waren". Hij oppert daarbg de gissing, of deze

opgaande pijpjes ook luchtvaten zouden wezen

;

terwijl hij (bl. 496 en 497) zegt dat deze »bij mij

» zoogenoemde luchtvaten" omzet zgn met drie of

vier zeer kleine vaten (afgebeeld in fig. 14 nagenoeg

als de duclus intercellulates van kieser) , welke

waarschgnlijk de voedende stofte opvoeren en men

wel A.rterien zoude mogen noemen.

In hoeverre nu ook over deze geheele zaak de

gevoelens der nieuweren overeenstemmen, dit is

zeker dat kieser (1. c. p. 302) niet naar waarheid

ten aanzien der poren, die deze langwerpige cellen

der Coniferae kenschetsen
,
gezegd heeft : )> On les

» voit comme de pelits points sombres , ce que

iiM. MALPIGHI et après lui plusieurs naturalistes

» ont déja vu , sans les prendre et les recomiailre

»pour des pores".
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Bg alle de ontdekkingen , welke leeuwenhoek
ten aanzien der vaten, waaruit de gewassen be-

staan, gedaan heeft, voegde hij er nog andere

bg ten aanzien der sappe?t, in dezelve bevat. Hij

heeft de eigene, bewegende, bolletjes in het eigen

sap {succus proprius auct. , lalex schultz) ze-

kerlijk het eerst gezien (1), bij gelegenheid, dat

hg in het stroo de verlengde cellen beschrijft en

afbeeldt (2), als i-ö-of G-zijdige vaten met klap-

vliezen, dat zijn de afscheidingswanden der op el-

kander geplaatste cellen , in welke (en dus niet in

de duolus inlercellulares , zoo als kieser en andere

meeneu) hg het sap zag opstijgen »welk opgebragt

»sap meest uit globulen bestond; en wanneer deze

»globuIen de klapvliezen kwamen te passeeren , al-

»waar deze vaten op haar naauwst zijn, zoover-

wanderde de verhaalde globulen in conos-gewijze

«gedaante tot ter tijd dezelve in ruimer plaats kwa-

»men en dan de gedaante van eeue globule weder

» aannamen."

Op eene andere plaats (45" brief v. 30 Maart

1685 bl. 75) geeft hg ons eene inderdaad fraaije

verklaring van de eerste wording der cellen, dat

zoo algemeen grondbestanddeel der gewassen. )>Ik

))heb, zegt hij , veel maal de zaden van appelen door-

» zocht en moet zeggen, dat het gansche zaad (zoo

»men het worteleinde uitzondert) bestaat uit rond-

»achtige, zeer doorschijnende globulen: welke glo-

» buien , wanneer als daar wasdom in het zaad komt,

(1) Zie Dr. F. j. MEYER in de Liunaca van vo>} SCIII.CCH-

TP.snAï, II p. 653.

(2) Zic dca 29'"" brief van 12 Jan. 1080 j.!. 30—31 lig. 19

(i. G. G. en ng. 20, 1. I. I,

MAT. TIJDSCHK. I. 13
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»liaar in een weinig langronde figuur vei'andercn

»cn in lengte aan malkauderen leggen, oni alzoo in

» plaats van vaten (onder welke naam leeuwenhoek
gelijk wij boven gezien hebben ook de verlengde

cellen begrijpt) te verstrekken."

Hoeveel is hier niet bij , dat door de nieuwere

Natuurouderzoekers op gelijke wijze geleerd wordt

!

Zoo hebben de nieuweren de vorming van nieuwe

cellen uit de oudere cellen gepoogd aantewijzen (1),

als plaats hebbende, bgna even als zich de bol-

letjes, die in eenige Infusiediertjes bevat zijn, uit

het oude ligchaam ontwikkelen en tot nieuwe, aan

de oude gelijkvormige wezens overgaan. Leeu-

wenhoek heeft dit denkbeeld reeds geuit in zij-

nen brief van 9 Mei 1687, waar hij ten aanzien

van de bolletjes , welke de meelachtige stoffe in

de holte der roispelsteeneu uitmaken , met zoovele

woorden zegt: «Deze globulen worden niet onre-

Mgelmatiglijk uitgestort, maar door de eerstgemaak-

»te globulen of meelachtige stoflfe van het zaad

»werd continueel eene sloffe gevoerd, die weder

»in globulen stremt."

» Ik konde ook bekennen , dat deze eerstgezeide

» globulen weder uit kleiner globulen waren te za-

»men gevoegd" (bl. 18). Zoo schreef hij ook in

eenen zeer belangrijken brief van 12 Aug. 1692.

»De gezeide globulachtige deelen worden ieder in

(1) Sprengel van dem Bau p. 73 en volgg. en KIESER t. a.

pi. p. 105. Vergelijk. MORREN in de Bijdragen tot de

Natuurkundige Wetenschappen Deel V bl. 55—77 Te-

regt merkt sprengel in zijne Geschichtc der Botanik II

p. 2 aan , dat leeuv/eniioek veel duidelijker denkbeel-

den dan zrjn tijdgenoot grew, over de wording der cel-

len bezat.
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)iliet bijzonder niet uit eeiiig vat... gemaakt, maar

>> wanneer eeu globulachtig deel is gemaakt zoo

» wordt door zoo een eerstgemaakt deel , weder zoo-

Mveel stoffe gestoten, dat daar weder andere globu-

»len van worden voortgebragt" (bl. 503).

Minder juist is het echter, wanneer hij bij elk

globulachtig deel nog van een vaatje spreekt, waar-

door de voortstotende stof doorging om diergehjke

deelen te maken (ibid. bl. 305). Dit is ook in de

bijgevoegde afbeelding (Og. 20 H.) niet wel zigl-

baar (1),

In de pit van de Kokosnoot heeft 1-eeuwenhoek

(zendbrieven 28 Sept. 1716) langwerpige zeszijdige

cellen afgebeeld (fig. 12) met dubbele wanden , op

welke » ook met slipjes worden aangewezen kleine

» deeltjes , die men daarin kwam te zien" (bl. 277).

Waarscliijnlijk zijn dit die deelen , welke mirbel

voor poren in de wanden der cellen heeft aange-

zien. Een weinig vroeger zegt leeuwenhoek (bl.

267) nopens de blaasachtige deelen (cellen) , die de

bundels spiraalvaten van den stam des Kokosbooms

omgeven, dat men in deze blaasjes » wel eenige

» deeltjes ziet, maar daar is niet van te zeggen."

Men erkenne hier de voorzigtige waarheidsliefde

van onzen Natuurkenner, waardoor hij geen gevaar

liep zoo zeer gelogenstraft te worden, als later

MIRBEL, tegen wiuu onder anderen link (2) be-

wezen heeft, dat heigene, wat mirbel ah porert be-

schreef en afbeeldde , niets anders was dan een

nederzinkscl van kleine bolletjes, overblijfsels der

(1) Verg. over het icifde onderwerp ileri liriuf v.iii '11 .luiiij

1716.

('-) Elemciitn l'liloiia|iliine Imtanicnc |i. 72—7'<.

13'
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sappen, welke door eene ligte opkooking van het

celwgs weefsel alras weder verdwenen.

In den 74°° brief van 12 Aug. 1692 komt eene

ontleedkundige beschrijving voor van de Mattebies

(Soirpus lacustris) , waarin men de aamengestelde

cellen, dat zijn dezulke, wier wanden zelve we-

derom uit een aantal cellen bestaan, ten klaarste

vindt afgebeeld
,

(zie bl. 488 en volgg. en fig. 10

en fig. 12 tegenover bl. 479). Men ziet hier, hoe

niet alleen de horizontale, maar ook de vertikale

wanden der langwerpige cellen , wederom uit andere

cellen bestaan. Vergelijk hiermede de afbeelding van

KIESER t. a. pi. fig. 5.

Ten aanzien van de vorming van de vrucht en

het %aad is leeuwenhoek over het geheel minder

gelukkig geweest. De voortteling der dieren met

die der planten al te naauwkeurig vergelijkende (1),

is hg wel eens in verkeerde begrippen vervallen.

Ik mag het ook niet verzwegen, dat leeuwen-
hoek, de %aadstreng {funiculus seminalis) der Ha-
zelnoot al te zamengesteld heeft beschreven. Hg
zegt namelgk (46°° brief bl. 17) van dezelve: «Deze

»strengen hebben mede nog een rok of schors,

»en van binnen in die rok of schors liggen in de

«streng van een haasnoot, naar mijn oordeel , meer

«dan 100 zeer kleine vaten" enz. De fout is hier

waarschijnlijk ontstaan uit de, niet bewezene , voor-

onderstelling, dat de vaten van de zaadstreng zich

op de zaadhuid (spermodermis) slechts zouden ont-

(3) Zie dcu 46>"" brief yan 13 Julij 1685 bl. 19—34.
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plooijen en dal men dus in de zaadstreng een ge-

Ink aantal vaten moest wederviuden, als er op de

zaadbuid geteld worden.

Evenmin valt het te ontkennen , dat het denk-

beeld van LEEUWENHOEK dat de aanstaande plant

reeds in het klein in het zaad opgesloten zoude

zgn (1), dat in een gerste-graan 5 tot 7, ja 8 be-

ginsels van nieuwe gerstplanten zigtbaar zouden

zgn (2) enz. , op geene goede gronden steunt. Naar

waarheid echter merkt hg op , dat in één zaad van

China's appelen dikwijls drie kiemen {embryones)

opgesloten zijn , zoodat uit een zoodanig zaad wer-

kel^k drie verschillende boomen zouden kunnen

voortkomen (3) ; eene waarneming, die vroeger door

MALPIGHI (4) in het geslacht Viscum was gedaan

en later door andere schrijvers bg verschillende

gewassen meermalen bevestigd is (5).

Wij vinden bij LEEUWENHOEK (6) eene opmer-

kenswaardige beschrijving en afbeelding van de won-

derbare wijze, waarop de ^aadlappen {colyledones)

in het zaad van de Boekweit zgn omgeplooid en

opgevouwen in het midden van het meel (albumen)
,

waaruit dit zaad hoofdzakel^k bestaat. H^ maakt

op het nut van deze meelachtige stof, tot voeding

der kiemende plant, te regt opmerkzaam (bl. 51)

(1) Zie dcu U7" brief van 23 Junij 1699 bl. 103.

(2) Zie den 55" brief van 13 Junij 1Ü87 bl. 28—35 en den

5C'» van 11 Julij 1687 bl. 72.

(3) 25- Zendbrief 12 Junij 1716 bl. 232.

(4) Opera Lugd. Bav. i[687 p. 141 fig. 105.

(5) Vergelijk onder anderen c. o. o. HEINWARDT , Observatio

dt Man;'iftrue scminc polijcmbrijoneo in Novis Actis Act.

Nil. Cur. XII en de Iiii van OKEN 1829 p. 391—392.
(6) 55' Brief van 13 Junij 1687 bl. 37—41 fip. 11 en fig. 12.
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en leert ons , hoe die meelacbtige stof niet aanwezig

is in vele zaden (semina exalbuminosa) , waarin dan

de geheele holte jjan het zaad door de kiem zelve

wordt aangevuld.

Ook nopens de 07itkieming der planten is het

een en ander door leeuwenhoek opgeteekend.

Hij heeft het eerst de kiemiug van het fijne plui-

zige zaad der Wilge7i, in 36 uren tijds , beschre-

ven en afgebeeld (1). Hij leert ons de kieming ken-

nen van de katoen, waarbg (bl. 37 fig. 4) de groote

overeenkomst der cellen van het mercf en van de

schors leerrijk wordt afgebeeld; van de dadel en

van verscheidene anderen (2).

Ten slotte wil ik nog eenige algemeene denkbeelden

over leeuwenhoek's wijze van natuursbeschou-

wing , bijzonder ten aanzien van het Plantenrijk

,

en over zgnen inborst bijvoegen.

In de eerste plaats wordt onze oplettendheid al

dadelijk getroffen door zijnen onmiskenbaren aanleg

,

om de verborgenheden der Natuur , tot in hare

diepste scfauilhoeken na te sporen , met scherpzin-

nigheid , vernuft en geduld
,
gepaard aan eene zeld-

zame vlijt , welke hij nog in hooggeklommene jaren

nimmer verloochend heeft; zoo zelfs, dat hij, reeds

meer dan 90 jaren oud, slechts 36 uren voor zij-

nen dood, met halfTerstijfde lippen, zijne denk-

beelden over eene hem toegezonden soort van zand

nog door een ander op het papier liet zetten (3).

(1) 46. brief van 13 Julij 1685 bl. 27.

(2) 47e brief van 12 Oct. 1685 bl. 35 en volgg. ; 50, brief

van 14 Mei 16S6 bl. 59 en Volgg. en?..

(3) Beschrijving der stad Delft. Te Delft bij R. BOITET 1729

fol. bl. 768.
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Hn werd sleed s, als door eene ingescliapene neiging

,

ja zoude men schier zeggen, door een eigen in-

stinct aangedreven , om al , wat hem voorkwam

,

in allerlei opzigten te onderzoeken , zoo dat de ge-

ringste kleinigheid hem dikwijls aanleiding gaf tot

de belangrijkste werkzaamheden. Van daar de zon-

derlinge en onregelmatige wijze , waarop zijne na-

sporingen zich opvolgden ; doch van daar ook te-

vens, dat hg zich door geen gezag van andere

schrijvers liet wegsiepen , maar steeds onafhankelijk

voortwerkte en , hetzelfde onderwerp op verschil-

lende tijden weder op nieuw opvattende , de zaken

onpartgdiger leerde inzien en nu en dan zijne ei-

gene dwalingen konde bemerken, wanneer hij dan

ook niet schroomde, de door hem begane misslagen

rondborstig te erkennen en te verbeteren. Bewijzen

van deze zgne onbekrompene waarheidsliefde komen

in de door hem uitgegevene brieven ontelbare ma-

len voor. Bg elke waarneming wijst hij naauwkeurig

aan, wat hg werkelijk gezien, in onderschei-

ding van hetgene hij slechts gegist of, zoo als hg

meermalen zegt , zich geimagineerd heeft. — In het

eerste heeft hg zelden misgetast, doch integendeel,

zoo als ik meen bewezen te hebben, ook in het vak

der Plantkunde , belangrijke ontdekkingen gedaan.

In het laatste moge hg al somwijlen gedwaald heb-

ben , wie zal dit hem ten kwade duiden, wiens

eigene woorden niemand tot een onvoorwaardelijk

geloof uitlokten ?

Het moge te bejammeren zijn, dat leeuwteniioek

niet zelf de afbeeldingen voor zijnen arbeid gemaakt

heeft, dit schenkt ons van den anderen kant ech-

ter ook de zekerheid , dat hij zich Iiierbij niet door

vooraf opgevatte mecningen zal hebben laten weg-
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slepen en dat de teekenaar, die dikwijls niet stel-

lig wist, wat hij afbeeldde, dan ook niets, dan

hetgeen werkelijk zigtbaar was , op het papier zal

gebragt hebben. Bieden vele afbeeldingen , bij de

nieuwere Naluuronderzoekers , ons eene regelmatig-

heid aan , die niet zoo in de levende Natuur be-

slaat; wij vinden bij LEEUWENHOEK dit gebrek niet,

en wanneer er al , uit de vergelijking met andere

overeenkomstige deelen , iets in eenige figuur is bij-

gevoegd , wat onder het Mikroskoop niet zoo on-

middellijk in het oog viel, dan wordt dit er door

onzen naauwgezetten waarnemer opzettel^k bg ge-

waarschuwd (1).

Is het wonder, dat deze zijne onbevooroordeel-

de en in allen gevalle steeds naar waarheid alleen

trachtende onderzoekingen zaken aan het licht

hebben gebragt, welke wel eens door sommigen,

omdat zij met hunne vooraf vastgestelde theorien

niet strookten, tegengesproken zijn, maar van welke

velen, na de krachtvolle herleving der, gedurende

eenigen tijd verwaarloosde
,

planlen-anatomie , op

het einde der 18° en in deze 19° eeuw, door tref-

felijke waarnemers luisterrijk gehandhaafd en beves-

tigd zijn ? G. E. TREVIRANÜS (2) getuigt van

LEEUWENHOEK : dat hij , niettegenstaande de min-

dere volkomenheid zijner werktuigen , toch vele

zaken beier dan latere waarnemers met veel ster-

ker vergrootende mikroskopen gezien heeft; 'en

KiESER zegt, van de vier voornaamste grondleg-

gers van de ontledinge der planten , het volgende.

(1) Men leze onder anderen den 29"^" brief van 22 Jan. 1680.

bl. 22 en elders.

(2) Fermischle Schriften I p. 145.
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» HoOKE geeft slechts enkele doch bruikbare niikio-

«skopische afbeeldingen; GREW is het bevalligste
;

»MALPiGHi het uitvoerigste; leeuwenhoek het

» getrouwste. Malpighi en GREW hebben zich dik-

»wqls door vooraf opgevatte meeningen laten weg-

» slepen; doch hunne werken zgn systematisch;

» LEEUWENHOEK geeft slechts alleen staande , doch

»rgke en tot nu toe vaak miskende bgdragen tot

» de hoogere planten-Anatomie" (1).

De onovertroffeue Engelsche Plantkundige R.

BROWN heeft dan ook een langdurig verzuim weder

goed gemaakt, door een nieuw planten-geslacht

uit Nieuw-Holland , ter eere van onzen Delfschen

burger, uaar zijnen naam leevenhokia, te noe-

men : In memoriam , zegt hg , ANTONII van leeu-
»Wenhoek, niicrographi celeberrimi , in cujus

noperibus plures et perpulchrae observationes de

»planlarum structura exsiant" (2).

Men weet, dat er, op last van eenige Professoren

Ie Leuven, ter eere van leeuwenhoek een' zil-

veren gedenkpenning is geslagen, welken men af-

gebeeld vindt bij VAN loon (3) , die hem denzel-

ven op ontvangen bevel plegtiglijk heeft overhan-

digd. Op dezen penning ziet men aan de eene

zgde het borstbeeld des grooten mans met het

omschrift

:

Ant. leeuwenhoek reg. societatis

angl. membr.

(6) D. G. KICSER , Elemenie der Phijtonomie. Juiia 1815,
l p. XXXVI.

(7) K. Baóww , I'rodromui Florae Novae Uoliandiae p. 573,

Kcrmischtc Schriften III , 1 p. 429.

(<)) Ncderlaodaclic Hiatoriepcaniagen Deel IV bl. 223.



188

Op de andere zijde in het verschiet de stad

Delft en op den voorgrond eene bijenkorf en rond-

vliegende bijen met het omschrift uit VIRGILIUS

(Georg. IV V. 6.)

:

/)ji tenui labor , at tenuis non gloria.

Bij deze en andere eerbewijzingen, welJie leiïu-

WENHOEK bg zijn leven niet zelden te beurt vielen
,

blonk de ongeveinsde nederigheid van zijn hart ten

duidelgkste uit. Zoo schreef hij onder anderen

aan de Hoogleeraren cink enz. te Leuven. »AIs

»ik gedenk aan de loftuitingen , die in UEd. brief

» en in het Lofdicht worden gemeld , zoo worde ik

» niet alleen schaamrood , maar mijne oogeu tranen

«meermalen, te meer, omdat mijn arbeid, die ik

»veel jaren achter een gedaan heb, niet is geweest,

»om den lof, dien ik nu geniet, daardoor te be-

» jagen; maar meest een drift van weetgierigheid;

»die in mij meer woont, gelijk ik merk, dan in

«andere menschen" (25° Zendbrief bl. 221—222)

en in den daarop volgenden brief (bl. 235) : » Ik

»ken immers m^ zelven tot zoo verre, dat ik op

» het honderste deel niet waardig ben de uitdruk-

»seleu, die gg over mijnen geringen arbeid komt

»te doen: want die komt alleen voort uit eene nei-

» ginge , die ik hebbe , om de beginselen van de

» geschapene zaken te onderzoeken , tot zoo verre

» als het mij mogelijk was".

Bewijzen van zijn opregt , eenvoudig en eerlijk

gemoed komen op ontelbare plaatsen in zgne schrif-

ten voor, welke onze achting voor onzen beroemden

landgenoot , ook van zijne zedelijke zijde nog des te

meer verhoogen. Leeuwenhoek trachtte overal
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znne onderzoekingen der Natuur tot nadere erken-

ning der Wijsheid en Goedheid van den grooten

Schepper der Heelals te doen strekken : «In 't kort

wzegt hij ergens (1)", hoe \vij meer en meer ge-

» deuken aan de Ahvijsheid en Volmaaktheid van den

»Heere Maker Tan het geheel en al: hoe wij minder

»en minder eene bevattinge van zijne Alwqsheid

»en Volmaaktheid hebbeu"'.

Met een woord, leeuwenhoek was niet alleen ,

als een voorzigiig , rusteloos werkzaam, geloofwaar-

dig en gelukkig Natuuronderzoeker, maar ook als

mensch en Christen onzer aller achting en eerbied

ten volle waardig.

(1) 73' Brief van 24 Junij 1692, bl. 47i.



GEOGKOSTISCHE OPMERKINGEN OP EENE REIS

IN JULij 1833

,

P. W. KORTHALS.

mJe opmerkingen , welke ik hier mededeel , wer-

den door mij gemaakt gedurende eene togt, die wg

in de Padangsche bovenlanden enz. deden.

De geheele streek van Padang tot Priaman is vlak.

Op 2 a 3 mglen van zee is eene bgna gelijkloopende

bergrug, waar hier en daar kegelvormige en meer

stompe bergen uitsteken. De vlakte, welke voor

deze bergreeks ligt, loopt tot bij deze 500 voet op,

en bestaat uit aangespoelde en afgevoerde grond.

Deze laatste komt van de gemelde bergreeks, die,

van bet Nooi'dwesten naar bet Zuidoosten loopende

,

de voormuur des eilands tegen de groote watermassa

scbgat te vormen en de gedaante des eilands be-

paalt. Zij is ongeveer 3000 voet hoog. De Zuid-

westzyde is zeer steil , en de naar binnen gelegen

kant meer glooijende. Tot op 1500 a 2000 voet

heerscht er eene gneis graniet voor, welke in be-

standdeelen verschilt , maar over het algemeen rijk aan

micaplaatjes is. Boven deze hoogte , waar de helling

steiler wordt, komt er eene jurakalk voor den dag,

welke van het ligt blaauwe in het zwart grgze over-

gaat en dikwijls met vfitte strepen voorzien is.

Deze keten is de Zuidwestelijke grens van het
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op 1000 voet gelegen meer, dat door de Umbaliug

in de Indragiri aan den Noordoostzijde des eilands

uitloopt. De hier uitstekende rotsen zga ecu gneis

graniet, in vertikale schgven, waarin men de drie

bestanddeelen zeer duldelgk herkent. In hoever de

Noordwestelijk gelegen Siugalang en Zuidoostelgke

Talang eenige invloed op de vorming des meers ge-

had hebben durf ik niet bepalen.

Deze genoemde bergen behoren , even als de

Ophir (Passaman) G. Myrapi tot de uitstekende

toppen en bereiken van 13000 tot SOOO voet hoogte.

De Singalang en Myrapi , die wg vaa naderbij ge-

zien hebben, behoren tot opgeheven trachietbergen,

welke op granietachige steen rusten en door kalk-

bergen omgeven zijn. De Ophir , Singalang en Ta-

lang liggen meer in de reeks, waarvan zg gedeel-

telijk door valleien gescheiden worden. Deze laatste

zga ook beddingen van rivieren, die aan de Zuid-

westelijke zijde uitloopen.

Ten Noordoosten van den Singalang ligt het hooge

dal Agam, dat Noordelijk door lagere heuvels en

N. Oostelijk tot door een kalkgebergte van iOOO voet

,

hetwelk met den Ophir in verband staat , bepaald

wordt. De Myrapi , een langwerpig van het Oosten

naar het Westen loopende vuurberg, is ten Z.O. van

het gezegde dal , terwgl de voeten van deze berg

zich aan het Noordoostelijk k ilkgebergte en weste-

lijk met die van den Singalang verbinden.

Daarenboven is de Myrapi aan den rug van Pas-

sier Pandjang ten Z.Oosten door zijnen voet verbon-

den. Gemelde Myrapi is dikwijls eenen gcruimen

iqd in werking, liet dal Agam wordt door kleine

heaveU in twee gescheiden , waarvan het een zijnen

aUoop aan het Z.W. strand en het andere aan
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ileu N. oostelijken kant beeft. In hetzelve heeft men eene

oude Vulkanische formatie , die uit vergane en gave

glazige puimsteen {ponce viireuse) en trachiet bestaat,

en eenige graniet, quartsstukken enz. insluit. Een

gedeelte dezer is in lagen ; op andere plaatsen her-

kent men geene lagen. De door deze streek loo-

pende rivieren hebben diepe groeven in dezelve

gevormd. Ten N.O. van het gebergte des dals wordt

de grond lager en zal naar gissing 1200 voet hoog

zijn, terwijl deze lagere vlakte door eene bergreeks,

die uit zandsteen zou bestaan, afgesloten wordt en

tevens de grens van het alluviaal terrein is , waai'in

rivieren zijn, die tot op een graad eene aanmerke-

lijke diepte moeten hebben en eenen geruimen tijd

door moerassige streken vloeijen.

Aannemende dat Sumatra b^ Padang in eene

Noordoostelijke rigting 3° breed is , zoo zouden zij in

gemelde rigting maar 1000 voet helling op de 2°

hebben en soms zoo veel op 2i° , zoo men de uitwa-

tering van het meer neemt.



ONTLEEDKUNDIGE AANTEEKENINGEN

W. VROLIK.

I. f^erbeening va7i het slagaderlijk stelsel m
verband met verweeking der beenderen.

In het Igk eener vrouw vond ik verbeeuing

van het geheele slagaderlijk stelsel , zich tot aan den

rand der valvulae milrales en tot de semilunares

aörtae uitstrekkende. Opmerkelijk kwam mij daarbij

de toestand van het bekken en van het regter

been voor. Bg beiden is het celweefsei verweekt

en als het ware opgelost. De wanden der pijp-

beenderen zijn zeer dun, en, in plaats van met been-

achtige cellen, en het, aan de uiteinden zoo ken-

baar, netsgewijs ineengedrongen beenweefsel, slechts

met vet gevuld. De voet is eenigzins opgetrokken

en de spieren zgn aan de achterzijde van dij en

schenkel , voor een gedeelte in eene adipocereuse

zelfstandigheid veranderd. In welk verband deze

gebreken tot elkander staan , durf ik niet bepa-

len, niets wetende van hetgeen gedurende het le-

ven voorafging. Belangrijk intusscben zal het steeds

zqn, dat de beenstof, welke op de eene, haar

door de natuur bestemde plaats , in te geringe hoe-

veelheid gevormd was, op eene andere, waar de-

zelve uiet behoort , zich opgehoopt had.
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II. Hernia omenti uit de gesteldheid der wille

lijn verklaarbaar.

In liet lijk eener volwassene vrouw, bestond her-

nia omenti umbilicalis. De buiiispieren onderzoe-

kende , zag ik de witte lijn zeer breed , op eene

plaats ter breedte van 1 d. 41. rhijnl. ; voorts tusschen

de peesvezelen , verscheidene opene ruimten, al-

leen met celwijsweefsel gevuld. — Dit voorwerp scheen

hierdoor tot buikbreuken als voorbeschikt te zijn.

Moet men deze verbreeding der witte Ign als eene

poging der natuur beschouwen , om zoo veel mo-

gelijk aan de, in dit geval plaats hebbende, gebrek-

kige ineenvoeging der buikspieren te gemoet te ko-

komen ? — In de eerste tijdperken der ontwikke-

ling is de buikholte open. Zij sluit zich door

dien de randen der splijtiug bijeenkomen en zich

in één voegen. — De witte lijn , zich op de plaats

der zamensmelting vormende , kan als haar liktee-

ken aangemerkt worden. Zoodra nu de toenade-

ring gebrekkig geschiedt, moet, even als in wonden

met verwijderde wondlippen , hetzelve zich verbree-

den maar ook in die zelfde mate zich verzwakken.

Ziedaar dan een dergelijk voorwerp, door gebrek

der vormkracht, tot bruikbreuken daar ter plaatse

voorbeschikt.

III. Glandulae suprarenales seer groot hij onl-

aardivcj der longen.

Over het nut der zoo problematische bgnieren

is veel getwist; J. F. meckel beschouwt dezelve

met de voortplanting en met de ademhaling in

verband. — Hoewel geene genoegzame daadzaken
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bezktendc, welke dit punt uit kunnen maken,

kan ik echter opgeven dat ik bij eene vrouw, wier

longen met tubercula bezet zijn, deze klieren bui-

tengemeen groot aantreffe. Duidelijker nog en

met meer gemak te verklaren is het verband, het-

welk ik, op het voetspoor van tiedemann en an-

deren, tusschen de tegennatuurlgke gesteldheid der

longen en de vergrooting van de lever opmerk.

In geen lijk , wiens longen ziekelijk aangedaan zgn

,

mis ik dezelve. Als zuiveringswerktuig des bloeds,

schgat dezelve in die gevallen zich te vergrooten,

om door rijkelijke galafscheiding, gelijk tiedemann

leregt zegt , aan de minder overvloedige afzetting

van koolstof door de longen te gemoet te komen.

IV. A/wijkingen in hel slagaderlijk stelsel op

meer dan eene plaats des ligchaams.

Dat misvormingen uit eene algemeene , op de vorm-

kracht werkende oorzaak ontstaan , is meer dan

waarschijnlijk. Voor de aangeboren gebreken zoude

ik zulks door onderscheidene voorbeelden kunnen

ophelderen. Even zoo komt het mij voor dat men

de afwijkingen in het vaatstelsel , aan eene algemeen

werkende oorzaak moet toeschrijven. Zoo veel al-

thans is zeker, dat de afwijking zich zeldzaam

tot slechts één vat bepaalt. — Ten bewgze kan strek-

ken dat, in het lijk eens mans, de beide arleriae

thijreoideae inferiores , met cenen gemeenschap-

pelijken stam uit de arteria innominala ontspron-

gen; dat er aan do linkerz^de twee arleriae re-

nales boven elkander zaten ; dat de sperma/ica

interna aan de regterzijde uit den stam der aorta

,

"1 de linkerzijde uit de bovenste der arleriae

MAT. TIJD8CHH. I. 14
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renales ontsprong; dat er eene dubbelde ari. obtU"

raioria aan weerzijde was , de eene uit de hypo-

gastrica , de andere , door eenen gemeenschappe-

lijken stam met de cpigastrica uit de cruralis

voortkomende. Ten opzigte van deze laatste wijze

van oorsprong meen ik, in het voorbijgaan, te mo-
gen aanvoeren dat zg zoo menigvuldig is , dat ik

ter naauwernood weet wat men voor den meest

gewonen oorsprong moet houden, dien uit de art.

cruralis , dan wel dien uit de art. hypogastrvca.

Een ander voorbeeld van complicatie in afwijkingen

des vaatstelsels biedt mij een tweede vrouwenlgk

aan. De art. cerebelli inferior ontspringt uit de

a. basilaris. Uit de art. axülaris komen slechts

twee stammen, een bovenste en een onderste. Uit

den bovensten ontstaan de a. acromialis en a.

thoracica externa superior. De onderste moet voor

subscapularis gehouden worden. Deze laatste gaat

langs de binuenvlakte van het schouderblad naar

beneden en splitst zich aan den voorrand des

schouderblads in drie takken , in de mammaria

externa, thoracica externa longa en circurnflexa

scapulae. De beide circumflexae humeri komen uit

de a, profunda , welke zich reeds zeer spoedig van

de «. brachialis afscheidt. De regier a. thyre-

oidea inferior komt uit de regter carotis; de

linker uil de a. innominata. De art. poplitea

splitst zich reeds in de knieholte in a. iibialem

anticam et posiica7i!. De «. tibialis antica gaal

onder het hoofd des scheenbeens , door het liga-

mentum interosseum heen, en verdeelt zich op de

gewone wijze langs de voorste vlakte des schenkels.

De tibialis postica , langs de achtervlakte des schen-

kels naar beneden gaande, geeft naar beneden de
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a. interossea af eu splitst zich dan iu Je a. plan^

taris cxlerna en interna. Er is derhalve geene

a. peronea.

In beide deze gevallen \vijken verscheidene va-

ten van derzelver gewoueu oorsprong af. Op zich

zelven genomen is dit verschijnsel niet zeer be-

langrgk. Het krijgt echter eene belangwekkende

zgde, zoo men het met de gelgksoortigc complicatie

van misvormingen in één en hetzelfde voorwerp

in vergelijking brengt. Beide leeren ons dat men
dergelijke afwijkingen niet aan het toeval kan toe-

schrijven , maar veeleer dezelve van eene algemeen

werkende, hoewel ons onbekende , oorzaak afhanke-

lijk moet beschouwen.

V. Bewijzen van eigen leven der deelen.

Drie merkwaardige in aard geheel verschillende

bewijzen zijn mij voorgekomen van het eigen leven

der deelen , zoo zelfs dat ziekten , welke oorspron-

kel^k het eene of andere stelsel aangedaan hebben

,

zich van hetzelve niet op de naastgelegene deelen

overplanten. — In een hoofd , hetwelk door curies

sjjphillilica zoodanig aangedaan is , dat het voor-

hoofdsbeen zich als doorboord voordoet, vind ik

onder het schedcldeksel eene groote hoeveelheid

citer, welke, door de ligging des lijders naar ach-

teren afgezakt zijnde, de achterkwabben van de

groote halfronden der hersenen, als platgedrukt

heeft. — Het harde herscnvlies is verdikt maar doet

zich overigens geheel gaaf voor, hetgeen bij eene

zoo geweldige vernieling der voorhoofd-en wand-

beendcrea zeker opmerking verdient. — Niet minder

belangrijk is het vcrschgusel, dat behalve de vier
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laatste dagen zigns levens , welke de man soporeuï

heeft doorgebragl , hij in zgne verstandelijke vermo-

gens niet gekrenkt scheen,— Zoude de verdikking

van het harde hersenvlies als een Conamen naturaa

salulare moeten beschouwd worden, bestemd om
te gemoet komen , aan hetgeen de hersenen , door

vernietiging der schedelbeenderen aan bedekking

missen ?

Niet minder sprekend is een tweede door mij waar-

genomen geval, in het lijk van eenen man aan

borstvhes-ontsteking overleden. — De linker helft der

borstholte is geheel met etter gevuld en de long

van alle zijden door dezelve omgeven. — Het borst-

vlies-bekleedsel der long is verdikt en in een wit

ondoorschijnend vlies met nieuwe vaatvorniing ver-

anderd ; en echter doet de long zich geheel gaaf

voor, zonder eenigen den minsten schijn van ont-

steking of knobbels.

In een derde geval zie ik bij kunstmatige opvul-

ling der bloedvaten in de long , eenen tak der venae

pulmonales dwars door eene vomica heen gaan

,

zonder eenige de minste beleediging te vertonen,

in weerwil dat dezelve van alle kanten door etter

omgeven is.

VI. Openi?ig van het eironde gat in het lijk

eens teeringachtigen mans.

Hoewel men in de jaarboeken der wetenschap

meer dan een geval van opening des eironden gals

in phthisi pulmonali vindt opgeteekend, oordeel ik

echter, als tot bevestiging kunnende dienen, eene

Iqksopening der vermelding waardig van eenen jon-

gen hoewel volwassenen man , wiens beide longen

door iubercula aangedaan zijn , zoo zelfs dat men
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alle graden der 'ziekte in dezelve opmerkt, van de

eerste korrels af tot aan de vomica toe. — In het

hart is het foramen ovale ruim open , zoodat er

eene onmiddelrjke gemeenschap tusschen den regter

en linkerboezem bestaat. — De ontaarding der longen

,

den bloedsomloop in dezelve belemmerende, heeft

hier de wederopening des eironden gats ten ge-

volge gehad. — Men moet dezelve dus als eene po-

ging der natuur beschouwen , om aan den gestrem-

den bloedsomloop der longen in zoo verre te gemoet

te komen , dat nu niet al het adei'lijk bloed uit de

regter kamer van het hart door de longen behoeft

gevoerd te worden , maar dat een gedeelte onmid-

delijk uit den regter boezem in den linker gedre-

ven wordt. — De mensch wordt hierdoor als het

ware in het laatste tijdperk van het baarmoederl^k

Jeven teruggeplaatst. — Even als hier , door het ge-

gemis van ademhaling, slechts een gedeelte van het

aderl^k bloed door de longen heengaat en het overige

onmiddel^k in het linker gedeelte van het hart over-

gevoerd wordt, dwingt daar de aandrang van het

bloed , welks omloop in de longen door derzelver

ontaarding belemmerd wordt, het klapvlies des

eironden gats zich te openen, waardoor het

bloed de longen gedeeltelijk kan voorbijgaan , zon-

der dat daarom zgne beweging gestremd worde. —
Zoude de opening van het eironde gat in die die-

ren , bij welke de longen bij tusschenpozen , hare

werkzaamheid staken, gelijk in den Zeehond, Oilcr

,

Bever enz. niet van dezelfde eindoorzaak afhangen ?

Dit aannemende, laat zich uit den verschillende graad

van aandrang des bloeds levens verklaren, waarom

de opening niet in alle gevallen van phlldsis puimo-

milxH nocli ook in alle Zeehonden enz. plaats heeft.
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VII. Gave toestand der spiervezelen by verlamming.

Ten slotte acbt ik het niet onbelangrijk hier de

Igkopening te vermelden van eenen man , op zijn

zeven en dertigste jaar in ongehuwden staat over-

leden en sedert zijn veertiende , door verlamming

der bovenste en benedenste ledematen aangedaan.

Men verhaalt dat het gebrek voortgebragt is, door

eenen hevigen aanval van beroerte , ten gevolge van

schrik. Gedurende drie- en twintig jaren zijn de

onderste ledematen , met behoud der gevoehgheid

,

in eenen volstrekten staat van onbewegelijkheid ge-

weest. De bovenste ledematen hadden eene zekere

mate van bewegelijkheid behouden, echter zonder

dat de wil eenigen invloed op dezelve uitoefende.

Zij werden onbepaald rondgedraaid , even als die van

een pas geboren kind. — Eene zittende houding

des ligchaams , was het onmisbaar gevolg der ver-

lamming. — Dezelve greep steeds op de linker heup

plaats, waardoor dan oók de tronk naar de tegen-
'

overgestelde zijde doorgebogen zijnde, eene geheel

eigenaardige soort van Scoliosis ontstaan was. Door

de bekende overmagt der buigspieren , zijn de on-

derste ledematen geheel gebogen , zoo zelfs dat de

teenen krom naar de voetzool getrokken waren. —
Behalve Ae paralysis extremi/alian, bestond er ook

belemmering in het spraakvermogen en gedeelte-

lijke paralysis vesicae nrinariae, zoodat de urin

lang in de blaas opgehoopt bleeft en dan nog slechts

droppelsgewgs wegvloeide.

Zijne vrij stompe geestvermogens werden slechts

door het uitdrukken van ligchamelijke behoeften

kenbaar gemaakt, verder gingen dezelve niet. — Het

vegetafive leven bestond derhalve in zqne volle ont-
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wikkeling, terwgl liet animale zich ter naanwer-

nood kenbaar maakte ; — van daar dan ook , de

groote eedust aan dit voorwerp eigen , welke b^kans

in vraatzucht ontaardde.

Wat nu de lijkschouwing betreft, verdient in de

eerste plaats de groote ontwikkeling van het hoofd

,

in verhouding tot den zoo ineengebogen tronk op-

gemerkt te worden. Het bloed door de kromming

van de ruggegraat en door de verlamming der

ledematen in zgne beweging vertraagd , scheen daarom

met te meerdere kracht zich naar hals en hoofd

bsgeven te hebben. Hiermede is de groote ont-

wikkeling der beide caroiides in naauw verband. —

•

Vooral blgkt dezelve , zoo men de slagaders der on-

derste en bovenste ledematen daarmede in verge-

Igking brengt. — Dat deze op verre na den om-
vang niet bezitten , welken men op dien leeftijd bi^

een voorwerp van die grootte verwachten zoude,

i« onmiskenbaar. Het meest toont zich dit aan het

onderdeel des ligchaams , aan hetwelk men de neder-

dalende Aorta , nadat z^ de takken voor de organa

chylopoietica afgegeven heeft , allengs ziet versmal-

len, tot dat zg eindelijk in twee arteriae iliacae

gesplitst wordt, in omvang nagenoeg gelijk aan de

arleria brachialis van een welgesteld voorwerp. —
De vaten daarentegen , voor maag , lever enz. , zgn

zeer zwaar , hetgeen zich zoo wel met de groote

ontwikkeling dezer deelen , als met hetgeen zoo

straks omtrent het vegetative leven gezegd is, ge-

makkelijk in verband laat brengen.

Het meest echter trok de toestand der verlam-

de ledematen mijne aandacht. Op grond der waar-

nemingen van zoo vele anderen , verwachtte >t hier

ontaarding des spierstelsels en was dus niet weinig
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Verwonderd, toen ik in dit voorwerp, in hetwelt

de verlamming drie- en twintig jaren geduurd had,

de spieren even gaaf, even goed van kleur als in

een welgesteld lijk vond. AUeen zijn zg
,

gelijk

van zelve spreekt , zeer vermagerd ; toewel niet

veel meer dan in het Igk van een teringachtig

inensch. — In de zenuwen vond ik hoegenaamd

geene afwijking ; zg zgn even als de spieren in veel

vet gehuld, hetwelk blijkbaar gevormd was om de,

door de vermagering ontstane, tusschenruimten te

vullen. — In de hersenen zag ik niets tegennatuur-

Igks, en het ruggemerg, voor zoo verre ik het

onderzocht heb, deed zich gaaf, hoewel versmald,

voor. De scbedelbeenderen zijn zeer dik. — Ik

onthoude mij van aanmerkingen , bg de vermelding

dezer belangrgke verschijnsels. — Weldra den in-

vloed der zenuwen op de vorming en voeding der

deelen, meer uitvoerig hopende na te gaan, vergenoeg

ik mg voor als nog de aandacht der physiologen op

de belangrigke daadzaak te vestigen, dat de spieren

volmaakt wel gevormd kunnen zgn, in ledematen,

welke drie en twintig jaren lang verlamd zgn ge-

weest.



MONOGRAPHIE VAN HET GESLACHT

ZOJSVRVS,

H. SCHLEGEL.

Onfier de talrgke dieren, welke de uitgebreide

orde der hagedisaclitige ampbibiën vormen , onder-

scbeiden zich vele op eene merkwaardige wijze door

een meer of min gewapend harnas , hetwelk hunnen

staart en somt^ds ook hun geheel ligchaam omgeeft.

De geledingen van dat harnas bestaan bij deze

dieren uit ringvormige stukken , die wederom uit

eene menigte overlangsche verdeelingen , de eigen-

l^ke schubben , zijn zamengesteld. Deze laatste nu

zgn veel sterker dan gewoonlgk ontwikkeld , in haar

midden dikwerf tot eene spits verlengd , welke niet

zelden, tot een krachtig wapen uitgegroeid, om hare

grootte en haren vorm den naam van eenen stekel

of eene haak verdient. Niet slechts verleent de

harde opperhuid eene ongewone stevigheid aan deze

deelen, welke zij bekleedt, maar ook de eigenlijke,

daaronder liggende huid is dikwerf op deze plaat-

sen tot beenplaten verhard en slechts aan de ge-

ledingen, die tusschende dwarse ringen in liggen, ver-

toont zij zich in haren gewonen toestand.

De hagedissoorten , Lij welke eene dergelijke be-

werktuiging der uitwendige bekleedsels aanwezicr is,

'.ijo niet zeer talrijk, maar zij zijii door de meeste
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natuuronJerzoekers, wegens dit in het oogloopend

kenmerk, vermeld geworden. Men meende zelfs zich

van hetzelve als beginsel van rangschikking te moeten

bedienen, waardoor dan de amphibiën, welke

hetselve aanbieden , in een bijzonder geslacht bijééa

gevoegd, of zoo al in meerdere geslachten verdeeld,

echter in eene en dezelfde familie zamen werden

gebragt.

Een dieper onderzoek der dierlijke huishouding

toont nogtans dat het gemelde kenmerk van on-

dergeschikte waarde en aan de overige bewerktui-

ging onderworpen is. Somtijds is, zoo als bij Tro-

pidurus iorqnatus de gewapende staart slechts ge-

volg van ouderen leeftijd , en bij verscheidene soorten

van groote geslacht Gecko zijn deze staartstekels

in verschillende trappen ontwikkeld. Behalve bij

deze amphibiën , welke niet ligt iemand uit hoofde

van dit, op zich zelf staand, kenmerk van hunne

natuurlijke aanverwanten zal willen afscheiden, vindt

men hetzelve voornamelijk bij eenige Saurii, die

men volgens hunnen waren aard in drie geslach-

ten moet verdeelen, daar dezelve tot drie verschil-

lende familiën of groote Genera behooren , van wel-

ken zij indedaad slechts onderafdeelingen uitmaken.

Een dezer geslachten , aan hetwelk men den naam

van Stellio laten kan, heeft tot typus Stellio spi-

nipes uit het noordelijke Afrika ; tot hetzelve moet

men ook den, mede aldaar levenden , Stellio vulgaris

tekenen. Niemand kan de overeenkomst dezer am-

phibiën ontkennen met de eigenlijke Agamen der

oude wereld, van welken zij een ondergeslacht vor-

men, eene overeenkomst, welke niet slechts op den

gebeden kabitns , maar ook op het maaksel der

tanden berust.



205

Deze Agamen namelijk, onJerscheiJeu zicli eveu

gelgk de Galeoten, Draken, de Amboinsche Hage-

dis enz. , van alle andere liagedisachtige dieren door

het maaksel der maaltanden; aan welke men bg-

kans den naam vaa zaagvormige inkervingen van

de randen der kaken geven zou; verglaasd, maar

zonder wortels en slechts aan het grondstuk be-

driegelijke sporen eener afscheiding vertoonende,

zgn zg reeds in de vroegste jeugd dermate met

den kaakrand te zamen gegroeid, dat elke poging

om bare afzonderlijke ontwikkeling aan te wijzen

zonder goeden nitslag blijft. Slechts de snij- en

hoektanden hebben eene dergelijke ontwikkeling als

bij de overige Saiirii, maar altijd ontbreken bij

deze dieren de tanden in het verhemelle. —
De Agamen van Amerika daarentegen , welke in

al het overige aan die der oude wereld zoo zeer

gelgken, onderscheiden zich nogtans op eene in

het oog loopende wijze door het aanwezen eener

menigte 6jne, even als kolommen aan den bin-

rand der kaken vastgekleefde tanden , welke , bg-

kans altgd van eenerlei groote, naauwelijks naar ge-

daante en plaats kunnen onderscheiden worden ; eene

groep van meer of min ruwe uitsteeksels aan weêrs-

zgde van het verhemelte , vertoont ons eene ver-

wgderde overeenkomst met de verhemeltestanden

der slangachtige dieren. IMet deze Agamen der nieuwe

wereld, voor welken men Agama kispida uit Bra-

silië en Agama comula uit Noord-Amerika als

grondvormen kan aannemen , hebben de geslachten

Ophryessa , Tropidufus , Pofyc/irus en anderen eene

naauwc verwantschap , en vormen met de Iguanen

de Anolissoortcn , den Basiliscus der Antilles enz.,

ccne icgcu de groote familie van de Ag.imcn der
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oude wereld overstaande rij , welke, gelijk deze, toI-

gens het opontboud in het water of op het land

weder in twee afdeelingeu kan gesplist worden.

Op het naauwst vereenigd nu met de Agamen van

Amerika zijn eenige Saurii met gehaniasten staart

uit Brazilië , welke gevoegelijk als oudergeslaclit on-

der den naam Uromastyx met dezelven kunnen

worden vereenigd. Tot nog toe kent men twee

soorten daarvan : Uromastyx azureus en Uromastyx

Cyclurus.

Dat stekelig harnas vindt men echter in veel

grootere mate ontwikkeld, bij eenige andere Saurii

der oude wereld , welke , hoezeer in vele opzig-

ten en vooral ook door het gemis van tanden

in het verhemelte zich onderscheidende , echter

met de eigenlijke Lacertae de meest natuurlijke

verwantschap hebben. Het zijn deze dieren , welke

ons in de tegenwoordige verhandeling zullen bezig hou-

den. Men kende van dezelven reeds lang eene soort.

Merrem vormde daaruit een afzonderlijk geslacht en

zij heet bij hem : Zonurus Cordylus (Tentam. p. 57).

CtJVlER vermeldt wel eenige andere soorten , maar

aan de eene zijde zijn de figuren van seba, welke

hij aanhaalt, alle afbeeldingen van hetzelfde dier; en

ten anderen vergenoegt hij zich met deze soorten slechts

te noemen , waarom wij ze met stilzwijgen voorbijgaan ,

slechts eene derzelve , Cordylus mir.rolepidotus is door

GUÉRIN afgebeeld , op welke afbeelding wij eerst later

door eenen onzer bekenden werden opmerkzaam ge-

maakt, en waarin wij gereedelijk eene onzer soorten

van Zuid-Afrika herkenden , die wg aan de goedheid

van den Heer Doctor de witt uit Bedford ver-

schaldigd zijn ; de andere werd door den Heer MUL-

LER aan de westkust van Nieuw Guinea ontdekt.
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Nletlegeuslaaude Je ondei-liiige overeenkomst dezer

dieren , biedt toch bijkans elk eigendommelijke ken-

merken aan, die de overige niet bezitten en die het

algemeen kenschetsen van het geslacht moegelijk ma-

ken. Zoo hebben b. v. de twee Kaapsche soorten

poren op de dijen , terwijl de soort van Nieuw

Guinea dezelve ten eenenmala mist. Alleen Zonurus

Cordtjlus heeft eene overlaugsche plooi aan de zij-

den van den buik, omdat b^ deze soort sJleen het

ligchaam volkomen in een harnas is ingesloten. De

door ons vroeger genoemde Zo7iurus Wiltii heeft bij-

kans alle deeleu, den staart uitgezonderd, met kleine

schubben voorzien ; nog meer is dit het geval bij

Zonurus novae Guinae , maar des te meer vallen

de groote haken in het oog, waarmede de boven-

deelen zoo sterk gewapend zijn. Zulke verschillen

konden veelligt in de oogen van enkele natuuronder-

zoekers gewigtig genoeg schijnen , cm tot vele onder-

verdeelingen aanleiding te geven, maar wij gelooveu

dat daardoor der wetenschap weinig voordeel, zoo

al geen nadeel zou worden toegebragt.

De Zonurus soorten hebben in het algemeen de

gedaante der eigenlijke Lacertae , maar hare vor-

men zijn korter ineengedrongen en daardoor plom-

per, hare staart is korter en sterker; haar kop hoe-

kiger , naai' achteren breeder en zeer van den hals

ondei'scheiden. De vrij ontwikkelde vier pooteu heb-

ben elk vijf vingers , die in lengte dezelfde betrek-

king tot elkander hebben als bij de overige hage-

dissen; zij dragen aan hunne punten korte, maar

sterke, zeer zamcngedrukte nagels, wier spitsen

naar onderen omgebogen zijn.

liet ligchaam der Zonuren heeft in het midden

een dikken buik cu is bij de Kaapsche soorten van
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boven naar beneden plat gedrukt hetgeen bij den

Zonurus novae Guineae omgekeerd plaats heeft.

De zijdelings te zamengedrukie staart is bij Zo-

nurus Cordylus bijkans rolrond en heeft bij alle

soorten nagenoeg dezelfde lengte als het ligchaam.

De buik is plat. De driehoek , welken de kop vormt

,

strekt zich met zijn breed grondstuk ver over den

dunnen bals uit, en zijne zijden loopen, volgens

verschil van soort en leeftijd min of meer kegel-

vormig, in eene ouafgebrokene lijn naar de slomp-

ronde spits vau den snuit. Altijd door eeneu scherpen

rand van de zijde des kops afgescheiden , loopt de

platte schedel voorwaarts eenigzins af en loont niet

zelden eene kleine uitholling in het midden. De

bijkans cirkelvormige neusgaten , welke zich meer

ter zijden dan naar boven openen , doorboren eene

schub digt bij den spits van den snuit. De oogen

van middelbare grootte , zijn geheel zgdwaarts gerigt

,

bevinden zich op twee derde van den kop, ver-

toonen eene ronde pupil, en kunnen geheel door

de dwars gespletene oogleden gesloten worden , welke

aan die der meeste overige hagedisachtige dieren vol-

komen gelijkvormig zijn. Evenwijdig met hunne ach-

terste hoeken opent zich de middelmatig wijde mond-

holte , wier randen eene naauwelijks merkbaar ge-

bogene Ixju vormen. Het groote, ovale trommelvlies,

hetwelk zich bijna geheel achter de knobbelige wa-

pens van de slaapbeenstreek verbergt, ziet men slechts

als men den kop van achteren onderzoekt. Gelgk

wij reeds vroeger zeiden , zijn de jporifemoi-ales al-

leen bij de Kaapsche soorten aanwezig. De aars-

openiug is altijd eene eenvoudige, brecde spleet,

welke slechts bg Zonurus novae Guineae door twee

groote schubbige platen bedekt wordt. De schedel
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der Zo7iuren gelijkt zeer naar dien der Lacertae;

zgne bovenvlakte is even als bij dezen tot een

enkel vlak stuk zamengegroeid , in hetwelk men

de bijzondere beenderen moeijelijk onderscheiden

kan. Veel diepere spooren laten daareulegea de

naden der schubben achter, waardoor dit deel be-

dekt is, en welke zoo met hetzelve vei'groeid zijn,

dat niet zelden hunne omtrekken onmerkbaar zga;

zulks is vooral het geval b^ de soort van Nieuw

Guinea. Echter vormen de vier stukken , welke

het groote wenksbraauwschild zamenstellen , een be-

wegelijk gewelf, hetwelk en het daaronder liggend

orgaan beschermt, en deszelfs bewegiugen volgt.

De uitpuilende slaapbeenstreek is met groote ruwe,

knobbelige schilden gewapend, die dikwerfmet hunne

kegelvormige spitsen over het trommelvlies heenlo-

pen. De bovenkaakrand is aan weerszijde met eene

enkele rij van schilden omzoomd , de onderkaak met

eene dubbele rij , waarvan de binnenste de grootste

schilden heeft. Onmiddelijk achter het platgedrukte

vgf hoekige snuitschild, liggen de beide dikwerf bolle

neusschilden ; zij sluiten met de achterste voorhoofd-

schilden een ongepaai-d voorste voorhoofdschildje

in. De plaats van het schedelschild wordt bekleed

door een vgfhoekig schild, hetwelk door een paar

irapezium-\ormis,e schildjes gevolgd wordt. De

vier achterhoofdschUdjes, naar een geplaveid vier-

hoek gcligkcnd , nemen in hun midden een klein

,

ODgepaard schild op, terwijl hunne randen door

ecnen kring van schilden omgeven zijn , die tevens

den schedel begrenzen. Het ligchaam der Zonuren

'8 met grootere of kleinere schubben gewapend

,

die op dwarse ringen , wer grootte van die der

•chabbcn afhangt, zijn verdeeld. Op verscheidene
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plaatsen, zoo als op den rug, op de pooien en

Tooral op den staart zijn deze schubben tot spit-

sen verlengd, en vormen op den laatsten diep

ingesnedene ringen. De dwarse rijen op den buik

zijn bij de Kaapsclie soorten langs de middellijn

door eene naad gescheiden , en vormen aan den

hals door hare onregelmatigheid en menigvuldiger

verdeeling eene soort van halsband. Onder de keel

zijn zij zeer klein. De tanden der Zonuren zijn

alle van gelijke hoogte , en nemen naar voren toe

onmerkbaar in omvang af. Als zamengedrukte cy-

linders met ronde spitsen rigten zij zich koloms-

wijze langs den binnenrand der kaken op , aan

welken zij , even als bij de overige aanverwante die-

ren, met de wortels zijn vastgehecht. De tanden

in het verhemelte ontbreken geheel. De tong is

zeer vleezig eu hare oppervlakte is met tallooze

,

sterk ontwikkelde papillen voorzien. Hare gedaante

is die der tusschenruimte van de beide onderkaaks-

landen , welke zij geheel inneemt. Aan het eerste

derdedeel harer lengte door twee bandachtige plooijen

met de keel verbonden, kan zich hare, iiaauw-

lijks merkbaar gespletene spits slechts weinig uit-

strekken. Naar achteren verlengt zij zich wederzgds

in eene stompe spits , waardoor het geheele deel den

vorm eener pijl bekomt. Tusschen deze achterste

insnijding verheft zich het strottenhoofd met deszelfs

eenvoudige , overlangsche strolspleet. De overige in-

wendige deelen konden wij slechts bij eene soort , den

Zonurus Cordijlus onderzoeken ; wij verwijzen daar-

om voor vollediger narigt op hetgeen wij onder bij

de beschrijving dier soort zullen aanmerken.

De Zonuren zijn hagedissen, welke slechts zel-

deu eene lengte van 8 tot 9 duim bereiken. Hunne
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kleur is zeer eenzelvig, meestal zwartachtig, dik-

werf in bet graauwgele overgaande , of met bruin

geschakeerd.

Hunne vormen worden, als bij de meeste Saurii,

met den ouderdom digter in een gedrongen en de

wapenen van hun harnas groegen dan gemeenlijk

tot eene buitengewone lengte aan. In hunne maag

vindt men gewoonlijk overbl^fsels van insekteu uit

verschillende orden.

Aangaande hun verblijf, hunne levensmanier , voort-

planting en ontwikkeling is volstrekt niets bekend;

z^ schenen nogtans hq voorkeur de steenachtige

drooge kustlanden en niet vochtige dalen of don-

kere bosschen te bewonen. Vroeger reeds hebben

wg gezegd, dat de Zonureti bewoners der warme

aardstreken van het oostel^k halfrond z^n , in welke

men de weinig tairgke soorten tot nu toe slechts

aan de Kaap de goede Hoop en op Nieuw Goinea

ontdekt heefu Langen tgd kende men slechts eene

soort:

ZONURUS CORDYLÜS,

van welke seba het eerst afbeeldingen gegeven heeft,

die eenen geruimen tgd de eenige bleven , maar naau-

wel^ks toereikend z^n om het dier te herkennen.

Wg rekenen hiertoe I. Tab. 84 fig. 3 en 4, waarvan

de laatste door de onregelmatig geteekende schub-

ben , beiden door verkeerde kleuren misvormd zgn

;

ieu beter is Tom. II. Tab. &2. fig. 2, althans wat

de kleur betreft. Cuvier brengt ze tot zijnen

Cordylus niger (1), terwgl eene der vorige zijnen

Cordylus griseus vormt. Eindelijk vindt men nog

(l) Rignc anim. 2. p. 33.

NAT. TIJDSCIIR. I. 15
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de afbeelding der gele variëteit Totn. IL Tab. 109

fig. 5 , welke volgens een voorwerp met afgebro-

kenen en vorkswijs weder aangegroeiden staart is

ontworpen (1). In de beschrijving, die grono-

Vius (2) van ons dier gegeven heeft, draagt het

den naam van Cordylus, dien men reeds bg ARis-

TOTELES vindt (3) , slechts met dat onderscheid, dat

de laatste hieronder de larve des Salamanders of

veelligt den Proleus verstaat. Linnaeus plaatste

onzen Zonurus onder zijn groot en uit de vreemd-

soortigste bestanddeelen bgeengevoegd geslacht J,a-

certttf de benaming van GRONOVIUS als b^naam

behoudende (4) , welken laurenti later weder

tot geslachtsnaam verhief (5) ; eerst onlangs werd

die naam wederom een soortsnaam , terw^l mer-

REM den geslachtsnaam in Zonurus veranderde (6);

XATREILLE (7) en DAUDIN (8) rekenden ons dier

tot het geslacht Stellio, onder hetwelk hetzelve ook

bij CUVIER, maar als ondergeslacht, geplaatst is (9).

Wg nemen onder den door merrem voorgesla-

gen naam dit dier als typus van het geslacht aan,

«mdat zich ia deze soort die eigendommelijkheden

,

(1) Merrem evenwel heeft eerst voor weinige jaren eene

eenigzina betere afbeelding en eene beschrijving van

ons dier gegeven. Vergel. zijne Beitriïge III. Tab. 7 p.

97 sqq.

(2) Zoophylacium I. p. 13 N". 51.

(3) Hist. animal. 1. c. 1 et. 5; 8, 2. De part. anim. 4. Z3

de rcspir. cap. 10.

C4) Syst. nat. ed. 12. p. 361 N°. 9.

(5) Synops. p. 51.

(6) Tmiam. p. 57.

(7) Rept. II. p. 24.

(2) Rept. IV. p. 4.

(9) 1. c.
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waaruit bet Looldkarakter ontleend is, in den faoog-

sten gi-aad vereenigen. En indedaad er is veelligt

geen enkel hagedisachtig dier , welks ligchaam

met een zoo volkomen en sterk gewapend hai'nas

voorzien is als dit. In algemeenen vorm het mid-

den houdende tusschen Slellio en onze gewone ha-

gedissen, onderscheidt zich hetzelve ligtelijk door

zgne van boven naar onderen plat gedrukte vormen.

De kop , ongemeen breed aan het groudstuk , zou

een' volkomen gelijkzijdigen driehoek vormen, wan-

neer niet de bolrond verhevene slaapbeenstreek met

hare heuvelvormig verhevene en naar achteren toe

in kegelvormige spitsen uitloopende schubben daar

boven uitstak; de laatste steken met hare breede

randen z^delings over den rand des monds en naar

achteren over het diep verborgen liggend trommel-

vlies uit. Bijua eene enkele vlakte vormend, laat

de schedel slechts in het midden en ter zijde eene

geringe beweging toe. De onderoograndschilden

,

vgf in getal, strekken zich uit op bet teugelschild

om aan het neusschild te raken ; naar onderen wor-

den zij door de zes lipschilden begrensd. Aan
de onderkaak telt men van de laatsten aan weêrs-

zgde slechts vijf, maar deze zgn van binnen door

eene tweede rij vergezeld , wier schilden veel meer

ontwikkeld zijn dan de buitenste. Het lijf wordt

door een harnas omgeven, hetwelk uit twee

deelen bestaat , die langs de zijden door middel

eener woeke buikplooi bewegelijk zgn. Het boven-

ste deel is uit ongeveer 25 dwarse ringen zamen-

gesteld, waarvan bij oude dieren meerdere in een-

smelten, zuodat men er soms slechts 15 telt. Op deze

dwarsringen staan de schubben -vaak verbeend, bij-

kans onbewegelijk en digt bij elkander. Zg ver-

15*
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toonen , behalve de korrelig ruwe oppervlakte , welke

aan alle schubben des geheelen ligchaams eigen is,

in het midden eene in de lengte loopende uitsprin-

gende lijn, welke dikwerf aan den achterrand in

eene drie of veeltandige spits, aan de zijden van

den hals zelfs tot groote, naar voren gebogene haken

verlengd is. Dergelijke schubben bedekken de vier

pooten en den staart, vooral langs zijne zijden.

Veel talrgker dan deze , zgn de dwarse ringen van

weeke, kleine en gladde schubben, welke het on-

derste gedeelte van het harnas uitmaken ; zg ver-

eenigen zich op eene wederzijds evenmatige wijze

in eenen huidnaad , welken in het midden over de

geheele lengte des buiks heenloopt ; maar naar den

hals toe worden zij talrgker, onregelmatiger en er

ontstaat, terwijl breede en smalle rijen zich in

verschillende rigtingen ontmoeten , eene soort van

halsketting. Onder de keel eindelijk , nemen zg an-

dermaal in grootte af, en vormen naar de kin toe

een zeer fijn, niet regelmatig plaveisel. Eveneens

is het met de schubben, welke den oorsprong der

achterste ledematen bekleeden en den aars omgeven

,

waar zg echter in grootte zoo zeer toenemen, dat

men twee middelschilden onderscheiden kan. Aan

iedere dg opent zich eene rij van 10 of 12 klieren.

Men telt van twintig tot vijf en twintig ringen aan

den staart, die langwerpig kegelvormig en sterk is

en het ligchaam naauwelijks in lengte overtreft;

het geheele dier is ongeveer 9 of 10 duim lang.

In vele opzigten verschillen de jonge voorwer-

pen, hetgeen dan ook den Heer BOIE aanleiding

gaf, het oude dier, hetwelk wg zoo even beschre-

ven en waarvan wg eene afbeelding gegeven heb-
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ben (1), voor eene afzonderlgke soon ie houdeu (2).

Niet slechts zijn bij jongere voorwerpen de uit-

springende lynen en stekels der schubben in veel

mindere mate ontwikkeld , maar ook hun getal is

,

zoo als wij boven opmerkten, veel grooter. Vooral valt

de geheel andere gedaante des kops in het oog ; want

dezelve is veel langwerpiger, smaller, de snuit spitser

en met veel minder verhevene neusgaten voorzien.

De Zonurus Cordijlus vertoont zich gewoonlijk

in een eenvoudig , zwart kleed, hetwelk meer of min

naar het bruine trekt, en naar onderen in het bruin-

graauwe overgaat ; maar niet zelden is het eene

bruingele kleur, welke heerschend is, op de boven-

deden donkerder wordt, sterk in het roode speelt,

of zelfs wel, op de rugplaat duidelijk rooder wor-

dend , eene geelkoperkleurige streep in het midden

insluit. Ons oude voorwerp is eenkleurig en geel.

Tusschen beide geslachten heb ik geen uitwendig

verschil waargenomen.

De schedel van Zonurus Cordijlus is aan die

onzer gemeene Hagedissen in den hoogsten graad

gelijkvormig maar onderscheidt zich echter genoeg-

zaam door het gemis van tanden in het verhemelte.

Het slglvormig beentje, hetwelk de ossa plei-ygoi'

dea met de wandbeenderen verbindt {Columella

CUV.), loopt schuins naar achteren en de binnenste

wiggebeensvleugels naderen minder tot elkander

dan bij onze Hagedissen. Men telt ongeveer 40

tanden in de boven- , 42 in de onderkaak. Eene

dwarse naad op den schedel achter de oogen

(1) Zie fig. 3 van ome Pla.Tt.

(2) Het 'm ie Cordijlus calaiihraclut noiK , Nov. AcI. ytaiit.

Cati. L. Car. Vul. XIV. |.. I. p. 139:
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vergunt ccnc geringe beweging van den snuit.

De ribben zijn minder talrijk dan bij onze Ha-

gedissen , zijn veel minder gebogen en loopen

naar achteren tce watei'pas. De werveluitsteeksels

zijn weinig ontwikkeld. Ook de inwendige deelen

verscliillen weinig van die der hagedissen. Het hart

ligt regt, in het midden tusschen de voorste lede-

maten ; onder hetzelve dalen de twee kwabben der

longen tot ongeveer het midden des ligchaams

,

achter de kleine , drielobbige lever , naar beneden.

Het buikvlies is, even als bij de meeste hagedisach-

tige dieren en bij vele visschen, van eene zwarte kleur.

De maag stijgt bij haar portiereinde regts omhoog, om

in eene kronkeling de alvleeschklier op te nemen en

in den darm over te gaan , die zich , spoedig ver-

wijdende, in de gedaante eener halve maan aan het

darmscheil hecht , en na een' korten loop, in den nog

wijderen regten darm overgaat , die te gelijk de korte

cloaca vormt. In het hjf van een wijfje vond ik

cenige , vrij volkomen ontwikkelde egeren ; de maag

van hetzelfde voorwerp was met overblijfsels van

eene soort van Julus opgevuld.

De Heer Dr. hoestok , die ons verscheidene voor-

werpen van deze soort heeft toegezonden, meldt ons,

dat dit dier aan de Kaap niet zeer gemeen is en

ook in Kafferland wordt gevonden. Men verwart dit

dier in de kolonie onder den gemeenen naam yan

klipmatmetje met de aldaar voorkomende soorten van

het geslacht Agama (Agama amdeata en A. alra).

ZONURUS MICROLEl'IDOTUS, CUV.

Fic. I.

Dc Heer de witt van Bedford bekwam een

Toorwerp van deze soort van het geslacht Zomi-
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/us, loen Lij bij zijne leiugkoiust uil Cliiiia, de

7.uidspits vau Afrika bezocht. Deze jonge genees-

heer, door de herinnering zijner groote voorvaders

aan Nederland verbonden, had de goedheid, dit

zeldzame dier bij zijn verblijf in Leiden Ier mijner

beschikking te stellen. Mijne erkentelijkheid en de

vriendschappelijke betrekkingen . welke mij aan dien

Heer verbinden, hadden mij derhalve deze soort

naar zijnen uaani doen noemen , welke benaming ook

op onze plaat is opgenomen , maar die thans in de

vroegere, door Cuvier gege>ene, moet worden

veranderd.

Deze soort is in meer dan een opzigt aan de overige

naauw verwant; zij heelt denzeUden kabiitis , de-

zelfde grootte , dezelfde vormen en ook , als gene

soort, een plat gedrukt ligchaam en eene rij van

klieren aan den binnenrand der dijen. Liglelijk

nogtans onderscheidt zij zich door het ongewoon

groot getal van bijzonder smalle dwarse ringen van

het lijf, op welke grootere korrelig toegespitste en

kleinere gladde schubben regelmatig afwisselen en

wel op die wijze, dal de eersten verhevene strepen

vormen , die in de lengte over den rug loepen

;

wijders door haren dikken , zijdelings te zamcn ge-

ilruktcn, van boven breeduren staart, wieus grootere

met eene spitse cariiia uitloopcnde schubben, aan

den wortel door eene rij van kleine schubben

omvat worden , welke te zamen met de eerste de

dwarse i-ingen vormen ; ook is de kop dezer soort

veel minder plat gedrukt dan die der vorige, lang-

werpiger en van achteren smaller. De vier mid-

delste achterhoofdscliildeii , in het midden uitge-

hold, zijn grooter dan bij de vorige soort. De

"ilaaphcenslrcek wordt slechts aan den achlcrrand
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door verlievene scliilJen bekleed ; van onderen wordt

zij door cenjge rijen van kleine schubben begrensd.

Op den sterk afhellenden snoet onderscheidt zich

nog bijzonder het ongepaarde voorhoofdsschild door

zijnen omvang. De onderlipschilden der binnenste

rij zijn zeer groot. De keel is met kleine schubben

voorzien , wier rijen met de kaakranden evenwijdig

loopcn, onder den hals grooter worden en eene

soort van halsband vormen. De schubben van den

buik zijn van die der vorige soort slechts door hare

geringere grootte onderscheiden ; maar de uitgeholde

plooi , die bij Zon. cordylus langs de zijden des

buiks loopt, ontbreekt hier geheel en al, terwijl inte-

gendeel eenige uitspringende onregelmatige plooijen

aan den hals aanwezig zijn , die zich dikwerf ook

over de hypochondria voortzetten. De schubben

der pooten zijn eveneens gekield, maar zij zijn klei-

ner dan bij de vorige soort. De grondkleur is een

vuil groengeel , hetgeen echter op de bovenvlakte

door een donker bruin zoo verdrongen wordt, dat

Let slechts op den rug in acht smalle dwarsstrepen

gezien wordt , welke evenwel op den staart in breedte

toenemen.

ZONURCS NOVAE GUINEAE.

Deze soort is door hare vormen bijzonder ge-

kenschetst. De zonderlinge wapening der boven-

deelen , de geheel geharnaste en hoekige kop , het

ontbreken eener halskraag, der buikplooijen en

pori femorales y eindelijk de gedaante der bijzondere

ligchaamsdeelen in het algemeen , dit alles onder-

scheidt haar genoegzaam en op het eerste gezigt

van de beide vorige soorten. Zij overtreft onze

Lacerla agilis naauwelijks in grootte , is echter van
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veel kloeker maaksel en meer in eengedrongene

gedaante. De geheel hoekige en vrg hooge kop

vormt een' langwerpigen driehoek; de schilden, die

denzelven bedekken , zijn zoo in eengesmolten en

met scherpe randen en langwerpige onevenheden als

bezaaid , dat men hunnen vorm niet onderscheiden

kan. Buiten den, van achteren vlak afgesneden, kop

steken de sterk ontwikkelde spitsen en hoeken der

schilden uit. Eene uitholling kenmerkt het midden

des achterhoofds ; naar voren loopt de snoet schuins

en stomp af. Vijf bijinenste lipschilden der on-

derkaak bezitten eene aanmerkelgke grootte ; onmid-

dellgk daarop volgen de kleinere schubben, die zich

onafgebroken over den buik uitstrekken , naar ach-

teren toe meer en meer in grootte toenemen en vrier

uitspringende lijnen in vereeniging met elkander

overlangsche strepen vormen. Twee zeer groote

schilden bedekken den anus. De voelen zgn even

als bg de vorige soort, maar slanker. De huid aan

de zijden des ligchaams is door zeer kleine schub—

jes ruw en in plooijen gefronsd , welke van den rug

in scheve boogen naar achteren loopen. De rug

daarentegen wordt door negen of tien bewegelgke,

dwarse, met de opperhuid bedekte beenstukken ge-

wapend , waarvan elk zich in vier kromme, sterke,

achter- en buitenwaarts gerigte haken verdeelt.

Eene dergelijke bekleeding vertoont de zijdelings te

zamen gedrukte staart, wiens ringen echter naarde

«pils toe in dezelfde mate talrijker worden, hoe

meer dcrzelver wapenrusting in ontwikkeling afneemt.

De kleur van dit dier is gedurende het leven

een roodbruinaclitig zwart , hetwelk naar onderen

ligter wordt en na den dood weinig verandering

ondergaat. De regenboog van het oog is roodachtig.



220

De Heer muller, die den overledenen Di. mack-

LOT op de in 1827 ondernomene expeditie naar

de Westkust van Nieuw Guinea vergezelde, heeft

deze nieuwe soort van kruipend dier digt bij de

plaats ontdekt , waar thans het Nederlandsche fort

,

Merkusoord genaamd , is opgerigt. Het Rijks Mu-

seum is aan dezen onvermoeiden reiziger eene ge-

heele reeks van deze belangrijke diersoort verschul-

digd, gelijk hetzelve aan den gver van den Heer

VAN OORD eene schoone, naar het leven op de

plaats zelve vervaardigde teekening te danken heeft.

Onze afbeeldingen fig. 2 «. , 6., c. , d,, zijn naar

een oud voorwerp ontworpen.

Wanneer wij de uitkomsten onzer onderzoekingen

over het geslacht Zonwus beknopt bijeen trekken,

dan volgt daaruit ; dat deze stekelstaartige hagedis-

achtige dieren het naast verwant zijn met de ei-

genlijke Lacerlae , van welke zij zich , behalve door

den staart, ook nog door het gemis aan tanden in

het gehemelte en door hunne meer ineengedrongene

gedaante onderscheiden; dat zij van geslacht Stellio,

door het aanzijn van gewone maaltanden, van Uro~

mastyx, door het gemis van verhemeltestanden en

van beiden door den geharnasten kop verschillen;

dat zij slechts de oude wereld bewonen ; eindelijk,

dat men tot nu toe slechts drie soorten ontdekt

heeft, waarvan de eerste Zonurus Cordylus, in

een harnas omsloten is, hetwelk met gedoomde

schubben, in vingen gerangschikt, is bezet, wiens

beide helften zgdelings beweegbaar zijn door mid-

del eener weeke buikplooi ; de tweede , Zonurus
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mtcrolepidolus, daarentegen korrelige kleine rug-

schubben en vcrbevene Lalsplooijen vertoont ; terwijl

,

in de laatste plaats de derde , Zonurus novae Gui-

neae , van de beide Kaapsche soorten door het gemis

aan "porifemorales en de zgdelings zamengedrukte ge-

daante afw^kt, en zich door den hoekigen, hoogen

kop en buitengewone rugwapens kenschetst.
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OVER DE REPRODUCTIE DER SLIJMVLIEZEN,

DOOI.

A. A. SEBASTIAN,

Hoogteeraar te Groningen.

We herstelling van vernietigde of op andere w^ze

verloren geraakte weefsels , en derzelver ontwikkeling

op plaatsen , waar zij in den gezonden toestand niet

voorkomen , zijn twee verschgnsels , welke wel dik-

wqls in een en hetzelfde weefsel worden aangetrof-

fen , maar die evenwel van dien aard schijnen te

zijn, dat een weefsel, wanneer hetzelve het eene

verschijnsel soms oplevert, echter niet geschikt is,

om ook het andere te vertoonen. Onderscheidene

weefsels, weliswaar, herstellen zich , wanneer zij ver-

nietigd zijn, en ontwikkelen zich ook soms tegenna-

tuurlijk op andere plaatsen , hetgeen vau het weefsel

der beenderen L. v. overbekend is. Andere weef-

sels daarentegen, gelgk b. v. dat der kraakbeenderen
,

herstellen zich niet , maar ontwikkelen zich soms op

plaatsen , alwaar zij niet liehooren te zijn. Hetzelfde

heeft waarsch^nlijk ook bij het spierweefsel [lela car-

nea) plaats , want terwijl dcszelfs herstelling algemeen

betwijfeld of wel ontkend wordt, zoo ontwikkelt het-

zelve zich soms op tereute vliezen , zoo als dit door

MORGAGNI en LEO WOLF (1) aangaande het harte-

(l) Tractatua aoatoinico-patliologicus slaicns duas oliservnlio-

Dca, de forroatiouu nijraruiu niusc. in pcricnrdiu etc. Ueid.

el Lip». 1832.

NAT. TIJDSCHH. I. 16
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zakje , door laatstgenoemden schrijver, aangaande de

pleura eostalis en diaphragmatica , en door mn (1)

&a.n^aLaxiAe Ae pleura pulmonalis bewezen is. Hieruit

blijkt dan tevens , dat men uit bet zich al of niet her-

stellen van eau vernietigd weefsel niet tot het al of niet

ziekeligk voorkomen van hetzelve op andere plaatsen,

en omgekeerd , kan besluiten ; hetgeen echter niet be-

hoorlijk wordt in betoog gehouden, en ook de reden

schgnt te zijn , waarom JOH. muller (2) de spier-

achtige natuur der door LEO-wolf beschrevene en

afgebeelde spiervezels op het borstvlies en het harte-

zakje betwigfelt. In mijn specimen , in hetwelk de

spiervezels zich op de pleura pulmonalis bevinden

,

en hetwelk ik ook het genoegen gehad heb , aan mij-

nen hooggeachten vriend , den Hoogleeraar A. numan,

bg zijn verblijf te Groningen te toonen , hebben de

vezels geheel en al het voorkomen van spiervezels

Tan het hart.

Tot de herstellingen, welke thans nog het minst

zgn opgehelderd en bewezen , behoort de reproductie

der slgmvliezen. Immers wanneer wg de verschil-

lende schrgvers raadplegen, welke hunne aandacht

op dit gedeelte der physiologie gevestigd hebben

,

zien wg al spoedig , dat zg de herstelling der slijm-

vliezen of geheel nog voor onzeker houden , of toch

ter harer bevestiging slechts zulke waarnemingen bg-

brengen , uit welke deze reproductie niet stellig blgkt.

J. F. MECKEL (3) zegt , dat het nog door naauw-

(1) Cf. B. B. DE BOER diss. anat. path. de sarcogenesi et mor-

bis musculorum orgaaicis. Groningae 1834 ,
pag. 14.

(2) Handbuch der Pbysiologie des Menschen. Coblenz 1833 ,

T. I. pag. 379.

(3) Handbuch der meusckl. Anat. Halle und Berliu 1815

,

T. I. pag. 618.
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kearige proeven moet bewezen worden , of vernie-

tigde slijmvliezen zich in der daad herstellen , dan

wel of in de gevallen, in welke eene herstelling

scheen plaats gehad te hebben, niet eerder eene

zamentrekking en vereeniging van het oude niet

gekwetste sl^mvlies heeft plaats gehad.

Het is dau ook ligtel^k te begrijpen , dat het in

vele gevallen zeer moeqehjk valt te bepalen, of eene

ware herstelling heeft plaats gehad, of slechts eene aan-

eengroeijing der wondvlakten. Dit laatste sch^nt dan

ook wel meestal te hebben plaats gehad in die geval-

len van doorsnijding van uitlozingsbuizen (ductus es-

cretorii) , in welke de doorgesnedene einden zich we-

derom onderling vereenigd hebben , en waarvan MÜL-

I.EB., BRODIE, TIEDEMANN en GMELIN waarnemin-

gen hebben bekendgemaakt. Muller (I) heeft het

eerst waargenomen , dat na de doorsnijding van uit-

lozingsbuizen van klieren de beide einden somwijlen

zoodanig wederom aaneengroeigen , dat de holte van

de uitlozingsbuis zich herstelt; dit namel^k zag h^

driemaal aan den ductus Wluirtonianus der onder-

kaaksklier, eenmale aan den ductu» pancrealicug

,

en tweemaal aan den ductus deferens van een' hond

en eene kat. Daarentegen groeiden de beide einden

van een' doorgesneden ureter niet aan een , en wel

waarschijnlijk uit hoofde, dat de urin zich in de

buikholte uiistoriie. De herstelling van den ductus

choledochus is door brodie (2) hg katten waarge-

nomen; eneindel^k hebben tiedemann (3) en gue-

(1) De Tulneribus ductuum cxcrctoriorum. Tiibingae 1819.

(2) Quartcly Journal of scicnce and the Arts 1823 ,
jan. p. 341.

(3) Hecherclies sur la digeatioD. Pari» 1827 , seconde parlie

P>J. 49.

16*
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LIN de herstelling van die zelfde buis bij honden

gezien op den 13den dag, op den 20 en op den 26

na de onderbinding of doorsnijding.

Ofschoon het nu in sommige van deze gevallen

mogelijk geweest is, dat de ligatuur, welke ter onder-

binding was gebezigd , de buis geheel had doorge-

sneden , en dat de beide einden wederom onderling

zich vereenigd hebben , zoo heeft dit toch geenszins

in de proefnemingen van tiedemann en gmelin

plaatsgehad, maar hier had zich ah de li/tnphaplai-

tica , welke om de onderbondene of doorgesnedene

buizen was uitgestort , eene nieuwe buis gevormd

,

zoo als dit ook door den Hoogleeraar tiedemann

wordt aangenomen. Doordien nu de uitlozingsbuis

van de glandula iubmaxillaris , van het pancreas

enz. van binnen met een slijmvlies bekleed is, zoo

zoude men die gevallen te meer als bewijzen voor de

reproductie der slijmvliezen kunnen houden , wanneer

de genoemde schjijvers het voorkomen van het bin-

nenste vlies der nieuwe buizen hadden opgegeven

,

helgeen echter niet geschied is. Immers het was toch

mogelijk, dat hier een vlies was gevormd geworden

verschillende van de slijmvliezen , te meer, daar iets

overeenkomstigs b^ de herstelhng van onderscheidene

andere deelen eveneens plaats heeft.

Joh. muller (l) spreekt aangaande de reproductie

der slijmvliezen alleen van de zoo even opgegevené

gevallen van herstelde ductus excretorii,

M. A. LENHOSSEK (2) schijnt eveneens de repro-

ductie der slgmvliezen nog voor twijfelachtig te hou-

den; hg zegt hierover het volgende: reproduclio

(1) Physiologie 1833 , T. I. pag. 378.

(2) Physiologia medicinalis vol. II. Pestini 1816 pag. 78.
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mueosanim membrananim , uhimajorei earumper-

duntur portiones , difflcilis esse videtur ; completpo-

tius cellulosus textus cicatricis locuin, qui a mu—
coso systemate mullutn differt. Oriuntur hine co-

angustationeg et concretiones intestinorum et ure^

thrae , tihi suppuratio praegressa mucosam tunicarn

in majore destruxit plaga.

Hoe noodzakelijk het is, om het herstelde deel

naauwkeurig te onderzoeken , voor dat wij over de

herstelling der weefsels oordeelen , blijkt uit de waar-

nemingen en het onderzoek van J. CRUVEILHIER (l)

;

volgens hem genezen de zweren van de maag door

cene overeenkomstige cieatrisatie , als de zweren vaa

andere werktuigen. De gezonde nabijgelegene dee-

len trekken zich zamen , om den omvang van de

plaats te verminderen , op welke het verlies van zelf-

standigheid plaats heeft. Vervolgens bedekt zich de

oppervlakte van de zweer met eene vezelachtige(Cbreu-

se). zelfstandigheid; de randen worden vast en hard ,

eenen kringsgewijzen rand vormende. Nooit heeft

hjq in zoodanige likteekens een slgmvlies aangetrof-

fen, maar altoos slechts een vezelachtig, zeer vast

weefsel. Hij heeft ook een geval vau dien aard af-

gebeeld (2) ; het ronde fibreuge likteeken zat aan den

achtersten wand van de maag , en was met eenen zeer

vasten vooruitstckenden rand omgeven ; van hetzelve

loopen Ignen uit, straalsgew^ze zich naar den omtrek

verspreidende en veroorzaakt door de zamentrekkin-

gen van de gezond geblevene deeleu der maag.

Eindelqk heeft cruveilhier nog een ander liktee-

(1) An.'itoiDic polhologiiuc du corps humoia , Lirraiaoa dixiimo

P'rii 1830.

(2) üiiiime Livraison pi. 5 (ig. 2.
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ken van het slijmvlies der maag afgebeeld , het-

welk, ofschoon eveneens op den achtersten wand van de

maag gezeten, veel grooter is, en nagenoeg eene

breedte van drie duim , en eene hoogte van twee

duim heeft. Op de plaats van het likteeken is de

geheele wand vernietigd, en de opening, welke aldus

te weeg gebragt is, wordt van binnen gesloten door

een zeer dun vezelachtig vlies, en van buiten door

het pancreas , hetwelk zelfs door het vezelachtige vlies

naar binnen doorschijnt (1).

Ofschoon nu deze waarnemingen, door een' der

grootste beoefenaars der ziektekundige ontleedkunde

van onzen tgd medegedeeld , de herstelUng van de

slgmvliezen onwaarschijnlijk maken , zoo bewijzen zg

evenwel znlks nog niet, maar toonen slechts , dat het

ilymvlies van de maag , wanneer hetzelve door

ulceratie vernietigd wordt, veelal zich niet herstelt,

maar door een vlies , tot het (ibreuse weefsel behoo-

rende, vervangen wordt.

De oplettendheid , waarmede men vooral sedert

de laatste tien jaren de ziekten en veranderingen

der slijmvliezen heeft gadegeslagen , alsmede de be-

langrijkheid van die vliezen in alle acute en chro-

nische koortsen , eene belangrijkheid , welke men

reeds had kunnen opmaken uit de groote uitgestrekt-

heid van het systema mucosum , uit de menigte van

deszelfs vaten en zenuwen , alsmede uit de gewigtige

verrigtingen , welke reeds in den gezonden staat door

en op de slgmvliezen plaats hebben , dit alles spoorde

ook mij aan , om en den gezonden en den ziekelg-

ken toestand van die deelen met de meeste vlijt te

onderzoeken , en geene gelegenheid voorbij te laten

(1) Ibid. PI. 6. fig. 4.
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gaan , door welke ik de reeks van ziektekundige ver-

anderingen , welke in het slgmvlies der maag en

darmen vooral voorkomen , kon leeren kennen.

Onder de ziekelijke veranderingen , welke men in

de slijmvliezen, vooral in die der darmen aantreft,

zgn de zweren (ulcera) voorzeker niet de minst

belangrijke , hetzg dat men op haar menigvuldig voor-

komen let , hetzij op de toevallen , tot welke zij aan-

leiding geven. Te regt heeft men dan ook de ont-

wikkeling dezer zweren van haar eerste ontstaan af

tot de acine toe naauwkeurig opgespoord ; zoo dan

is een verschijnsel, op hetwelk eerst RöDERER en

WAGLER en PETiT hebben oplettend gemaakt , toen

hetzelve reeds geheel wederom in vergetelheid was

gekomen , op nieuw door het onderzoek van VON pom-

MER, BRETONNEAU, ANDRAL , TROUSSEAU, GEN-

DRIN, LOUIS, ALEERS enz. opgehelderd.

Ook ik heb dikwgls in mijne vroegere betrekking

,

in welke ik dagelijks een groot aantal lijders , zoo

wel met inwendige, als uitwendige ziekten behebt

,

te behandelen had , de darmverzwering gezien , de

verschijnsels , door welke zg zich openbaart , aan-

geteekend , en deze , wanneer de ziekte met den dood

eindigde, met de waarnemingen bij de lijkopening

vergeleken. Aldus deze ziekte beoefenende , leerde

ik allengs haar vi'oegtgdig bg lijders erkennen. Maar

ik moet bekennen , dat de gevallen , welke ongunstig

afliepen, mij allengs veel duidelijker begonnen te

worden, dan die, in welke de lijders herstelden,

ofschoon dezen het grootste getal uitmaakten. De

reden van dit verschijnsel is, dat er aan mijne ken-

nis der darmzweren nog een geheel tijdperk ont-

breekt, namelijk dat der genezing.

Lang vergeefs op ecne gelegenheid gewacht heb-
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bende , om in het cadaver de dannen te onderzoe-

ken van iemand , die vroeger eenmale van de darm-

verzweiing hersteld was , hegon ik op konijnen over

de herstelling der slijmvliezen proeven te nemen.

Bij konijnen dus, opende ik in de uitgestrektheid van

een' duim de buikholte, bragt door de wond een' darm

naar buiten , opende vervolgens den darm , en prepa-

reerde van de binnenste oppervlakte een stuk van

het slijmvlies los. Na dat ik den darm nu weder

teruggebragt en de buitenste wond door eene naad

vereenigd had , werden de beesten nu gadegesla-

gen. Evenwel bereikte ik mijn doel op deze wijze

niet geheel , daar of het beest te vroeg bezweek , voor

dat nog eene reproductiehsid kunnen plaats grijpen,

of zich een tegennatuurlijke anus vormde, welks in-

wendige opening de plaats innam van het gedeelte

van den darm, alwaar ik het slijmvlies had afgetrokken.

Evenwel zag ik bij een derzelven , dat na verloop

van veertien dagen werd gedood , en een' tegenna-

tuurlijken anus had behouden , rondom de opening

van den darm op zgne binnenste vlakte granulaties,

niet verschillende van die , welke men ook bij an-

dere wonden aantreft, welke door st/ppuraiie gene-

zen. Eene reproductie van het slijmvlies had dus hier

nog niet plaats gegrepen , zoo dat bet onzeker is , of

zich op die granulaties een slijmvlies nog zoude ge-

vormd hebben , of een vezelacbtig vlies , zoo als in

de waarnemingen van CRUVEILHIER in de maag heeft

plaats gehad.

Terwijl ik mij op deze wijze bezig hield met het

onderzoek, of slijmvliezen zich al of niet herstellen
,

kreeg ik de gelegenheid , om tot mijn doel te geraken.

Ik ontving het Iqk van eenen man , welken ik zelf

twee jaren te voren aan eene darmverzwering met
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tijpheuse verschijnselen behandeld had , en die ihaus

aan eene zeer acute pleiiritis met exsudatie van elter

in de borstholte was bezweken. Deukende alhier vele

likteekens te zullen aantreffen, vond ik echter tot

mgne grootste verwondering het grootste getal der

zweren nog aanwezend , en slechts op twee plaat-

sen duidelijk blijken van cicatrigatie. Later heb ik

ook nog in een ander lijk, waarvan mij echter de

geschiedenis onbekend is , likteekens van darmzwe-

ren gevonden, en eindelijk heb ik in het museum
van onzen beroemden p. camper een dergelgk voor-

beeld aangetrofl'en.

Op de hiernevensgaande plaat heb ik een likteeken

van het slgmvlies der darmen doen afbeelden. Het

likteeken, hetwelk geheel en al slijmvlies is, heeft de

gedaante van de vroegere zweer behouden, en is met

eenen verheven rand, die eveneens uit slijmvliesweefsel

bestaat , omgeven. Men ziet in dezen rand nog

eenige vahulae conniventes uitloopen. Zelfs de villi

zgn hersteld, hetgeen men duidelijk ziet, wanneer

men het nieuwe slijmvlies onder water onderzoekt;

immers dan blijkt het, dat elk der grootere heuvel-

tjes, welke op de plaat zijn afgebeeld, uit vele klei-

nere bestaat van de gedaante der villi.

In een ander preparaat, hetwelk ik bezit, heeft

eene ulceralie hetgeheele slijmvlies,alsmede den spier-

rok in den omtrek van een' duim vernietigd , maar

op den bodem van de zweer ziet men eene menigte

van met injectieatof opgevulde vaatjes. Misscliien

kan dit voorbeeld gehouden worden voor het eerste

tijdperk van genezing of reproductie. Dit gevoelen

vcrkrqgt meerdere waarschijnlijkheid door de waar-

nemingen van G. ANDRAL (1) , wicns onderzoek in

(>) Prcci» d'aaiitoinic patlioloKique. Tom. I. Pari» 1829. p. 452.
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het algemeen mijne waarnemingen bevestigt. Hg na-

melijk , de reproductie der slijmvliezen aannemende
,

zegt, dat hg zelfs meent, onderscheidene graden van

reproductie te hebben waargenomen. In den eer-

sten graad verschijnt het suhmuceuse celweefsel rood-

achtig en glad, hetgeen dan den overgang aantoont

van een celluleus vaatrijk vlies in een zeer eenvoudig

slijmvlies. In den 2den graad is dit slijmvlies gelijk

met den rand van het oude slijmvlies , maar kan

nog niet afgetrokken worden , en de vaatverspreiding

is eenvoudiger, dan in het oude slgmvlies; daaren-

boven heeft, wanneer het oude slijmvlies villi had,

het nieuwe er nog geene. In het derde tijdperk

wordt het nieuwe vlies gelijk aan het oude, en ver-

krijgt dan ook villi.

De reproductie der slijmvliezen thans dus bewezen

zijnde , rijst de vraag op , of zg ook soms op andere

plaatsen ziekelgk zich ontwikkelen. Het gevoelen van

J. F. MECKEL (1), dat men elke etterafscheidende

oppervlakte met een ofschoon onvolkomen slijmvlies

moet vergelijken , strookt voorzeker niet meer met de

nieuwere gevoelens over de ettersecretie. Het vlies

daarentegen , de zoogenoemde memhrana pyogene-

tica, welke de inwendige oppervlakte van pijpzwe-

ren , van de vomicae der longen enz. bekleedt , heeft

inderdaad het voorkomen van de eenvoudige slijm-

vliezen , b. V. zoo als dat der pisleiders ,
galbuizen enz.

Om de overeenkomst tusschen slijmvliezen en de

memhrana pyogenetica nader te leeren kennen , heb

ik beider scheikundige verhouding nagegaan , en de

volgende uitkomsten verkregen.

De memhrana pyogenetica, genomen uit eene vomica:

(1) h. c. Tom. I. pag. 624.
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der longen , trok zich in kokend water zameu , maar

loste zicU door het koken niet op, ofschooti het ko-

ken gedurende tweemaal vier en twintig uren werd

voortgezet. Echter was hare witte kleur nu in don-

ker bruin veranderd. Geleistof verkreeg ik niet.

Ook ia azijnzaur, hetzij dat dit zuur koud of heet

werd gebezigd , loste zich dit vlies niet op , maar

werd doorschgnender; gemakkelijk echter loste het

zich in liquor polassae causticae op , zoo echter

,

dat toch eene kleine hoeveelheid zwarte stof ach-

terbleef.

Zie daar nu dezelfde scheikundige eigenschap-

pen , welke ik in het slgmvlies der darmen heb aan-

getroffen. Reeds bichat en berzelius hebben waar-

genomen , dat slijmvliezen zich door het koken in

water niet oplossen , en geene geleistof leveren ; ik

kan deze waarneming, welke Weber (1) alsnog on-

zeker opgeeft, bevestigen, daar zich het slijmvlies der

darmen , ook wanneer ik lietzelve 4 maal vier en twin-

tig uren had laten koken , nog niet had opgelost. Cit

deze waarneming blijkt dan tevens het groot verschil

tusschen de uitwendige huid en de slijmvliezen , een

verschil, hetwelk door velen al te gering geacht wordt.

De behandeling van de slijmvliezen met azijnzuur

is door mq zeer geschikt bevonden , om de gesteld-

heid der sl^mvliezeu te onderzoeken ; kookt men hen

in dit zuur, zoo blijft niets dan het slijmvlies over

zonder eenig spoor van celweefsel, hetgeen mg te

meer opmerking schijnt te verdienen, daar ook het

«Igm zelve zich niet in azijnzuur oplost. In loog-

zouten daarentegen lost zich het slijmvlies der dar-

(1) lllLDKnRANiJT's Anatomif 'X'oin. I, pag. 425.
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men met achterlating van eene kleine hoeveelheid

zwarte stof, geheel op.

Uit dit, ofschoon onvolkomen scheikundig onder-

zoek blijkt, dat de membrana pyogenetica dezelfde

eigenschappen heeft, als de slijmvliezen, hetgeen

gevoegd bij het uiterlijk voorkomen der memhrana

pyogeiietica ons doet besluiten , dit vlies onder

de slijmvliezen te rangschikken.
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EENIGE BIJDRAGEN TOT DE ZIEKELIJKE

VERANDERINGEN DER BEENDEREN.

A. A. SEBASTIAN,

UooQheraar te Groningen^

Vfezondheid en ziekte, ofschoon twee verschilleude

gesteldheden , toonen ons de eene zoo wel als de an-

dere, alle eigenschappen van het leven. Zoo toch als

het leven zich door aanhoudende veranderingen ken-

merkt , zoo is ook en gezondheid en ziekte eene ver-

eeniging van verschijnselen , welke gedurig verande-

ren. Het gemis van eenen staat van rust is het ka-

rakter zoo wel van het eene als van het andere. In het

leven zien wg eene onophoudelijke ontwikkeling zon-

der stilstand, even als de pasgeboren zuigeling reeds

den weg tot den vroegeren of lateren dood intreedt.

De ziekten zien wij beginnen , het tijdperk harer

jeugd bereiken; vrg zien haai- toenemen en tot den

mannelgken ouderdom bevorderd worden , vervol-

gens , na zich in volle kracht eenigen tijd te hebben

staande gehouden , verminderen en eindelqk verdwe-

nen , d. i. als het ware door den dood -vernietigd

worden. Ziet daar eenen omloop en eene orde , aan

het leven , aan gezondheid en aan ziekte eigen. Even

als het getal der dieren en planten , ofschoon ver-

bazend groot, niet oneindig is, zoo ook is het getal

der ziekten bepaald. Dieren en planten , even als
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de ziekten , hebben bepaalde eigenschappen , door

welke zij in geslachten, soorten en verscheidenheden

kunnen verdeeld worden. Sommige ziekten zijn een-

voudiger , andere meer zamengesteld , even als ook

sommige planten en dieren eenvoudiger van maak-

sel, andere zamengestelder van bewerktuiging zijn.

Gelijk eindelijk sommige geslachten van dieren van

onzen aardbol zijn verdwenen , en andere welligt hun

aanzijn aan eene latere schepping verschuldigd zijn

,

zoo ook hebben sommige ziekten opgehouden te be-

staan, maar zgn andere voor deze in de plaats ge-

komen.

Daar de algemeene kenmerken van het leven in

alle dieren worden aangetrofien , en het leven aan

een zeker getal van vormen gebonden is , zoo vindt

men veelal eene ovei'eenkomst van verschijnselen en

bewerktuiging zelfs tusschen de meest verschilende

dieren. De natuurkundigen van onzen tgd hebben

door vele voorbeelden deze overeenkomst aangetoond
,

en aldus bewezen, dat door verschillende zamenvoeging

van de onderscheidene vormen, aan welke de natuur ge-

bonden is , al die groote verscheidenheid wordt teweeg-

gebragt , welke ons tot zoo vele bewondering dwingt.

Doordien zich nu in ziekte en gezondheid even-

eens de algemeene kenmerken van het leven open-

baren , zoo verwonderen wij ons niet , wanneer wg

tier en daar ook tusschen beider verschijnselen eene

overeenkomst ontwaren. Immers, daar het leven bij

alle verscheidenheid, die het ten toon spreidt, toch

vaste wetten volgt, en de wgze, op welke hetzelve

werkt, bepaald en onveranderlijk is, maar slechts

de hoeveelheid van deszelfs werkingen verschilt,

zoo moet ook de wijze van werking van het

leven in den gezonden en ziekelgken staat de-



237

zelfde blijven, en kan het verschil tusschen beider

gesteldheden slechts in hoeveelheid van levenswei"-

king bestaan.

De bijdragen , welke ik tot de kennis der ziekelijke

gesteldheid der beenderen thans leveren zal , zullen

ous, zoo ik mij niet bedrieg, de juistheid van het

gezegde doen zien, en wg zullen opmerken, dat de

natuur in ziekten op eene overeenkomstige wijze te

vrerk gaat , als in den staat der gezondheid , en dat

de veranderingen in ziekten zoodanig zgn , als er

ook in gezonden staat voorkomen.

I. Oeer de verandering van de hoeveelheid

dierlyke en aardachtige zelfstandigheid

der beenderen in heenziehten.

Dat de scheikundige zamenstelling der beenderen

niet op alle leeftijden van den mensch dezelfde is
,

maar de evenredigheden vooral van dierlijke en aard-

achtige deelen met den leeftijd veranderen, is eene al-

gemeen bekende zaak. Schreger (1) heeft in de

beenderen van kinderen 47,20 dierlgke stof en 48,48

aardachtige gevonden , terwijl er in de beenderen van

volwassenen 20,18 dierlijke en 74,84 aardachtige

deelen aanwezig waren. Davij (2) heeft in de been-

deren van volwassenen 37,5 dierlgke en 62,0 aard-

achtige stof aangetroffen ; daarentegen heeft hij in

de beenderen van kinderen 53 dierlijke en 47 aard-

achtige zelfstandigheid gevonden. Ook bg de dieren

verschilt de hoeveelheid van dierlgke tot aardachtige

(1) Oflcocbemiac Spec. Viteliurgac 1810 'i p. 10.15.

(2) MoMBo's Outliaes of the analomy of llie human boJy.
ï. I. p. 36.
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deelen der beenderen, zoo als uit mijne eigene proe-

ven kan blijken. Ik heb namelijk gevonden

Aardacht, zelfst. JDierlijkc zelfflt.

in lange beenderen van Iguana 60,00 40,00

« de ribben van eene slang

(Pjthon) 50,00 50,00

« het schild van den rug van

eene landschildpad 57,50 42.50

« het kieuwendeksel van een'

schelvisch 60,00 40,00

« de furcula van eene eend, . 55,00 45,00

« het been van den penis van

eene Phoca 61,65 38,35

« Trichechus

Rosmarus 56,34 43,66

« de proces, spinos. van Delph.

Phoc 60,00 40,00

Daar dus de verschillende evenredigheden, onder

welke de dierlijke en aardachtige zelfstandigheid der

beenderen van mensclien van verschillenden leeftijd

en van verschillende dieren voorkomt, met de voeding

der beenderen in het naanwsle verband staan , zoo

kwam het mij niet ongepast voor te onderzoeken,

of ook ia die ziekten der beenderen , welke op de

voeding eenen grooten invloed hebben, de hoeveel-

heid van dierlijke tot aardachtige bestanddeelen ver-

anderd wordt. Wel hebben reeds DAVY en bostock

enkele beenderen door rachitis of osteomalacia

aangedaan onderzocht, en eene aanmerkelijke ver-

meerdering der dierlijke zelfstandigheid met ver-

mindering der aardachtige waargenomen , maar deze

proefnemingen hebben zich slechts tot eenige wei-

nige beenderen bepaald en wel nog alleen tot zoo-

danige , die door bovengenoemde ziekten waren
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aangetast , zoodat men dus over de gesteldheid der

beenderen ia andere beenziekten tot dus verre

nog in het geheel geene waarneming had.

Alle proeven, welke door mij genomen zgn, ook

de reeds bovengenoemde , lieb ik op den droogea

weg gedaan: d. i. ik heb te voren het beenstuk

gewogen , vervolgens hetzelve doen calcineren , ea

het verlies aan gewigt als de hoeveelheid van ver-

brande dierlgke zellstandigheid beschouwd. Deze

methode scheen mij zekerder toe, daar bij het

onderzoek langs den natten weg het zoutzuur altgd

een gedeelte van de dierlijke zelfstandigheid met

de aardachtige oplost eu uittrekt. Nog moet ik op-

merken , dat die proeven , welke mg om de eene

of andere oorzaak niet naaawkeurig schenen , hier

niet vermeld worden.

Daar alle ziekelijke beenderen van menschen, door

mg onderzocht zijnde, aan volwassene personen

hebben toebehoord , zoo heb ik te voren ook eenige

proeven genomen over de zamenstelling van gezon-

de beenderen. Zie hier de uitkomsten : ik heb

gevonden

Aardacht. t. Dierlijke i.

in het opperarmbeen 63,34 36,66

« « dgebeen 63,34 36,66

« « scheenbeen 63,34 36,66

(( de spongieuse zelfst. van het-

zelfde scheenbeen 66,66 33,34

« de beenderen van den schedel,

in drie experimenten .... 60,00 40,00

« eenen ouden Grickschen sche-

del te Athenen opgedolven . 80,00 20,00.

Uit deze opgave blijkt , dat de uitkomsten van mijne

proeven meer nabijkomen tot die , welke door DAVV
NAT. TIJÜ8CI1K. I. 17
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veikregeii ziju , dan lot die van SCHR^GEB. Evenwel

verschillen de mijne van die van davy in zooverre

,

als deze engelsche natuurkundige in de beende-

ren van den schedel meer aardachtige deelen, dan

in de lange beenderen zegt gevonden te hebben.

Ook strooken de uitkomsten van mijne vierde proef

niet met de waarnemingen van berzelius , dat na-

melgk de subst. spongiosa niet onderscheiden z^

van de subst. compacta aangaande de hoeveelheid

van dierlijke en aardachtige bestanddeeleu.

Bij mgn onderzoek van zieke beenderen zga de

uitkomsten de volgende geweest. Ik heb namelijk

gevonden :

Aardacht, i. Dierlijke z.

in een dijebeen door lues venerea

verdikt • . . . 60,00 40,00

« een scheenbeen op dezelfde

wgze veranderd 73,24 26,66'

« een ander dijebeen dito. . . . 60,25 39,75

« een wandbeen (os bregmatis)

dito 60,93 39,07

« een ander wandbeen 56,52 43,48

« een d^ebeen verdikt ten ge-

volge van cachexia scrophu-

losa 56,93 43,07

« eene herstelde tibia 54,17 45,83

« een stuk tibia door necrosis

afgestoten 60,87 39,13

(( een stuk uit het kniegewricht

door ancylosis completa ver-

groeid 56,25 43,75

« eene beenstof , door welke twee

ruggewervels zamen gegroeid

waren 60,00 40,00
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Aardachi, z. Dierlijke i.

in een geëxfolieerd stuk van het

voorlioofdsbeen . ....... 60,00 40,00

« eene exostosis van den schedel. 62,88 37,12

(( callus luxarians, door welken

eene breuk van den hals van het

d^ebeen was genezen 41,66 58,34

« callus luxurians van het os

ilium eener vrouw 65,39 34,61

« het bovenste fragment van een

gebroken eu kwalijk genezen

dgebeen 57,82 42,18

« een gebogen scheenbeen van

eenen mau 62,00 38,00

« het verweekte schouderblad

van eenen delphinus 56,66 43,34

« de verbeende kraakbeenderen

der ribben van een paard . . 54,54 45,46

Uit deze proeven nu blijkt ten eerste , dat bij ziek-

ten der beenderen de natuurlijke verhouding van

d« hoeveelheid dierl^ke en aardachtige zelfstandig-

heid veranderd wordt , en ten tweede , dat de hoe-

veelheid dierlijke stof grooter wordt, terwijl die van

de aardachtige vermindert. Hier hebben wij dus

een achteruitgaan in de ontwikkeling der beende-

ren , eene gesteldheid van het been , bg welke

hetzelve meer gelijk wordt aan de gesteldheid der

beenderen in eenen vroegeren leeftijd. Wij hebben

echter hier tevens een verschijnsel, hetwelk ons de

overeenkomst der wigzc van werking in den gezon-

den en ziekelijken staat duidelijk aantoont.

17"



242

II. Over de verandering van substantia cortica-

lis der heenderen in suhst. sponyiosa hy de

gezonde en ziehelyke heenwording.

Het is eene waarneming, voor liet eerst door onzen

landgenoot ALBINüs (1) gedaan , en eerst voor vier

jaren door ^. U. WEBER (2) bevestigd, dat bg

de beenwording van het geraamte de substantia

corticalis s. compacta van een verbeeningspunt

(punctum ossificationis) in subst. spongiosa veran-

derd wordt. Albinus heeft namelijk gezien, dat

de verbeeningspunten van de ossa tarsi, van de

ligchamen der wervels, van het borstbeen enz. door

eene dunne laag van subst. corticalis bedekt z^n,

die echter later, wanneer het beenpunt grooter

vrordt, in subst. spongiosa verandert. Ook heb ik

dit meermalen aldus gezien en zelfs bij de ossa in-

nominata, van welke vooral het verbeeningspunt

van het osilium, duidelijk met eene dunne laag van

subst. cort. bedekt is. Ook laat zich de vermeer-

dering van de dikte van een lang been wel niet op

eene andere wijze verklaren. Ook ziet men reeds

ia den gezonden staat bij lange beenderen, wan-

neer zij overlangs worden doorgezaagd, op de bin-

nenste vlakte der subst. corticalis een of meer

beenplaatjes, die eigenlijk den overgang maken van

de subst. compacta tot de spongiosa. Deze plaat-

jes worden naar de gewrichtseinden toe menig-

vuldiger, en maken eene subst. spongiosa, welke

niet het celachtig en netachtig voorkomen heeft

^

(1) Anat. Acad. , Lib. VII , Cap. 6 pag. 69.

(2) HiLDEBRANnt's Anatom. , Braunichweig I83Ö, T.

pag, 337.
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als de eigenlijke subst. spongiosa , raaar meer

overlang loopende buizen vormt met gaten. Ook

zgn deze beenplaaljes dikker, dan de plaatjes,

welke de gewone subst. spongiosa vormen. Zonder

twijfel wordt deze verandering door de vaten van

het been teweeg gebragt; deze toch , zich al meer

en meer ontwikkelende, doorboren niet op eens,

maar langzaam op vele punten de subst. cort. , waarna

zich dan op nieuw eene bastzelfstaudigheid vormt,

om , wanneer de groei nog niet voleind is , dezelfde

veranderingen te ondergaan. Men zal hiertegen

niet in het midden brengen , dat dit gevoelen van

aanhoudend vernietigen en hervormen, der subst.

corticalis met de werking der levenskracht , die niets

te vergeefs voortbrengt, in str^d is ; want dit is

juist het eigenaardige dezer onbekende kracht, dat

zij, als eene altoos werkzame Penefope, vormt om Ie

vernietigen, en vernietigt, om te kunnen herstel-

len. — Door uilzetting echter van de substantia

spongiosa en voortstuwing der subst. corticalis kan

die groei niet geschieden , want dan zouden de

celletjes van de eerstgenoemde zelfstandigheid al-

lengs grooter moeten worden, hetgeen echter niet

wordt waargenomen.

Dit verschijnsel nu van verandering der subst.

compacta der beenderen in subst. spongiosa komt

echter geenszins alleen bg de wording der been-

deren voor , maar keert in den ziekelijken staat soms

ook bij volwassenen terug, aldus toonende een ken-

merk te zijn van het eigenaardig leven der been-

deren in het algemeen.

Ik heb op de nevensgaande plaat een gedeelte

vnn het opperarmbcen ,
vlak beneden deszelfs hoofd

,

van ecnen volwassen man doen afbeelden. Men ont-
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dekt op hetzelve eene exostosü , welke vooral uit

subst. spongiosa bestaat en slechts door eene danne

laag van subst. compacla bedekt is , terwijl op de

andere zijde van het been de subst. corticalis hare

natuurlijke dikte heeft behouden. Buiten twigfel

heeft de subst. corticalis aan den kant der exosto—

fis geloopen , alwaar men thans eene streep van lich-

ter gekleurde subst. spongiosa ontwaart. Hier ter

plaatse is dus de ziekte begonnen , en hier heeft

eene verandering van subst. cortic. in spongiosa

plaats gehad. De eigenaardige loop van de cel-

letjes der nieuwe subst. spong, beeft op de teeke-

ning niet wel kunnen voorgesteld worden. De cel-

letjes loopen namelijk meer regt uit van boven

naar beneden , hetgeen
,
gevoegd bij de meerdere

grootte der celletjes , aan de nieuwe subst. spong,

een ander voorkomen geeft, zoo dat men haal:

zelfs bij den eersten opslag van het oog van de oude

subst. spongiosa kan onderscheiden.

Ik zal nu , voor dat ik tot de beschouwing van

het overig gedeelte der exöstosis overga, eerst

de gronden opgeven , op welke mijn gevoe-

kn steunt, dat de lichter gekleurde streep van

subst. corticalis (a. a.) , die wij aan eene verande-

ring der subst. corticalis in spongiosa hebben toege-

schreven , in der daad aldus ontstaan is.

Vooreerst is aan eene vermindering der subst.

corticalis, ten gevolge van uitzetting der celletjes

der subst. spongiosa niet te denken, want dan

zouden de celletjes van de oude subst. spongiosa

(6. 6.) zich grooter moeten voordoen. Maar bet

is zulks te meer onmogelijk, daar de celletjes zelve

zich niet kunnen uitzetten , en er van eene uitzettende

zelfstandigheid niets te vinden was. Wanneer dus
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deze vooronderstelling geheel ongegrond schijut , zoo

zonde men daarentegen kunnen vragen , of niet

eene drakking der, het been van buiten bedede-

kende, deelen de verdwijning der subst. corticalis

had teweeggebragt ; maar ook dit was in het be-

staande onmogelijk, want ten eerste, waren er in

het periosteum, in het celweefsel , in de spieren enz.,

geene gezwellen , en ten tweede , hadden zij , wa-

ren zg er geweest, toch geene exostosis kunnen

teweegbrengen. Er blijft dus thans nog maar eene

wi)ze van ontstaan over en deze is die, welke ik

reeds te voren als de het meest waarschijnl^ke heb

opgegeven , dat namelgk de subst. corticalis in spou-

giosaveranderd is.

Hiervoor pleit ten eerste, dat eene zoodanige ver-

andering reeds in den gezonden staat voorkomt, en

ten tweede, het aanzien van de nieuwe subst. spon-

giosa zelve. Immers doordien , zoo als gezegd is , de

celletjes van deze subst. spongiosa overlangs (d. i.

naar de lengte van het been) loopende buizen vormen,

zoomoet noodzakelijk de oorzaak van hun ontstaan ook

in die rigting gewerkt hebben. Tot het been zijn

meer vaten doorgedrongen , en wel tot de subst. com-

pacta en hebben langzamerhand deze beenstof door-

ploegd, tot dat zg het voorkomen van subst. spongiosa

verkregen had. Niet zeldzaam treft men ook lange

beenderen aan , in welke men , wanneer zij overlangs

zgn doorgezaagd , in het midden der subst. compacta

een begin van de ontwikkeling van subst. spongiosa

ontwaart; dan ook vindt men, wanneer het been

versch was, in die nieuwe subst. spongiosa eene me-

nigte van vaten, hetgeen ten bewijze kan dienen, dat

de verandering van subst. cort. in spongiosa door de

vaten wordt teweeggebragt. Op dezelfde wij^.c ver-
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andert Let rniddelschot , hetwelk bij reeds genezene

beenbreuken, somslanger soras korter, de mergliolte in

eene bovenste en onderste helft afscheidt, later in

subst. spongiosa , zoo als ik op een groot getal prae-

paraten kan aanwijzen.

Aangaande nu het overige gedeelte der exostosis

(e. d.) zoo moet men het er voor houden, dat dezelve

ontstaan is, doordien, na dat de geheele subst. cort.

van het been in subst. spongiosa vei'anderd was , nu

de nieuwe subst. spongiosa bedekt werd met eene

dunne laag van nieuwe subst. corticalis, die eehter

Jater eveneens in subst. spongiosa veranderd werd

,

omdat de ziekelijke gesteldheid op dezelfde plaats

bleefvoortduren. Zoo dan heeft zich de altoos nieuw

gevormde subst. corticalis in spongiosa veranderd, en

werd deze met nieuwe subst. corticalis bedekt , tot

dat het gezwel die grootte bereikt had , in welke wij

letzelve hebben aangetroffen. Wij zien dan ook op

de plaat (bij c) de dunne subst. corticalis alreeds we-

der gedeeltelijk in subst. spongiosa veranderd. — De

subst. compacta , welke men in de exostosis (d) ont-

waart , is waarschijnlijk daardoor ontstaan , dat cellet-

jes der subst. spongiosa met beenstof werden opgevuld,

hetgeen men inspissatio der beenderen noemt, en

vooral hg syphilis wordt aangetroffen.
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BIJDRAGEN

NATUURLIJKE GESCHIEDENIS VAN DEN MENSCH;

.1. VAN DER HOEVEN.

IL OVER BE HOOFDSTAMMEN VAN HET
MENSCHELIJK GESLACHT.

Ordinis haec virtus erit et venus, autego fallor,

Ut jam nuoc dicat jam uunc debentia dici

,

l^leraque differat et praesens in tempus omittat.

HoilATIUS , de Arte Poet.

Wij liebben in een vorig stuk de grenzen aange-

wezen , binnen welke de natuurlijke geschiedenis van

het menscheltjk geslacht zich beperken moet. Bijdra-

gen te leveren tot de kennis van verschillende men-
schenstammen is ons hoofddoel , en wij znllen de-

zelve zonder bepaalde orde laten volgen , naar gelang

de bouwstofTen , die verzameld zijn, meerdere vol-

ledigheid bekomen. Het zal derhalve niet ongepast

zijn, de/.e afzonderlijke en stukwijze mcdedeelingen

door eene algemeenc schets der verschillende men-
ichenrasccn te latm voorafgaan. Deze schets zal
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hoofdzakelijk strekkeu om op te geven , wat er in dit

gedeelte door onze voorgangers verrigt is, en alzoo

den tegenwoordigen toestand van dit gedeelte der

natuurlijke gescbiedenis eenigermate doen kennen.

Op volledigheid maakt dezelve geene aanspraak en de

afgebrokene en geheel vrge bevrerking van ons oa-

derwerp zal ons , zoo vfij hopen , gelegenheid geven , in

't vervolg de begane onnaauwkeurigheden en missla-

gen meer en meer te verbeteren. Wg wenschen

geheel onbevooroordeeld te werk te gaan , en

bepaalde inzigten niet tot grondslag te leggen,

om dezelve door bijzondere en partijdig gekozene

daadzaken te bevestigen ; hierom kunnen w^ ook onze

denkbeelden aangaande de verdeeling van het ge-

heele menschcngeslacht in bepaalde stammen of

hoofdvei-scheidenheden eerst bij latere gelegenheid

mededeelen. Deze schels wenscheu wij derhalve

alleen als inleiding beschouwd te zien voor den genen,

die met het onderwerp minder bekend is. Hij , die

er zich meer mede bezig heeft gehouden , moge

dezelve , wat ons betreft , ongelezen ter zijde leggen.

De vèrdeelingen van het menschelijk geslacht,

welke door onderscheidene schrijvers , die zich vóór

BLUMENBACH met dit onderwep hebben bezig gehou-

den , zijn voorgedragen ,
gaan wij thans met stil-

zwegen voorbij. Men kau daarover het bekende

werk van blumenbach (1) zelve raadplegen, in

hetwelk deze opgaven met al die uitvoei'igheid ge-

vonden worden, die men van de uitgebreide littera-

i'ische kennis van dezen beroemden man verwach-

ten xnogt.

(1) De Gentri» Humani variclale nativa , Edit. 3. Gottingac

1795 ,
8°.
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De bekendheid van dat werk van blumenbach,

van hetwelk behalve drie oorspronkelijke uitgaven,

ook vertalingen, waaronder eene nederduitsche , voor-

handen zijn , ontslaat mg ook van eene breede ontvou-

wing der door dien schrijver gevolgde verdeeling.

Kortelgk slechts zij het volgende herinnerd. Blumen-

bach neemt vgf hoofdverscheidenheden of stammen

van het menschelijk geslacht aan ; den kaukasi-

schen , mongoolschen , aethiopischen , amerikaan-

schen en maleitschen stam. Bij den kaukasischen

stam (varietas caucasia) is de kleur blank, met

roodachtige wangen, het haar bruinachtig, het

hoofd rond. Het gelaat is ovaal ; de neus smal

,

meest eenigzins gebogen ; de mond klein. De snij-

tanden staan in beide kaken loodregt. De kin is

vol en rond. Hiertoe brengt hij de Europeanen,

met uitzondering der Laplanders en Finnen, en

W. Aziaten tot aan de Oby , de Kaspische Zee en

den Ganges en eindel^k de bewoners van het N.

Afrika. — Bij de mongoolschen stam {varietas mon-

tfoUca) is de kleur geel, het haar zwart, st^f,

ragt en van geenen overvloedigen wasdom. Het

hoofd is vierkant, het gelaat breed; de tusschen

de oogen liggende ruimte is plat en breed , de neus

klein en platgedrukt. De wangen steken naar bui-

ten uit ; de opening der oogleden is naauw ; de

kin komt eenigzins naar voren. Tot dezen stam be-

hooren , volgens BLUMENBACH , de overige bewoners

van Azië (met uitsluiting der Maleijers , op het

Schiereiland aan gene zijde van den Ganges) , de

Finnen en Laplanders in Europa , en de Eskimo's

en overige volken in het N. van Amerika van de

Heringttraat tot aan Groenland. — De aethiopi-

sche stam {varietaa aethiopiva) is zwart ; het haar
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is zwart en geiiroesd. Het hoofd is smal, z^de-

lings zamengedrukt ; het voorhoofd in het midden

rond uitpuilende; de jukbeenderen steken voor-

waarts uit; de breede
,

platte neus ligt met de

vooruitstekende kaken bijkans in dezelfde vlakte.

De tandkasrand is smal en naar voren toe verlengd

;

de bovenste snijtanden staan schuins naar voren.

De lippen , vooral de bovenlip zijn dik. De kin

wijkt naar achteren. Tot deze verscheidenheid be-

hooren de volken van Afrika, met uitsluiting van

de noordelijke bewoners van dat werelddeel , die

tot den eersten stam gebragt zijn. — De ameri-

kaansche verscheidenheid {varietas americana) is

koperkleurig; het haar is zwart, stijf, regt en dun

bewassen. Het voorhoofd is kort ; de oogen staan

diep. De geheele gedaante van het gelaat is breed

,

met uitstekende wangen , maar niet plat. Tot dezen

stam behooren , met uilzondering der meest noor-

delijke, al de oorspronkelijke bewoners van Ame-

rika. — De maleitsche stam (varietas malaiea)

bevat in de laatste plaats , behalve de bewoners van

het schieieiland Malacca, ook de eilanders van

den mollukschen Archipel, van de Phihppijnen

,

van de stille Zuidzee en de bewoners van Nieuw-

Holland; Dezelve kenschetst zich , volgens blumen-

BACH, door eene bruine kleur, zwart, zacht, ge-

lokt en digt bewassen haar. Het hoofd is mid-

delmatig smal ; het voorhoofd eenigzins uitpuilend.

De neus is plat, breed, de mond groot; de bo-

venkaak steekt eenigzins vooruit.

Wij hebben deze verscheidenheden opgegeven

met de kenmerken , die blumenbach aan dezelve

toekent. Intussclien valt het in het oog, dat die

van de twee laatste stammen vrij onbepaald zijn.
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ea BLUMENBACH zelve beschouwt den mongool-

sclien ea aeltiopischen stam als twee uitersten

,

tusschen welke de kaukasisclie in het midden

staat, terwgl de amerikaansche een middestam

is , tusschen den kaukasischen en mongoolschen

,

de maleilsche daarentegen den overgang vormt van

den kaukasischen tot den aethiopischen.

INIen zou derhalve deze 5 verscheidenheden

aldus kunnen rangschikken :

f^arietas mongolica.

^ farietas americana.

Varietas caucasia.

T, Varittas malaica,

f^arietas aethiopica.

Maar behalve dit onzekere en onbepaalde, be-

halve de in het rangschikken der volken onder

deze vijf hoofdstammen welligt begane onnaauw-

keurigheden (want de Finnen en Laplanders b. V.

kunnen toch moeijelgk met de Sinezen in eenen

stam gebragt worden) , behalve dit alles , hetwelk

later onderzoek verbeteren kon, zonder dat daarom

het geheele zamenstel dezer verdeeliug veranderd

behoefde te worden , is ook althans een dier vijf

stammen geheel willekeurig en vereenigt de ver-

schillendste volken. Ik bedoel den Maleitscheii stam

,

waartoe BLUMENBACH de Papous van Nieuw-Guinea,

de Javanen , de bewoners van de stille Zuidzee-

cilanden en de onbeschaafde inboorlingen van Nieuw-

Holland brengt. Wanneer blumenbacii zegt, dat

deze stam het midden houdt tusschen den aethio-

pischen en kaukasischen , zou men bijkans denken ,

dat hij lioofdzakeiijk aan die kroesharige Papoiix ge-

dacht had, welke nieu , om hunno overeenkomst met
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negers ook negrillo'g genoemd heeft. Maar hoe kan

hetzellde op de eigenlijke Malegers worden toege-

past , die veeleer, als men van overgang spreken

Vïil, tusschen de molgoolsche en kaukasisohe vol-

ken in staan? Elk die den gelaatsvorm der Maleijers

met dien der Sinezen, vergelijkt zal in beide meer

overeenkomst vinden , dan er tusschen eeneu Neger

en Maleijer plaats heeft.

De geleerde reisgenoot van COOK , J. R. FOKSTER ,

heeft reeds voor b^kaus vijftig jaar opgemerkt, dat

men in de bevolking der eilanden van de Zuid-

zee twee hoofdafdeelingen onderscheiden moet. Tot

de eene verscheidenheid behooren zwarte stammen

met kroesachtig haar , tot de andere , menscheu van

lichter kleur, die schooner gevormd zgn (1). —
Lesson heeft in het zoologisch gedeelte der reis-

beschrijving van DUPERREV (2) drie rassen onder-

scheiden , een hindoes-kaukasisch , een mongoolsch

en een zwart ras; en dit laatste, de A.lforesen,

bewoners van de binnendeelen der groote eilanden

van den indischen Ajrchipel , de bewoners van Au»-

stralie , en eindelijk de Papous omvattende , is we-

derom zoo onbepaald , dat men er geene algemeeue

kenmerken van kan opgeven. De hindoes- kaukasi-

sohe stam omvat de maleqers en de bewoners van

de stille Zuidzee-eilanden , als twee takken (eeneu

maleitschen en oceanischen) ; tot den mongoolschen

of mongoolsch-kaukasischen stam brengen LESSOer

en GARNOT de Carolina-eilanders. De verdee-

(1) Bemcrkungen über Gegimsiiinde der physischen Erdbe~

schreibutig , Naturgcsch. und siltlichen Phihsojjhie , auf

seiner Seisc urn die Jfeli gcsammelt. WicD 1787 . 8".

S. 192 ff.

(2) Voyage aulovr du Mende. Paris 1S2G. Zoölogie 1.
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liog van BLUMENBACH moet gevolgelgk. eene veran-

dering ondergaan en meu zal meerdere of inindere

hoofdstammen van liet menscbelijk geslacht moetea

aannemen, wanneer men aan dezelve eeiiige alge-

meen geldende kenmerken geven wil.

Deze twee wegen zgn dan ook door latere schr^-

vers ingeslagen. Zg , die minder stanunen aanne-

men, behouden, zoo als CüVlER (1), den aethiopi-

schen , kaukasischeu en mongoolschen , of voegen

daar nog den amerikaanschen stam bij , zoo als

RUDOLPHI (2).

Den tegenovergestelden weg hebben vele lateren

ingeslagen en onder dezen vooral desmoüLINS en

BORY DE ST. VINCENT, welke beide schrijvers ook

daarin met elkander overeenkomen , dat zij , het

denkbeeld van stammen of rassen latende varen

,

aan hunne verdeeiiugen den naam van menschen-

soorten geven (3). desmoulins neemt 16, bory
DE ST. VINCENT 15 meuschensoorten aan. De
eerstgenoemde schrijver benoemt en onderscheidt

die soorten op de volgende wijze. Zijne eerste soort

is de scythisvlie ; de suijtandcn staan loodregt ; de

horea z^a rosachtig of zeer blond ; de oogappel

of liever de irU is blaauw, groen of grij^achtig.

(1) Régne anitn. I.

(2) Grundriss der Phjsiologie I. Bcriin 1821 , S. 57.

(3) Desmoulins, Bisloire Naluretlc des Races humaincs. Pa.
ris 182G , 8°. Het eerste ootwerp zijner verdeeling viodt
men reeds in ecnc talel , die een jaar vroeger achter liet

Utc deel van MAOENniE Précis ikmentaire de Phijsiolo-

gie was uitgegeven.

Bory of, st. viycn.NT ia het artikel liomme, Dktion.
cUusiquc d'IIist. naturelle VMI. (1825), pag. 2t;9—346

,

en ccno afzonderlijke , vermeerderde uitgave daarvan in 2
Ueine koekdecltjcs {l'IIomme. Esiai Zoologiquc tur k
?CTire Uumain. Paris 1827.)
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Tot deze soort brengt hij drie rassen: het aWo-
germaamche , het filmische en het lurksche. De
tweede soort is de kaukasische: deze onderscheidt

zich door eene eenigzins kleinere ligchaamsge-

stalte van de germanen ; het h'gchaam is zeer wei-

gemaakt en tenger ; de neus , het voorhoofd , de

oogen zijn zeer welgevormd ; het hoofdhaar en de

oogen zijn zwart. Hiertoe behooren de bewoners

van het kaukasisch gebergte, de Georgiers, Arme-

niers , enz. De derde soort is de Semitische : de

snijtanden zijn zeer regtstandig ; het haar en oogen

zijn zwart of bruin; de gestalte is middelmatig,

het gelaat eirond ; de wangen zijn weinig of niet

gekleurd ; de oogen zijn groot ; de neus is ragt

en vooruitspringend , het ligchaam zeer behaard.

Tot deze soort brengt DESMOULINS drie rassen:

het arabische (waartoe hij, zonderling genoeg, de

Persianen brengt, en hetwelk de Joden en Abys-

siniers mede omvat), het etrusco-pelasgische, en het

keltische (.'). De vierde soort heet de atlandsche; :

derzelver kenmerken zgu regtstandige snijtanden

,

een eirond aangezigt , een vooruitstekende neus

,

kastanjebruin of blond hoofdhaar, en een gat in

het opperarmbeen boven het ondereinde, in de groef

voor het ellebooguitsteeksel (1); hiertoe behooren

(1) CUVIER heeft in het geraamte eeuer govanche vrouw dit

kenmerk , even als bij dat eener Loschjesmannin , aange-

troffen (JV/cm. du Muséum d'Uist. nat. lU. 1817, p.

270); maar hij waarschuwt reeds voor liet misbruik

,

't welk men van die enkele waarneming hier gemaakt

"vindt : » Toutefois je suis bien loin de prttendre faire de

ces pariicularitcs des caractères de race. Il faudroit au^'

paravant avoir examiné «« assez grand nombre de sque~

lelies pour s'assurer qu'il n'y a en cela rien d'indivi-

duel.''
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de oorspronkelijke bewoners der Kanarische eilanden.

De vijfde soort , de hindoeiche, onderscheidt zich

door regtstaande snijtanden , door eene huidkleur

,

welke van die van raauwe koffijboonen tot die van

gebrande kofEjboonen in alle schakeringen over-

gaat (l) ; de haren zgn altijd zwart, maar bg

enkele rassen glad , bg anderen gekruld ; de grootte

des ligchaams verschilt volgens de rassen van vijf

tot zes voet. Door hunnen dunnen baard vfgken

zg zeer af van hunne westelijke naburen , de Per-

zianen. Hiertoe behooren de oorspronkelijke be-

woners tusscheu het Himalaija gebergte, den JSur-

liainpouler en den Oceaan. De zesde soort is de

mongooliche, met glad maar stgf, dik en altgd

zwart hoofdhaar, met weinig of geene baardha-

ren , altgd regte sngtanden; het gelaat is ruitvor-

mig ; de wenkbraauwen zijn zeer gebogen ; de oog-

leden hebben eene kleine , schuinsche opening ; de

neus is aan deszelfs grondstuk plat gedrukt en de

neusgaten staan wijd uitéén; voeten en handen

zijn klein; de beenen zijn gebogen; hiertoe brengt

DESMOULINS drie rassen : hetindo-sinesche, waar-

toe de bewoners van Thibet , van Sina , Corea

ea Japan behooren , het mongoolsche en het

bj'perborische ; al deze rassen kenmerken zich

door eene kleine gestalte, doch bijzonder het

laatstgenoemde. De zevende soort is de kiirili-

tc/te; de ligcliaamsgestalte is middelmatig , ineen-

gedrongen ; de ledematen en vooral het hoofd on-

(l) Men dcnkc niet , dat ik de vergelijking van konijboonea

hier bijbreng , om bet drooge onderwerp ecnigzins te

Tervrolijkcn. Ik volg getrouw des scbrijvcrs eigene

woorden.

NAT. TIJDSClIIt. I. 18
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derscheiden zich door hunne grootte ; de neus is

in het midden vooruitspringende, maar loopt in

dezelfde rigting als het voorhoofd voort ; de oogen

liggen horizontaal. Het zijn de harigste van alle

menschen ; hunne huid heeft de kleur van levende

kreeften. Hiertoe hehooren de inboorlingen van

den Archipel langs Azie's W. Kust, van Japan tot

Kamscliatka en die van de kust bij den mond
van den Atnour. De achtste soort is de aethiopi-

ache; hun haar is wollig, hun schedel zamenge-

drukt, hun voorhoofd plat (1); de neus is plat;

bovenkaak en kin staan schuins naar elkander

gekeerd even als de sngtanden ; de kleur der huid

en van het haar is zwart. De negende soort is

de oosl-afrikaansche ; het haar is wollig , de huid

zwart; de schedel is minder zamengedrukt dan bij

de negers en het voorhoofd komt bijkans evenveel

vooruit, als bij de Europeanen; hunne snijtanden

zijn regtstandig ; de neus is minder plat. Hiertoe

behooren de kaffers en de zoogenoemde negers van

Mozambique. De tiende soort is de zujd-afri-

haansche, met wolhaar, eenen breeden, platten neus,

een gat in het operarmbeen bij de groef voor het

ellebooguitsteeksel (2) ; de kleur geelachtig als van

dorre bladen. Hiertoe behooren twee rassen : dat

der hottentotten en der boschjesmannen. De elfde

soort is de maleitsehe of oceanische; de schedel is

gevormd even als die der earopeanen ; de jukbeen-

deren steken iets meer uit; hunne haren zijn gliu-

(1) V Front diprimc." Blümenbach zcgl , dunlt mij , veel

juister: mfronte gibba ., foniicata,'^ p. 293.

(2) Boven bij de zoogenoemde atlantische soorl heblien wij

reeds de enkele waarneming vermeld , die hier tot zulk

een algcmcea karakter aanleiding geeft.
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sterend en zwart; de huid is olijfkleurig en bruin.

Tot deze soort rekent D. vijf rassen : 1°. de be-

woners der Carolina-eilanden , 2°. de dayaks en

beadjii» van Borneo en vele der Alforezen van de

Mollukken; 3°. de bewoners van Java, Sumatra,

Timor en de overige eilanden van den indischen

Archipel; 4°. de Polynesiërs; 5°. de Ovas van

Madagaskar. De twaalfde soort is die der papous

,

bewoners van Nieuw-Guinea en der kleine eilan-

den, die daarbij liggen; zg hebben eene negerhuid,

zwarte, zeer lange kroesharen , een' zwarten , dunnen

baard ; eenen gelaatsvorm , die tusschen dien des

negers en maleijers het midden houdt , maar met

eenigzins schuinsche snij tanden; wijde neusgaten.

De dertiende soort is die der oceanische negers;

de huidkleur is geheel zwart ; de schedel is plat

en zamengedrukt ; de haren zijn kort en zeer wol-

lig; de neus is plat; de lippen zijn dik; hun

gelaatshoek is zeer scherp. Zg zijn over het ge-

heel zeer gelijk aan de negers in Guinea , maar

hunne ledematen zgn lang en mager. Hiertoe brengt

D. de moye'i, bewoners van het gebergte van Co-

chinchina , en der binnenlanden van Formosa , de

bewoners van het binnenland van Borneo , van Ce-

hbet enz. , die van Nieuw-Caledonie en van Die-

mensland en de Vinzimbars , die het gebergte op

Madagaskar bewonen. De veertiende soort is de

auttral-asiatiiche , en bevat de bewoners van Nieuw-

Holland. Hunne haren zijn zwart en glinsterend
;

hunne huid is zwart; de ledematen zijn dun en

buiten verhouding tot het ligchaam ; de snijtan-

den staan rcgtstandig ; de neus is zeer breed , het

voorhoofd plat en zamengedrukt. De vijftiende soort

is de columbitche ; het hoofd is langwerpig; zg

18*
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hebben eenen langen haviksueus ; hel voorhoofd is

zanieugedrukt en plat; de kaken zijn hoog; de

huid is i'oodkopeikleurig ; de haren zijn zwart en

worden niet grijs. Deze kenmerken passen vooral

op de bewonei's van Noord-Amerika en op die van

de bergvlakten der Cordilleras. De zestiende soort

eindelijk is de amerikaansche ; het hoofd dezer

volken is rond met een breed voorhoofd ; de oog-

kasranden zijn uitstekend, gelijk ook de jukbeen-

deren; de neus is plat; hunne hai'en zijn lang,

dik, stijf en regt ; de huid is noch zwart, noch

geel, noch koperkleurig; de lippen zijn zeer dik.

Tot deze soort behooren de meeste inboorlingen

van Zuid-Amerika, de poerïs, hotocudos enz., en

ook de jieichei'a's , die het Vuurland bewonen.

Wij behoeven niet aan te merken , dat alle deze

kenmerken niet even gewigtig en over het geheel

niet van dien aard zijn als tot onderscheiding van

soorten in de natuurlijke geschiedenis vercisclit wor-

den. Om de columbische soort van de Amerikaansche

te onderscheiden , bezigt de schrijver ook eenige

van de zielshoedanigheden ontleende kenmerken
,

welke hg bij de overige soorten onvermeld laat. De

columbische soort namelijk , kenteekent zich door

eene levendige verbeeldingskracht en groote sterkte

van ziel ; terwijl de amerikaansche daarentegen

stompzinnig is.

Eenigzins verschillend is de verdeeliug van bory

DE SAINT VINCENT ; Wij kunnen haar daarom niet

beter noemen. Hij onderscheidt twee groote afdee-

lingen van gladharige (léiotriques) en kroesharige

menschensoorten {idotriquet). Tot de eerste afdee-

ling brengt bij elf soorten ; vijf van welke aan de

oude wereld uitsluitend eigen zijn , namelgk : Homo
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Japeticus (waarin hij een kaukasisch, pelasgisch , kel-

tisch en germaaiisch ras onderscbeidt), Homo Ara-

bicui, Homo Indicus, Homo Scylhicus , Homo

Sinieug ; eene is aan de oude en nieuwe gemeen

,

Homo Hijperhoreus ; twee behooren tot de Indische-

eilaudeu en Australië : Homo Neptunianus (hiertoe

behoort het maleitsch , het Oceaaniscbe ras en dat

der papous) en Homo Australasicus ; drie einde-

lijk zijn aan de nieuwe wereld eigen : Homo Co-

lumlieu» , Homo Atnericanu», en Homo Patago-

nicus. Tot de kroesharlgen behooren vier soorten:

Homo Aethiopicus, Homo Cafer, Homo Melaninus

,

(deze soort is die der Oceanische Negers van des-

MOULiNs) en Homo Hottenlolug. Het zou weiuig

nuttigheid hebben zoo wij de kenmerken van al

deze 15 soorten hier met dezelfde uitvoerigheid op-

gaven , met welke wij bij de opgave der verdeeling

van DESMOULINS zijn te werk gegaan.

Het werk van den Heer bory de saixt vincent

draagt zoo vele blijken van eene verbazende onkunde

in het door hem behandelde onderwerp , dat wij het

voor den roem , door den schrijver in andere gedeelten

der natuurlijke geschiedenis zoo regtraatig verwor-

ven , niet anders dan beklagen kunnen, dat het

uit zgne pen is gevloeid.

Ten slotte moeten wij ook nog iels zeggen over

het vroeger vermelde werk van prichard. Deze

schrijver beschouwt de verdeeling van het mensche-

lijk geslacht in eenige weinige hoofdstammen in den

tegenwoordigen toestand onzer kennis als op voor-

onderstelling gebouwd en zelfs in strijd oiet de

daadzaken.

Hij merkt op, dat het geenszins blijkt, dat volken,

welke met elkander in de gedaante des schedels en
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in andere bijzonderheden vau het h'gchaam over-

eenkomen , naauTver met elkander in hunnen oor-

sprong verbonden zga dan volken, bij welke zulks

niet plaats heeft. Zulks heldert hij op door de

g;roote overeenkomst tusschen de Papous in den

Indischen Oceaan en de negers van Afrika's West-

kust. Het Is niet te ontkennen , dat in deze opmerking

veel waarheid gelegen is, maar de schrgver gaat

aan den andere kant te ver , als hij meent, dat deze

verscheidenheden in vorm van schedel en kleur enz.

,

ook wel in andere stammen als afzonderlgke voor-

beelden en in verschillende luchtstreken kunnen

ontstaan (1). Over het geheel blijkt het niet uit

dit werk , dat de schrijver zelve veel aandacht aan

de gedaante van den schedel en andere phjsische

kenmerken der volken geschonken heeft, of dat

hem , bij het opstellen van hetzelve , verzamelingen

van schedels ten dienste hebben gestaan. Maar

het werk is echter eene hoogst belangrijke bijdra-

ge tot de natuurlijke geschiedenis van het men-

schelijk geslacht, omdat het overzigt der onder-

scheidene volksstammen, juist ten gevolge van de

overtuiging des schr^vers , dat geene groote verdee-

lingen mogelijk z^n, zeer tot het bijzondere afdaalt,

en vele belangrijke Opmerkingen, vooral uit de ge-

schiedenis en vergelijkende taalkennis ontleend

,

(IJ » Whatever the nalure and causes of those diversilies may

i» , ivhich spring up in the offspring of onc original stock ,

it seems probable ihat the sanie or analogous varieties
,

may originate in many instances f and may appear cepa-

rately in different countries, Hence the hypothesis of

a limited number of particular races or principal nations ,

including all those. tribes , who have a certain conforma-

lion, must be given up." Researchcs into the physical

Hisl. of Mankind I. p. 238.
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mededeelt, «'elke men in andere 'werken over dit

onderwerp te vergeefs zoude zoeken.

Wg zien dus, dat er, na de laatste uitgave van het

werk van blümenbach , onderscheidene proeven zgn

voorgedragen , van eene andere verdeeling van het

menschelgk geslacht. De menigte der bouwstoflen is

in dat t^dvak van omstreeks 40 jaren ontzettend

aangegroeid. Blumenbach zelve heeft, zoo als uit

zgne na dien tijd uitgegevene stukjes der afbeel-

dingen nit zijne verzameling van schedels blijkt

,

zgne rangschikking onveranderd gelaten. Dat zij in-

tusschen eene verbetering behoeft, is uit het me-

degedeelde blijkbaar. Als wel bepaalde groote groe-

pen kan men de drie hoofdstammen , die hg ya-
rielat caueasia , inoiigolica en aethiopica genoemd

heeft , beschouwen. Maar de Amerikaansche volks-

stammen , hoezeer met de mongolen in sommige

opzigten overeenstemmende (1) , kan men evenwel

met hen niet in denzelfden stam vereenigen. Be-

hooren al de amerikaansche volksstammen tot eenen

hoofdvorm, of zijn er twee hoofdvormen zoo als

DESMOULINS wil?

De maleitsche stam van blumenbach moet weg

vallen , en door verscheidene andere vervangen

worden. Het is niet noodzakelijk, dat elke hoofd-

verdeeling juist een groot aantal volken bevat , hoe-

(1) Deze overeenkomst is dikwerf ojigemerkt; eea enkel

voorbeeld zij hier uit velen bijgebragt, AUGUSTE DE
»T. iiiLAtnE had ecu' jongen Botocudo op zijne rei-

zen medegenomen ; toen deze in liio-Janeiro voor het
eer«t Sinezen zag, bemerkte bij terstond derzelver over-
eenkomst met zijne landslieden • n II les apptllases ondes

,

tl te cliant de ce demier ycuple {des chinois) n'cst réclle-

ment qu» celui des lioloaulos exlrcmemcnl radouci." Mé-
moires du Muséum IX. 1822, p. 321.
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wel dit bgzonder met den kaukasischen en mon-
goolschen stam liet geval is.

Eindelijk moeten 'vvij opmerken , dat de benaming

van stammen , aan deze hoofdverscheidenlieden of

groote groepen gegeven , misschien daarom behoort

vermeden te worden , omdat dezelve het begrip van

gemeenschappelijke afkomst in zich sluit. Hoofdver-

seheidenheid was veelligt een gepaster woord. Doch

met de opheldering der zaak zullen de woorden mede

verklaard en zal derzelver aanwending steeds Juisteir

en naauwkeuriger worden. Wg laten dus dergelijke

veranderingen , tot wier invoering wij ons niet ver-

meten geregtigd te zijn , aan de toekomst over.



IETS OVER DE VORMING DER MEJUBRJINA
VECIDUA VERAETREFLEXA UTERI;

C. B. TIL ANUS,

Med. et Chir. Dr., Hoogl. in de Heel- en Verloskunde,

te Amsterdam.

Ue eerste vorming en de verdere ontwikkeling

van het menschelijk ei zgn in de laatste jaren

geliefkoosde onderwerpen van onderzoek geweest

voor vele Physiologen.

Des niettemin heeft men voor als nog tot geene

eensgezinde meeningen kunnen geraken, zelfs niet

ten opzigte van punten, die, naar het schijnt,

door een naauwkeurig ontleedkundig onderzoek voor

beslissing vatbaar zijn. Ik reken hiertoe de vorming

en eigenschappen van het afvallende vlies der baar-

moeder en deszelfs betrekking tot het ei.

In het berigt over de uitbreiding der natuurlg-

ke geschiedenis en ontleedkunde der dieren, in

hel jaar 1832, in dit tijdschrift, zijn de geschriften

van SEILER en breschet aangevoerd , maar is dit

onderwerp niet verder behandeld ; het scheen mij

uit dien hoofde niet ongepast , hetzelve toe te lichten

op niet uitgedachte, maar van eenvoudige waar-

neming ontleende gronden. Ik hoop, dat de lezers

van deze bijdrage hierin met mij zullen instemmen,

zouder ecliter eenige aanspraak te maken op wc-
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zentl^ke belaDgstelIing van andereu in mijne op-

merkingen,

In de verzameling, aan onze sctool toebehoo-

rende , zijn twee voorwerpen , waarmede ik meen
de leer van hunter omtrent het afvallende vlies

te kunnen verklaren , en hoewel eenigzins gewg-

zigd, bevestigen.

Het eerste is de baarmoeder eener vrouw, in ons

gasthuis overleden, welke zich, volgens hare verzeke-

ring , aan het einde van de tweede maand der zwan-

gerschap bevond ; dezelve werd door mg geopend , na

eenen geruimen tgd in spiritus bewaard te zijn geweest.

De voorste wand van het ligchaam en de hals regt-

standig doorkliefd zgnde, trof ik eene holte die ledig

was, met gedeeltelijk gladden, gedeeltel^k geplooiden

Vfand; die holte nam echter op verre na de geheele

inwendige ruimte der baarmoeder niet in, maar

hare bovenste wand was nog ver van den bodem

verwijderd ; de insnijding werd dus naar boven tot

midden in dien bodem voortgezet en hier een ei aan-

getroffen , hetgeen op den genoemden wand rustte.

De eerste insnijding had dus den zak van het af-

vallend vlies geopend , en de bovenwand van de-

zen , waarop het eitje lag , vormde het teruggesla-

gen gedeelte ; de verwgdering van de randen der

snede deed dit in de dwarste uitspannen en gaf

aan hetzelve de oneigene gedaante eener zoldering,

in plaats van eene bol naar benedenhangende om-

stulping ; aan den bovenwand was ter wederzgde de

plooi op de plaats van den omslag zeer duidelijk,

en het bleek klaar, dat het afvallend vlies over de

geheele breedte van het ei van de baarmoeder was

afgescheiden.

Het ei was rijkelijk met vlokken bezet en zoowel
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met de uitwendige oppervlakte vau het omgeslagen

vlies als met den Vfand van den bodem der baar-

moeder vereenigd : hier echter waren de vlokken

reeds meer in elkander gedrongen ; de vorming van

den moederkoek was aangelegd en , door eene voor-

zigtige maar geringe verwgdering van het ei bene-

denwaarts, bleek het, dat eene vezelige laag de

digte vlokken bedekte en met de eigenlijke op-

pervlakte van de baarmoeder verbond.

Binnen het chorion lag de kleinere zak van het

amnion en hierin de vrucht, in ontwikkeling aan

den tijd , die de zwangerheid waarschijnlijk had

geduurd , beantwoordende ; tusschen de beide vlie-

zen was alleen eenig helder vocht.

De afbeelding (PI. I.) ontslaat m^ van de moeite

eener meer uitvoerige beschrijving; de zak van

het afvallend vlies is met a aangeduid; deszelfs

tuit- of tepelvormig uiteinde aan den inwendigen

mond der baarmoeder met h y Ae straks genoemde

vezelige laag tusschen den bodem en den begin-

nenden moederkoek met c.

Over het weefsel , de aanwezigheid van vaten in

het afvallend vlies kon ik niet oordeelen ; het verblgf

in den ipirilus had alle deelen eene gelijke vast-

heid en kleur doen aannemen. Later slaagde ik

gelukkiger.

Het tweede voorwerp is de baarmoeder eener

vrouw , op ongeveer hetzelfde tijdstip der dragt

overleden, na een kortstondig lijden aan de cho-

lera, een geschenk van Dr. mVE alhier.

Ik onderzocht dezelve in volkomen verschen staat.

Ten einde de uitrekking te vermgdcn werd de

voorste wand door eene V vormige snede van den
bodem af verdeeld en deze lap opgeslagen ; het ge-
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lukte, den zak van het afvallend vlies ongesebonden

te houden, waarbij dus de uitwendige, zeer vlok-

kige , met den wand der baarmoeder vereenigde op-

pervlakte in het oog viel; nu werd het dunste , bijna

doorschijnende gedeelte geopend , waarna een rood-

achtig, eenigzins lijmig vocht, ter hoeveelheid van

een paar drachmen , uitvloeide en bewees, dat de

zak aan het benedeneinde door de onderlinge aan-

raking van het tuitvormig verlengsel gesloten was.

Terstond viel de groote rijkdom aan aderlijke bloed-

vaten , die op de gladde inwendige oppervlakte,

als tot barstens toe opgevuld , uitpuilden, in het oog;

de grootste stammen waren aan het beneden uiteinde

en in de plooijen , waar de zak zich omsloeg , zigtbaar

,

maar de talrijke fijne takjes verspreidden zich door

het geheele vlies , vooral ook over het bol uitpui-

lende gedeelte , waarachter men het ei kon ver-

wachten , bet omgeslagene vlies. Er werd eene

schets vervaardigd , ,waarop zoo naauwkeurig moge-

]gk de duidelijkste vaatnetten werden uitgedrukt,

vermits het te verwachten was , dat dezelve door

de ontlasting van het bloed spoedig onzigtbaar zou-

den worden.

Het omgeslagen gedeelte van het vlies , hier den

achterwand van den zak uitmakende , werd nu ter

zijde en van onderen doorgesneden , zoodat een

bijna vierkante lap naar boven kon worden opgeligt

;

het ei , hier achter gelegen , was digt met vlokken be-

zet, die duidelijk zamenhongen met de uitwendige,

ruwe oppervlakte van het vlies, hetgeen echter

zonder het ei te beschadigen, kon worden losge-

gemaakt ; de vlokken van het chorion waren , even

als het geheele afvallend vlies, door bloed donker

gekleurd. Het ei werd geheel gaaf uitgenomen en



267

zoo de acliterwand van de Laarmoeder outbloot

;

de digt op elkander gedrongen vlokken aan de ach-

terznde van het ei hongen sleclits los met de op-

pervlakte der baarmoeder zamen en waren in het

oogvallend bieeker van kleur , dan die op de voor-

znde ; ook de inwendige ontbloote zelfstandigheid

der baarmoeder was bleek ; op dezelve was niet

het minste spoor van eenig vlies ; het ei was dui-

delgk in onmiddellijke verbinding met de baar-

moeder , wier oppervlakte zich een weinig los of

vlokkig voordeed.

De baarmoeder is bewaard, zoo als zij op PI. II

is voorgesteld
,
gehangen aan den naar boven ge-

slagen voorwand ; de geopende zak van het afval-

lend vlies is duidelijk ziglbaar (a. a.) ; deszelfs voor-

zgde, zooveel behouden als de broosheid van het

vlies toeliet , hangt aan den draad (b) ; de gladde

inwendige oppervlakte is niet te miskennen (c) , even

min als de ruwe uitwendige, zoo wel van het baar-

moederlijke gedeelte als van den naar boven opge-

ligten en vastgehechten lap uit bet omgeslagen ge-

deelte, hetwelk het ei bedekte (d. d.) ; eene pen (e),

zonder moeite achter den dubbelen rand van den zak

gevoerd , toont duidelijk aan , dat deze gemakkel^k in

zijn geheel uit de holte van de baarmoeder te ver-

wijderen is, en wijst tevens op de geheel ontbloote

inwendige oppervlakte van dit ingewand , wier

eigene bleckc kleur en losser zelfstandigheid door

den teekenaar met juistheid is uitgedrukt; ook hier

is het tepelvormig uiteinde van den zak aan deu

inwendigen mond zigtbaar (f ).

De rijkelijke opvulling met bloed heeft het af-

vallend vlies , niettegenstaande het voorwerp reeds

een jaar in tpirilu» bewaard is , eene donkerroode
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kleur doen behouden , hoewel de vaten niet meer

afj'.onderlijk te zien zijn , maar het geheele weefsel

gfclijkmatig met cnior is doortrokken; die kleur steekt

sterk af bij de bleekheid van het weefsel der baar-

moeder ; ook het ei vertoont nog alle de vlokken
,

die naar het afvallend vlies gekeerd waren , helder

rood , terwijl die van de achterzijde ongekleurd

zgn. Deze ophooping van bloed is aan den dood

door de cholera toe te schrijven , die anders ,
gelijk

bekend is , veelvuldig bij zwangeren miskraam of

ont^dige verlossing heeft veroorzaakt.

Ik heb de vrijheid genomen , uit dit onderzoek

voor mij zelven deze gevolgtrekkingen af te leiden.

1. Het afvallend vlies bedekt de geheele opper-

vlakte van de holle der baarmoeder tot aan den

inwendigen mond , waar hetzelve eindigt; door aan-

raking van den dikkeren rand is de zak genoeg ge-

sloten , om een weiachtige wasem of vocht , op de

inwendige gladde oppervlakte uitgezweet, optehou-

den.

2. In deszelfs weefsel groeit een eigen stel fijne

bloedvaten , die met de vaten der baarmoeder, welke

hetzelve hebben voortgebragt, verbonden worden;

de vlokkige , losse , uitwendige oppervlakte blijft zoo

in zamcnhang met de baarmoeder.

3. De inwendige oppervlakte is een allerfijnst

poreus plaatje , hetgeen het losser aan bloedvaten

rijke weefsel overtrekt.

4. Het ei in de baarmoeder gedrongen , blijft tus-

schen haren wand en den vliezigen zak ; deze be-

paalt hetzelve en neemt in zijne uitwendige vlakte

de vlokken van het chorion op , die hier bloed

inzuigen.

6. Het ei , grooter geworden , dringt de wanden
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Tan den zak tot elkander en wordt zoo door een

omgeslagen gedeelte overdekt , tot aan den rand

,

waar de aanhechting aan de baarmoeder begint en

de placenta gevormd wordt.

6. Het vlies komt dierhalve, zoowel in weefsel

als ia de wgze van omkleeding van het ei, overeen

met de weivlieszakken in alle holten van het lig-

chaam, hoewel hetzelve, als slechts bestemd voor

eene kortstondige dienst, minder volkomen kan

bewerktuigd zijn.

7. Op het ontbloote gedeelte van de oppervlakte

der baarmoeder kan reeds vroeg eene nieuwe vlie-

zige laag ontstaan , als grondslag voor het zoogenaamde

baarmoederirjke gedeelte van den koek ; dit ontbreekt

echter in andere gevallen nog op het einde der

tweede maand.

8. Deze vliezige zak is dus allergewigtigst voor

de bescherming en het onderhoud van het ei in het

eerste tijdperk der zwangerschap; hij bepaalt en

voedt hetzelve tot dat de moederkoek aan beide

einden kan voldoen. De wanden , later tegen elkan-

der gedrongen , mogelijk organisch verbonden , schij-

nen tot aan het einde der zwangerheid de verbin-

ding van de eigene vliezen van het ei met de baar-

moeder te blijven onderhouden , althans in de na-

b^heid van den moederkoek.

Ik erken , dat niets van dit alles nieuw is , maar

bccbt er des te meer waarde aan , als bevestiging

van hetgeen door anderen naar waarheid geleerd is.

het is miju oogmerk niet, hier eene volledige ge-

schiedenis te geven van de nieeningen dier ontleed-

kundigcD ; ik wil alleen aan de verschilpunten
,

waarover men in latercn tijd gestreden heeft, her-

inneren ; dit zal doen zien , dat de waarheid reeds
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oud is en onbekendheid met vroegere juiste waar-

nemingen , zoo niet zucht om wat nieuws te leveren
,

tot dwaUngen heeft vervoerd.

Hunter's stelling, dat een nieuw vlies door

een verhoogd leven van de baarmoeder op hare

uitwendige oppervlakte vóór de ontvangst van het

ei gevormd wordt, is tot in den laatsten tijd niet

tegengesproken; zijne meening echter, dat in den

zak, door hetzelve gevormd, openingen bleven aan

de monden der tuhae , ten einde het ei zoodanig op

te nemen , dat hetzelve van rondsom door het weef-

sel van dit vlies omgeven werd en alleen het in-

wendige gladde blaadje werd teruggedrongen en

uitgezet , om later met den tegenovergestelden wand

in aanraking te komen, vond geen duurzamen

bijval.

Reeds sandifort bewees het tegendeel (1778)

;

de zak is alleen geopend in de naar beneden han-

gende tuit; door deze opgeblazen zet hij zich uit;

bet ei ligt er boven op , dringt den bodem naar

binnen en doet zoo het omgeslagen gedeelte ont-

staan (1).

(1) E. Sandifort, Obs. anat. path. II, 42. Tab. VI. De
beschrijving eo afbeeiding zijn zoo juist mogelijk; »Ova,
secuado tertiove mense rejecta , massam referebant car-

neam , sanguinolentam , inaequabilem , fungosam , altera

parte eaque superiori latiorera , üocculenta substantia in

aqua scse explicante , obsitam , altera eaqucinferiori con-

tractiorem *' (ampullara gallorum) » et in apice fo-

ramine pertusam. Foramen hoc aërem admittebat. — Inde

superiora versus scctjone instituta , interiora apparebant

cavi Dotabilis
,

glabri , intra quod ovura dependebat parte

sua inferiore , quam membrana', cavum hoc ab interiore

formans , integebat , hunc in finem ubi ad ovum deycne—

rat, depcndcDs seseque rellcctens."
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Des niettegenstaande vindt, onder de nieuweren,

MECKEL de verklaring van de wijze , waarop het om-
geslagen vlies gevormd wordt , nog moeijelijk en houdt

voor waarschijnl^k, dat het ei ia de zelfstandigheid

der decidua dringt, deze opening weder gesloten

wordt , en hetzelve, nu van rondsom door dit weefsel

omgeven, voortgroeit; om deze voorstelling gewigt bij

zetten , worden de waarnemingen van burns zonder

nader onderzoek voor goede munt opgenomen

,

die het verschil van de decidua vera et reflexa

meent te bewgzen uit de langwerpig loopende vaten

en strepen der eerste en de horizontale van de

laatsgenoemde (1).

In 1821 verklaart bojanus op dezelfde wijze als

SANDIFORT de vorming van den gesloten zak der

decidua en het omslaan van deszelfs bodem

door het aandringend of zich vergrootend ei, maar

neemt aan , dat op de ontbloote plaats van den wand

der baarmoeder op nieuw een vlies ontstaat voor de

aanhechting van den moederkoek ; hij noemt dit ge-

deelte decidua serotina ; dit wordt in eene , naar

rgn denkbeeld , niet naar een voorwerp gegevene

afbeelding, voorgesteld (2). Wg zagen hetzelfde in

ons eerste voorwerp ; het ontbreekt echter in het

tweede, ten bewgze dat zoodanige verbinding niet

noodzakcl^k in de tweede maand aanwezig is. Ik geloof

hieruit te mogen besluiten , dat deszelfs ontstaan niets

gemeen heeft met het omslaan van de decidua en dat

dus de benaming, door BOJANUS gegeven , niet ge-

past ii; welligt vindt het gevoelen bijval, dat dit

(1) J. F. Meckel , Anat. IV , 701.

(2) liii, Juhrgang. 1821, Heil. 3. sErLBR , die Gtbarmutlcr;

T.b. IV.

NAT. TUnsCHR. I. 19
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rudimenlmn van het baarmoederlijk gedeelte des moe-

deikoeks door de vorming van bet kindsgedeelte

eerst wordt uitgelokt en het tijdstip van deszelfs oor-

sprong van de vroegere of latere ontwikkeling van

dit orgaan afhangt.

Hoevfel oken (1) aan de mogelgkheid van zoo-

danigen bouw verklaart te twijfelen , heeft de voor-

stelling van BOJANUS , sANDIFORT's op waarnemin-

gen gevestigd gevoelen , vrij algemeen bijval ge-

vonden. Velpeau, wagner (2), muller (3)

BISCHOF hechten er onder anderen geloof aan

;

BRECHET vereenigt er zich slechts ten deele me-

de ; hij maakt de tegenwerping , dat de inplanting

van de placenta , indien de baarmoeder van de deci-

dua door het indringende ei ontbloot werd, altijd op

dezelfde plaats moest geschieden , ten z^ men wilde

aannemen , dat bij eene aanhechting op een ver-

wgderd punt van den mond der tuha, b. v. aan

den hals , het eitje tot aan deze plaats was door-

gedrongen , voor dat hetzelve door verderen groei

de decidtm deed omslaan (4) ; ik zie niets onge-

rijmds in deze laatste vooronderstelling, maar welde

beste verklaring , welke , voor als nog , van de afwij-

king in de zitplaats des moederkoeks gegeven is.

De aard van het weefsel der decidua levert een

ander punt van verschil op. J. Hunter (5) meende

het eerste de vaatrijkheid van hetzelve te hebben

betoogd , maar roedeber heeft deze vaten reeds

(1) L. 1. c. e.

(2) Meckel'3 uirchiv. 1830. N°. 1.

(3) Bock Diss. de membr. dec. Bounae 1831.

(4) Études de l'oeuf in Répertoire gcniral d'Analom. IV.

2. 350.

(5) On the strvcl- of the placenta ,
1792. p. 165 ,

166.
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in 1759 beschreven en afgebeeld (1). Lobstein (2)

erkende dezelve in de beide deciduae ; lateren ne-

men ze aan in de decidua uteri, maar tw^felen

aan hun bestaan in de reflexa (3). Carus (4) laat

enkele adertjes in dit vlies ingroeijen, maar ver-

klaart het overige vaatloos. Velpeau (5) ontkent

<lerzelver aanzijn geheel ; big ziet alleen gestolde

Igmphe zonder bewerktuiging ; de decidua moet mem~
hrane anhiife heeten, en alleen gehouden worden

voor een mechanisch steunsel van het ei, hetgeen

niets bijdraagt tot deszelfs voeding en ontwikkeling.

Hieruit blijkt het, dat men zeldzaam in de ge-

legenheid is, de bloedvaten , zoowel in het omge-

slagen als in het overige gedeelte zoo duidelijk te

zien , als ons te beurt viel , bij het onderzoek van

het tweede voorvferp ; wg hebben zulks toe te schrijven

aan de wgze , waarop de vrouw, die hetzelve heeft

opgeleverd, gestorven is. Ik herhaal, de vaten wa-

ren in beiden zeer duidelijk ; de groote takken be-

vonden zich juist in de plooi van den omslag (6)

en bi-eidden zich taksgewijze over de bolle op-

pervlakte van de opgeligle reflexa uit. Oveiï-

gens verschilt dit weefsel in beide gedeelten niets,

(1) Icoucs Cteri Humani. Tom. VI. fig. 3. Het vlies draagt

den Qa;im van secutidarum tunica filamcntosa.

(2) Ei$ai tur la nutrition du filus. 1802.

(3) E. II. Webeu, iniiri.DEniiANr's^na<.4-^u^. IV. 488.

(4) Abliandl, zur Lekre von Schwangcrsch. II. p. 9.

(5) Zie , behalro zijne vroegere Memoires in Ann^ d. se* nat*

1827 , zijne Tokologie 1. vooral Embrijologie humainc Pa-

ri* 1833. thap. 1.

(6) Vei.peau : La porlion rrjlichie se nourrit par des vais-

teauz qui IJ pinitrtnt uu point de la riflcxion (I. 1.

p. XXVII.) Hoc dringen valen in ccne mcmbraw
onhitU f

19'
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Bocb op de uit- noch op de inwendige oppervlakte

;

zelfs is er geen merkbaar verschil in dikte. Wordt

de wijze van omslaan uiet bevestigd door deze

gel^kbeid van weefsel ?

De dwaling toch , dat de decidua reflexa slechts

uit gestolde Ijmpbe , niet gelijk de vera uit ver-

lengde bloedvaten van de baarmoeder ontstaat (l),

doet E. H. WEBER voornamelijk de verklaring, door

BOJANUS aangedrongen , verwerpen en aan het ge-

voelen van W. HUNTER de voorkeur geven.

Ik eindigde hier liefst, maar het boek van SEi-

LEH, in dit Tijdschrift (I, p. 9) aangehaald, mag

niet onvermeld blijven.

Het onderzoek van dertig zwangere baarmoeders

,

uit gezonde vrouwen genomen , beeft dezen geleer-

de in staat gesteld , de hoofdpunten van de ont-

wikkeling in de baarmoeder en bet ei gedurende de

zwangerschap aan te wijzen en in zijn werk naar

de natuur voor te stellen. (Zie den titel en de

inleiding.)

Een dezer punten is de vorming van de deciduae.

Zij worden voorgesteld in eene baarmoeder uit de

achtste week der zwangerschap. In de verklaring

leest men , dat dit vlies geen nieuw voortbrengsel

is , maar de uitgezette inwendige huid van de baar-

moeder , die nu rijker aan vaten en meer ontwik-

keld is, ten behoeve van de noodwendige rgke-

lijke afscheiding; — het bestaat uit twee platen,

eene losse, uitwendige, rijk aan bloedvaten, en eene

uitwendige
,
gladde , zonder vaten , die glad , over de

(l) Ik bezig hier M'EBEr's woorden; de blocdvafcn der

decidua zijn zeker geene verlengselen van die der baarmoe-

der , maar nieuw gevormde.
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^vaudeu der trompettea heen gaande, deze volko-

men sluit.

S. erkent bet regt van eigendom van oken op

dit gevoelen , maar behoudt aan zich de eer om
de Membr. dec. Hunteri in bet vervolg Meinhrana

üteri interna evoluta te noemen. De decidua

reflexa omgeeft het gebeele ei , als een eigen weef-

sel , hetgeen van de inwendige huid der baar-

moeder uitgaat en moet Memhrana Oei llterina

geheeten worden. Naar des schrijvers verzekering

ziet men dit duidelijk in de figuren T. IH , IV
,

V. VIII.

In bet tweede kapittel (p. 28) wordt dit een en

ander beredeneerd uit een gezet. Het slijmvlies van

de baarmoeder wordt na den vruchtbaren bijslaap

losser , deszelfs bloedvaten zetten zich uit en han-

gen minder vast te zamen met het vaat- en veze-

lig weefsel; de inwendige gladde oppervlakte of

plaat heeft wel eenige gelijkheid met een weivlies,

maar kan niet zamenhangend, gelijk dit, afgeschei-

den worden , en is niet doorsch^nend ; door deze in-

wendige plaat worden de openingen der trompet-

ten en van den hals bedekt; de decidua reflexa

wordt, van dit vlies uitgaande, om bet geheele ei

alg een eigen vlies gevormd ; zij is los , broos en

zonder vaten. Aan de achterzijde vindt men eene

ruimte lusschen de beide vliezen , tot in de tweede

helft van de derde maand ; door de ontwikkeling

van de placenta wordt de achterwand van het zoo-

genaamd omgeslagen vlies verbroken ; de vaatvlokken

van den koek leggen zich aan de ware decidua zelve

aan en de ruimte of holte verdwijnt.

Ziet daar hunter en aileu na hem door oken
en SEILER ie regt gewezen ; ccne hijpolhcse van den
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eersten onwederlegbaav door de waarneming vaa

den laatsten, op eeiien rijken voorraad van voor-

werpen , bevestigd '•

Ik waag hel echter, aau mgne waarnemingen op

twee voorwerpen meer gewigt te hechten en de

dwaling op rekening van een bevooroordeeld on-

derzoek te stellen. Indien de geschiedenis der plty-

tiologie en geneeskunde niet van gelijksoorlige dwa-

lingen wemelde, zoude men naauwelijks kunnen

gelooven , dat de uitlegging van deze meening in goe-

den ernst ware ter neder geschreven.

Wie begrijpt, hoe het eigene inwendige vlies van

de baarmoeder, hetwelk eerst de opening der trom-

petten en den hals openlaat, na de ontvangst van

het ei over deze heen gaat , zonder dat er iets

nieuws wordt voortgebragt ; hoe van de oppervlakte

der holte een vlies uitgroeit en het geheele ei,

hetwelk in dezelve gedrongen is , gaat omgeven ; maar

vooral, hoe de vlokken van den moederkoek haren

kerker , de schaal , door de meinbr. ovi uterina ge-

vormd , doorbreken , om eene inplanting in het in-

wendige vlies der baarmoeder te zoeken ?

Eenen de natuur bespiegelenden philosooph moge

dit ligt vallen
,
gewis geeneii eenvoudigen waarne-

mer, die onbevooroordeeld gebruik maakt van eene

ruime gelegenheid tot onderzoek, welke hem te

beurt valt.

Wat zegt verder de opmerking (1) , dat de vor-

ming der ware decidua niet met de bekende vlie-

zige voortbrengsels van ontsteking kan vergeleken

worden, omdat een zoo regelmatig vaatrijk en dik

vlies bezwaarlyk ooit als gevolg eener ontsteking zal

(1) Seiler , 1. c. pag. 2.
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gezieu zija ? — Niels tegen de voortbrenging van een

nieuw vlies op de oppervlakte der baarmoeder door

verhoogde en veranderde groeikracht , maar veel te-

gen de gelijkstelling van deze gezonde natuurlijke

verrigting met eenen ziekel^ken voortgang.

De opwekking van bet sluimerende leven der

baarmoeder door den kracbtigen natuurlijken prik-

kel der bevruchtiging , zal tocb wel eene volkomener

geschiktheid tot nieuwe voortbrenging kunnen daar-

stellen, dan eene toevallige, dikwgls slechts werk-

tuigelijke prikkeling, die andere deeleu ziekel^k in

ontsteking brengt. Ontsteking moge het toover-

woord der ziektekundigen van onze dagen zgn

,

ten einde licht te verspreiden over de geheele pa-

thogeneêüf men spare hare toepassing op de ge-

zonde verrigtingen , ten zg men onze wording en

voortduring voor niets anders dan eene inflammatio

chronica wil gehouden hebben.

SeileR'S geschrift zal, naar het schgnt, in de

litteratuur over deze onderwerpen geene duurzame

plaats bekleeden ; hiertoe is , den overigen inhoud

daargelaten , de uitvoering der teekeningen , hoezeer

oppervlakkig fraai, mede te zeer mislukt. Eenige

voorwerpen zijn tegennatuurlijk opgesierd , andere

inderdaad monsterachtig voorgesteld ; men lette slechts

op de gedaante, het weefsel en de bloedvaten in

de doorsneden van de meeste baarmoeders.

Behalve MULLER (1), die aan de leer van de

vervclling der baarmoeder geen geloof hecht en de-

zelve met alle analogie strgdig houdt, heeft bisciiofp

haar onlangs met even goede gronden bestreden

U de dwaling van VELPEAU ten opzigte van het

(I) Archivf. phyi. 1834. 1.
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gemis aaii bloedvaten en bewerktuiging in de de-

cidua (1).

Maar het ontbreeiit toch niet aan eenen voor-

vechter, die zich juist op die analogie beroept,

welke anderen meeuen niet te bestaan. Raspail (2)

ziet in alle shjmvllezen eene geneigdheid tot afbla-

dering , na verhoogde werking ; niet minder der-

halve in dat der baarmoeder , als in den in-

wendigen rok van het darmkanaal, die zich dage-

hjks losmaakt om den spijsbal in te wikkelen waaruit

het voedsel getrokken is, en de exeretnenia ter

ontlasting bg een te houden. Eene dieper gelegene

laag , die de eerste vervangt , wacht hetzelfde lot

!

Ik heb hier vooreerst niets verder bij te voe-

gen. Die eene volledige behandeling der verschil-

lende meeningen verlangt , vindt dezelve in de Étude*

van BRECHET , de Embryologie van velpeau (3)

en het laatst vermelde stukje van bischoff; ook

kan hem de vlijtig bewerkte Dissertatio van HOM-

BACH (4) dienen, die eene kritiek van b^na

al het geschrevene bevat ; indien deze auteur aan

de beschrijving en afbeelding vau het ei , door

den waardigea e. sandifort gegeven , welke blg-

(1) L. W. Bischoff , Beitrage zur Lehre vou dm Eyhüllen

des mcnsckïicken Fötus , Bonn 1834.

(2) Repertoire d'Atiatomie , VI. 394.

(3) Dit werk heeft bijzonder waarde door de Toorstelling der

vele goede oorspronkelijke afbeeldingen tegen over die

van anderen ; men leltc slechts op de afbeeld, pi. VIII.

^g'1 » 2 , 3 en X , fig, 1 , 2 en 3 , vergeleken met de

kopij van sandifort's afbeelding pi. IX , fig. 4, en het

verschil van deze , uit de natuur ontleende , met het

ideaal van W. HUNTBR
,

pi. IX. fig. 5.

(4) Dissertatio inmigur. de embnjonis nutritionc. Trajccti ad

Uhenum 1333.





.J^-
PI IX.
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suf»^ . f)«ai-f',-^u fH rf .^ .'i U.,Uf. .Lil.
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kens de aanhaling (p. 20) hem niet onbekend zgn,

genoegzame oplettendheid had geschonken, zoude hij

zich waarschgnigk eerder met het gevoelen -van

dien trouwen waarnemer, dan met dat van bre-

CHET omtrent de wijze van omslaan der deci-

dua (1) vereenigd hebben.

VERKLARING DER AFBEELDINGEN.

PI. IX. E^ne zwangere baarmoeder , aan de voorzgdc

geopend voorgesteld; het ei, waarvan het uitwen-

dige vlies is uitgespannen , bevat eene vrucht , wier

ontwikkeling met het einde van de tweede maand
der dragt schrjnt over een te komen ; het lamsvlies

ligt geplooid onder dezelve.

a. Het zakvormig afvallend vlies , b , deszelfs te-

pelvormig uiteinde ; c , de vliezige laag , tusschen

de baarmoeder en de , digt op elkander gedrongen

,

vlokken van het chorion [decidua serolina boj.)

PI. X. Eene baarmoeder met de membrana de-

cidua, uit denzelfden tijd der zwangerheid, ins-

gelijks in den voorwand geopend.

a.a. De holle van den zak der 6?ect6?Ma ; i, een

gedeelte van den voorsten wand , aan eenen draad

opgehangen; c, de gladde inwendige, d. d. de ruwe
uitwendige oppervlakte

; _ƒ, het lepelvormig uiteinde

aan den hals der baarmoeder. Eene pen (e) , achter

den rand van het omgeslagen gedeelte gebragt, wijst in

de ruimte , waaruit het ei is weggenomen , op de ont-

bloote inwendige oppervlakte der baarmoeder, waar-
mede de vlokken van het chorion oumiddehjk zamen-
hongen ; deze verbinding, zoo wel als die, met de uit-

wendige oppervlakte van het omgeslagen gedeelte der
decidua . was los genoeg om het ei . zonder de minste
beschadiging, te kunnen verwijderen.

De albecldingeu zijn vervaardigde nadat de voor-
werpen in sjjirihis waren opgeliaiigen , waardoor de
voorstelling in grootte de natuurlijke tenigzins overtreft.

(\) L. L. pag. 30. — üuiJua rrfltia formalur fere ai<juc

dmtidatime parietit vtcrim.



AANTEEKENINGEN OVER DE VEILDIENSTEN

VAN REMBBRI VODOEAS , OMTRENT DE
KENNIS DER INLANDSCHE PLANTEN.

F. A. W. MIQUEL,

Med. Doctor^ te Amtlerdatrt.

1 oen de grondlegger onzei' Flora , david de

GORTER, zijae Flora Belgica, en naderhand zgne

Flora Septem Provinciarum , zamenslelde , nam

liij tot grondslag dezer werken , de boeken over

de inl. Plantenkunde van pilleterius , brumanus ,

J. COMMELIN , H. BOERHAAVE en MEESE , de Flora

Gelro-Zutphanica van bem zelven , enz. — In de Fl.

VII. Prov. worden de St/nont/rna en de platen van

DODONAEUS gedurig aangehaald; de groeiplaatsen

echter van inl. Planten , in de werken van dezen ver-

dienstelijken Botanist opgeteekend , heeft de GOR-

TER niet aangenomen, hetwelk te verwonderen

is, daar hg toch de moeite genomen had, de Sy-

nonjma van D. op de Linneaansclie namen terug

te brengen. Het is, wel is waar, van weinig belang,

of men van eene minder zeldzame plant eene groei-

plaats meer of minder beeft , maar voor eene Flora

en voor de geschiedenis der Vegetatie van eene

bepaalde landstreek is bet altijd van gewigt te we-

ten, waar en wanneer eene plant het eerst opge-

merkt is. Ik acht het om die reden niet onbe-

langrijk , hier kortelijk op te geven , wat dodonaeus
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en deszelfs vertalers en uitleggers reeds vau onze

Flora wisten ; ik lieb echter hier niet bijgevoegd

.

wat deze uit lobel en CLUSIUS over'geuomen heb-

heb, en geef ook alleen die planten op, waarvan

bepaalde groeiplaatsen genoemd worden , en wier

namen ik tot de bedeudaagsche plantennamen kon

terug brengen.

Ik heb de volgende Hollandscbe uitgave gebe-

zigd : Cruydt-Boeck remberti dodonaei , volghens

syne ketste verbeteringlie. Met Byvoeghsels enz.

te Antwerpen by balthasar moretus 1644 fol.

Als vertaler en uitlegger noemt zich JOOST VAN
RAVELINGEN.

Salicomia herbaeea, Flora Belg. Sept. auet. H. C.

VAN HALL, p. 4; aan den zeekant der Zeeuwsche

Eilanden; Cruydtb. p. 111. Tot deze plant schijnt

ook te behooren wat D. (in zgne Trium priorum. de

»tirpium hhtoria comnientariorum imagines advivum

expremae, Anticerpiae 1554, 8. p. 144), onderden

naam van Trayug afbeeldt.

Alopecurut bulhotut, v. H. , p. 52; in Holland:

Cruydtb. p. 892.

Arundo arenaria, v. H.
, p. 64; de vertaler van

het Cruydtb. zegl: p. 1199, van deze, door CLU-

sws Spartiim oceanicum genoemde plant, het vol-

gende : „ hier te lande Helm geheeten oft Halm
,

wast in de Zeebergen oft Duynen van Vranckryck,

Vlaenderen, Zeclandt cndc HolJandt " Men
pleegh dit gbewas met groote neerstigheyt ende

opsicht in Hollandt ende Zeelandt te planten, op

plaatsen die lichtclyck van de Zecbaren bescha-

dicht worden : want de verre ende wyt voortkruy-

pcndc wortelen pleghcn het zant by een te houden ;
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ende beletten, dat het van den windt nietwegL ghe-

dreveu en wordt , ende oock met het eerste Zeewater

niet afghespoelt en wordt : want souder dezen Helm

souden de Duynen leegh worden , ende het saeylandt

soude met sandt bedeckt eude vermagert worden."

Phalari» eanariensis , v. H.
, p. 68 ; de vertaler

verhaalt p. 823 , dat men deze plant te Alkmaar

in zulke menigte verbouwde, dat het zaad vandaar

zelf naar de Canarische Eilanden gezonden werd.

Plantago maritima, v. H.
, p. 140; volgens den

vertaler overvloedig bij Bergen-op-Zoom , en nog

overvloediger in Zeeland, en in Vriesland Zuyde

genoemd, p. 149,

^sperugo procuiiibeng , V. H., p. 176. — Cruydtb.

p. 578, op sommige plaatsen in Holland.

Villarsia nympliaeoïdes, v. H., p. 178. — Crujdtb.

p. 928 ; kleine geele Plompen iu Holland in de ouden

back van den Rhyn en andei-e stilstaande wateren.

Lysimachia thyrsiflora , v. H.
, p. 182. — Cruydtb.

p. 958; fVater-fVederick, aan de stilstaande wa-

teren en grachten van Holland.

Convolouhis Soldanella, V. li.
, p. 186; In slir-

piam imag. p. 382, wordt deze pi. afgebeeld, en

als „ in Zelandiis uhertim " opgegeven.

Ertjthraea Centaurium , V. il.
, p. 212. — Cruydtb.

p.542 ; kleyne Santorie , bij Ter-Neusen en A.xele (1).

Gentiana Pneumonanthe , V. H. , p. 214. —
Cruydtb. p. 25 1 , in de Duinen van Holland.

(1) De vertaler scliijat de aaoverwante soorten nog niet

gekend te hebben. —" De volgende aanmerking van hem

moge echter hier nog eene plaats vinden. » PETRUS
HONDIUS heeft aenmerckt , ende aengheteekent , dat de

kleyne Santorie seer gheerne ende met groot overvloei

wast in die landen oft Blieken die langh onder 't Zee-

water gheleghen hebbende , ten laelsten afgedyckt lyn.
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'Atriplex porlulacoides , V. H,
, p, 220; in jin~

not. in Stirp. Jmag. p. 119, als Portulaca ma—
rina afgebeeld, en als in Zeeland overvloedig

opgegeven: „Edunlur folia muria assercata, eum

Aceto veluti Cappares," Volgens Cruydtb. p. 1208

in Zeeland , Vlaanderen en soms ook in Holland

groeijende.

Chenopodiu7n maritimum , v. H. , p. 228. —
Cruydtb. p. 120, fVilte Kali, aan den mond van de

Maas en Scbelde in Zeeland.

Eryngiinn maritimum, V. H.
, p. 232; in de Dui-

nen van Vlaanderen , Zeeland en Holland , en aan de

kanten van de Zee. Cruydtb. p. 1145.

Thysielimim palustre , V. H.
, p. 244 ; de vertaler

zegt p. 1093, dat bet in sommige vochtige velden

van Holland groeit.

Sium. Bulbocastanum , V. H.
, p. 252 ; in Annotat.

in Stirp. Imag. p. 122 afgebeeld onder den naam van

BUNIUM ; „ Zelandis Kleyn-eerdtnoten Zelandi

eam (radicem) cum ovillis carnibus coctam edunt."

VolgensCruydtb. p. 537, wordt het op sommige velden

en bouwlanden van Zeeland en Holland gevonden (1).

Parnasiia palutlris , v. II., p. 260. — Cruydtb.

Want »Uoo langh als de landen noch brack zyn ende

den aerd oft ziltiglicydt van de Zee noch niet afgheleydt

en hebben , soo langh pleghen sy meest anders niet (te

weten acn den Vlaemschcn kant , omtrent Ter-Neusen

ende Axcle) dan Sanlorie voort Ie brenghen; toltcr tydt

toe dat nae ettelycke jaeren , als de flonne ende den
reghen op die landen gliewrocht , de koude verwonnen , de

brackjgheydt uylgiiotrokken fjft afgespoelt hebben , ende daC

de wcylanden gocdt gras voorlbrenghende , do Sanlorie

verdrukken ende doen vergacn. "

(l) Het il dua niet r.oTiEL , die volgen» SPni!^fGE^ (ffc-

•chichle der Bolanik. TI, p. 313) de/.c pi. hel eerst

bcachrtven heeft , manr noDOEVS.
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p. 297 ; als Gramen Pamatti in Drenthe op voch-

tige, veenachtige plaatsen, en p. 697, naast de Zee-

dainen in Holland.

Anneria maritima , V. H.
, p, 262 , schijnt be-

doeld te worden onder den naam van Gramen po-

lyanthemum niajus , Crujdtb. p. 897 in Zeeland.

Drosera longifolia, V. H.
, p. 266; wordt in

Cruydtb. p. 774 afgebeeld , en de vertaler voegt er

bg, dat deze plant nergens overvloediger gevonden

wordt dan in Holland in de veenen. De D. rotundi-

folia schijnt D. noch niet onderscheiden te hebben.

Asparagu* ofpcinatü , V. H. , p. 278 ; volgens

Crujdtb., p. 1101 in de duinen van Holland, de

gewone tamme in grootte soms te boven gaande.

Coiivallaria Polygonatum ? v. H.
, p. 280 ; in

Cruydtb. p. 559 wordt van eene variëteit van deze

plant, met welriekende bloemen, gesproken, die

CLlTsius in de duinen van Holland gevonden had.

Hoe moet dat verklaard worden ?

Acorus Calamut , V. H,
, p. 284. — Prof. dier-

BACll te Heidelberg , heeft op goede gronden trach-

ten te bewijzen , dat deze plant niet in Europa te huis

behoort , maar oorspronkelijk in Azië en een gedeelte

van bet oostelijk Europa in 't wild groeit, vanwaar

zg eerst in de 16 eeuw in de tuinen van Duitschland

zoude gekomen zijn, en naderhand, uit dezelve ont-

vlugt , zich in 't wilde zou verspreid hebben. (Zie

Flora oder Botan. Zeilung. 1 1 Jahrg. 2 Bd. S.

545—552.) Ik reken het derhalve niet onbelangrgk

,

te ondei'zoeken , wanneer de Kalmus zich hier te lande

het eerst vertoond heeft. In petri cornelii Lei-

den»isAnnotatiunculae in DioscoKiDEM, 1532, wordt,

volgens den vertaler van het Cruydtb. opgegeven , dat

de Calamus odoratus ( aldus noemde men onzen Kal -
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mus) bij 's Gravenhagein 't wild zonde groegen; de

waarheid van deze opgave wordt echter twijfelachtig

;

wanneer men bedenkt , dat door de groote overeen-

komst in wortel en blad , de Irü Pseud-Acorug met

den Kalmus verward is geworden , zoo als blqkt uit DO-

DONAEUS Slirpium Jmag. p. 233 , Florum Historiae

p. 155enCruydtb. p. 395. lu de twee eerst genoemde

boeken wordt de Acorus niet eens afgebeeld , en D.

scheen hem toen nog niet regt te kennen. M. DE LO-

BEL, in zijne Adoers. p. 29 , had de levendige plant

nog niet gezien ; ia zgne Observat. p. 30 heeft

hg eene plaat van den Kalmus
, „ cujus virentem

plantam inspectione asgecitti iumtts hoc anno 1575

Lierrae BeUjaruin , munere C. CLUSll hiijus histo-

riae elariss. »criptoris , in culligsiino et ainoenissi-

mo Paradiso jp. joannis dilfii." De bloem en

vrucht had lobel toen nog niet gezien. DoDO-
NAEUS in zijn Cruydtb. p. 397 verhaalt , dat de Kal-

mus in Kolchis, Galatien, in Kandia en in het

land Ponius groeit, en dat hij in oude tgden

naar het getuigenis van AFULEJUS zelden was te

vinden geweest; dat de plant uit Turkijen naar

VVcenen was gekomen, en van daar in sommige

hoven van Nederland was overgebragt , waar zij

welig groeide, en de koude des winters verdroeg,

maar dat zij geene bloemen ontwikkelde, zoo als

zij ie Wecnen gedaan had. De vertaler van het

Cruydtb. voegt er (hl. 398) bij, dat dit gewas thans

in Zeeland en ook in Holland bloeit, en dat het daar

nu door den ijver der liefhebbers in grachten van
steden en andere waterenzoo vermenigvuldigd was,
dat men zoude gelooven, dat het een werkelijk in-

landsch gewas ware. Commklin geeft den Kalmus
als inlandsch op ; MEE8E in zijne Flora fritica noemt
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er enkele groeiplaatsen van ; de GORTER zeer

velen, en Prof. H. c. VAN HALL noemt den Kalmus

eene thans zeer algemeen in Noord-Nederland ver-

spreide plant. Uit liet gezegde schijnt dus te blijken,

dat de Kalmus , eene oorspronkelijk vreemde pi.

,

van Weenen hier ingevoerd en om zijn geneeskundige

kracht met ijver gekweekt, zich spoedig geaccli-

matiseerd en verspreid heeft ; een nieuw bewijs

van den grooten invloed, dien de menscb op de ver-

spreiding der planten uitoefent (1).

Oxycoccus palustris, v. H.
, p. 316. — Cruydtb.

p. 1207 ; F'aecinium paluglre , Veenhesien ,
in voch-

tige en veenachtige plaatsen van Holland menigvuldig.

Pyrola rotundifolia, v. ii., p. 334. — Cruydtb.

p. 200; Pyrola, in de duinen van Vlaanderen, Hol-

land en Zeeland. D. schijnt haar echter nog niet van

de P. minor onderscheiden te hebben.

Euphorbta Paralias, V. H. , p. 372. — Cruydtb.

p. 601 ; Zeewo/fsmelk, aan de zeekusten van Holland

en Zeeland.

Euphorhia paluslrig, v. H., p. 376; in broeken

en veenen van Holland , Cruydtb. p. 608 ,
groote

Esula.

Rosa spinosissima , V. H. , p. 386. — Cruydtb.

p. 284 ; Duinrooskens , in Holland , in de opene

gewesten bg de duinen.

ffypericum elodes , V. H.
, p. 410. — Cruydtb.

p. 105 verhaalt de vertaler, dat door Dr, PIETER

PAUW onlangs gevonden was Ascyrum supinum

(1) Over de eerste ontdekking van den Kalmus vergel. ook :

p. A. MATIIIOLI , Opera Omnia , ed. C.BAOHINI, Epist.

lib. UI , p. 101. — Verders Dr. A. K. goeppert in

Floro , jahrg. 13. B. 2. p. 473-76 , over het eerste ver-

schijnen van den Kalmus in Silesië.
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elodeg , litjghende Hertshoy van Holland; uit de be-

schrijving zal men met veel waarschijnlijkheid kun-

nen opmaken, dat het de H. elodes is.

Ranunculuê flamviula et var. fol. serrat.
, v. H.

,

p. 416. — Crujdtb. p. 706; in Holland zoo over-

vloedig en zoo vreelderig, dat de stalen soms drie

voeten hoog worden.

Pedicularii sylvatica , V. H. , p. 460. — Cruydtb.

p. 885 , Fistularia ; in de veenen en broeken van Hol-

land soms wat hooger dan elders , of de P. palustris?

Linaria Cymhalaria, v. H.
, p. 460. — Cruydtb.

p. 646, Cymhalaria italica; dat deze plant voor

onze Flora eene advena is , blijkt uit het volgende

van den vertaler: „ de neerstigheydt van de Crujdt-

beminners heeft dit Cruydt hier te lande seer ver-

menighvuldight : ende naementlykt te Delft in Hol-

landt is 't door den hooghgheleerden D. Willem

VAN DER MEER soo ghemeyn ghemaeckt, datter

nauws brugghe oft eenigh stadts-gebouw oft oude

mueragie en is, ten is daer mede cierlyk bekleedt.

Dies het metter tydt voor een iiilandsch ghewas sal

moghen ghehouden worden,"

CochUaria ófficinalin , v. H.
, p. 478. — Cruydtb.

p. 940 in Holland en Vriesland.

Cheiranthtm marilimuf L. : ofschoon deze plant

nog niet als inlandsch is opgegeven , zoo zal men toch

moeten gelooven, dat D., toen hij in zijn Cruydtb. p. 236

de Leucoïon »ilve»tre anyualifoliiivi (wilde Violieren

met smalle bladeren) teekende en beschreef, geene

andere plant voor zich had, als de door ons be-

doelde. Hij geeft dezelve in de Zeeuwsche Eilan-

den op , en dat zij daar groeien kan , zal niemand

betwijfelen.
^

Lohelia Dorlmanna
, v. H. , p. 500. — Cruydtb.

NAT. TUDSCim. I. 20
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p. 950 ; door den vertaler wordt , nevens cene goede

plaat van deze plant, bggevoegd : dat de Gla-

diolus stagnalü teu lacustris dortmanni van

CLUSIUS , door den weiervaren joannes dort-

MANNUS uit Groningerland aan CLUSIUS gezon-

den is, en dat deze plant in Drent bij de dorpen

Norch en Westervelde in 't laatst van de hooimaand

bloeit. LiNNÉ geeft deze groeiplaatsen ook in zijnen

Hort. Cliffort. op (1).

Lathyrus tuberosus, V. H. , p. 524. — Pag. 877;

wordt in de bijvoegsels van liet Crujdtb. verhaald,

dat deze plant (Eerdt-Eckelen) in Holland op vele

plaatsen onderhouden en gezaaid wordt , vooral b^

Bergen-op-Zoom , in de korenvelden.

Trifolium, fragifenim , v. II.
, p. 638. — Cruydlb.

p. 916, in de bijvoegsels door CLUSIUS Trifolium

fragiferutn frisicum genoemd , omdat hij deze plant

Let eerst door joannes dortmannus uit Friesland

ontvangen had , waar zij vooral in Groningerland

,

voornamelijk in de weilanden en polders , die 's

winters onder water staan, groeien zoude.

Anthyllis fulneraria , V. H.
, p. 522 ; volgens i5ViV-

pium Imagines p. 12, in Zeeland aan de akkerlanden.

Artemisia marilima, V. ll.
, p. 584. — Cruydtb.

p. 29 ; Ahsynthium marinum , Zee-Alsem , aan de

Zeeoevers van Holland , Zeeland en Vlaanderen.

Cineraria palustris , v. H. , p. 600. — Cruydtb.

p. 68 : ,, ander middelgeslacht van Conyza ,
" in de

waterachtige streken van Holland.

(1) Reeds Troeger had CONRAD cesner deze plant gevondea ,

200 als birjkt uit T. XIII , f. 117 van deszelfs Opera

botanica, die, na verschillende lotgevallen, eerst in 1754

en 1771 door schmidel uitgegeven zijn. Vergelijk

SPAENGEL Geschkhte der Botanik. I , bl. 277.
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Aster TripoUum, v. H.
, p. 600; in Stirp. Imag,

p. 368 (Tripo/ium) en Cruydtb. p. 617, in Zeeland.

Centaurea Calcitrapa, V. H. , p. 618; Sterrediê^

tel, Carduut stellatus, Cruydtb. p. 1149, veel op

de Zeeuwsche Eilanden.

Malaxis Loesel{i,\. H. p. 632. — Cruydtb. p. 383;

Bifolium hidhosum , in de duinen van Holland.

Orchis conopsea, V. H.
, p. 626 ; zeer stellig scbijnt

de vertaler in zgne bgvoegsels p. 382, deze plant

te bedoelen , als bg spreekt van Orchis Serapias

Caryophtjllala, die hg in de duinen van Holland

opgeeft.

Sparganium simplex
, v. H.

, p. 642. — Cruydtb.

p. 951 ; tweede Platanaria, op vochtige plaatsen

van Holland.

Empetrum nigruni , v. H.
, p. 702 ; is wel zon-

der twijfel de Erica haccifera Mathioli, die de

vertaler van bet Cruydtb. p. 1203 , in de duinen

van Holland opgeeft.

Hypophae rhamnoïdes , v. , H. p, 704. — Cruydtb.

p. 1184; tweede Rhamnus, in de duinen van Hol-

land, Zeeland en Vlaanderen.

Stratiotes aloides, v. H.
, p. 709 ; Ruyters-Cruydt

,

in Holland volgens Cruydtb. p. 932.



UITTREKSELS DIT EENEN BRIEF VAN DEN HEER

P. W. KORTHALS,

AAn DER BOOGtEEBAlB

C. L. B L U M E.

la de maand Jud^ 11. werden wij, aan eeue

expeditie geattacheerd , naar Padang gezonden. De

toestand , waarin wij de Padangsche binnenlanden bg

onze komst vonden , was weinig geschikt voor onze

vreedzame onderzoekingen. Er was vroeger eene

kleine zamenzwering bei'aamd, om al de Euro-

peanen in de binnenlanden om te brengen : dit

plan was niet genoeg bepaald , en lekte uit. Op
sommige plaatsen werd hetzelve volvoerd , en op

andere beproefd. Ia deze netelige omstandighe-

den waren er niet te veel troepen hier, en eenige

forten waren ingesloten ; toen echter onze expedi-

tie met veertienhonderd man kwam , werden spoedig

de forten ontzet. In gezelschap van soldalen mar-

cheerden wij naar het fort DE KOCK. , om verder

een oppervlakkig onderzoek van de bovenlanden te

doen. Hoe deze onderzoekingen gaan , behoef ik

niet op te teekenen , indien men het karakter van

den Maleyer, dat zoo juist door MARSDEN geschil-

derd is, kent. Wij zullen nu zien, het een en ander

in de beneden landen en op de daaraan grenzende

bergen te doen, en zoo er gelegenheid is, de eilan-

den Pora, Pagi enz. , onderzoeken.
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Wij zijn bier nog niet boven de 3200 voet boog

geweest, en hebben op onzen logt, iu de maand

Julg , de volgende waarnemingen gedaan.

Het vlakke land , kan men in zanderig en moe-

rassig verdeelen, bet levert ook eene door dezen bo-

dem gewijzigde vegetatie op. De Rhizophora is vooral

aan de van lijd tot tijd met zeewater bedekte moe-

rassen eigen , en draagt door de veelvuldige wortels

en den snellen groei, niet weinig bij, tot de vor-

ming van den moerasbodem.

De meer naar binnen gelegen moerassige streken

,

zgn vooral met Acanthui ilicifolius, Commertonia

echinata, Uarrachia spinoéa, Barringtonia, Ae(ji~

ceras, Acrostichum, enz., bezet. Tusscben deze

heb ik eene nieuwe soort van i\^f^)e«//4e* gevonden,

die zich door de spitse tandjes , welke de bladen

omzoomen , van de bekende onderscheidt. Het door

mg aangewezene , nopens den vorm der scyphae
,

heb ik ook hier bewaarheid gevonden , zijnde de

worlelbekers rond- buikvormig , en de hoogere lang-

werpig.

Op bet zandachtige strand zijn in menigte : JpO'

inaea luna nox, J. littoralis , Pandanux, Gareinia

cornea, Ardinia obovata, Sclimidelia littoralii, Ipo-

maea niaritiina in menigte; en een weinig binnen-

waarts zijn : Termmalia caliapan , Brucea suma-

trana, Arboma, Hibi»cus mutabilig, Cassia orien-

li* , Coca, Nipa frutescen» , Calotropii git/antea,

f^itejc trifoliala en leueoxi/lon , CUrodendron serru-

tum en forlunatum , Callicarpa cana , Bridelia
,

Caitta herpelica, Cerbera mangha» , en vooral Myr-
luM toinenlusus , welker vruchten zeer aangenaam

smaken , en Melatloma malabatrica ; de laatste zeer

menigvuldig.
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Dischidia rhomhifolia , Conchopliyllum inihrica-

tum, Phalaenopoi^ ainahilis ^ Dendrocolla anoeps

,

D. listrix, D. jachü, die met D. anceps verwant

is. D. amplexieaulis , Onychhim iubulatutn , A'eri-

des eene nieuwe soort, verwant met de A'irides elon—

gata, Thelasis obtusa; eenige soorten van Varena

zijn niet zeldzaam langs het strand , op de aldaar

staande boomen. De Vijgenboomen , waaronder Ficus

littoralis , religioia, atnpelog, nivea , ea JBlackwellia

tomentosa, zijn meer binnenwaarts gelegen.

Het geen mij echter hier trof, was de Eurya

serrata en Enfjelhardlia spicata op 200 voeten

,

en ook lager te vinden , daar laatstgemelde mg al-

leen op Java, op 2G00 voeten, was voorgekomen,

even als de Eurya, Deze wast gemeenlijk op eene

even groote hoogte, en meest in de nabijheid

der kraters, zoo dat de bodem misschien tot het

aanwezen dezer plant bijdraagt. Hier heb ik de

Eurya en Myrtus tomentosus, die dikwijls te za-

men voorkomen , ook op 2000 voet hoogte ont-

moet. Over eene bij de Clusia komende plant,

schrijf ik nader , even als over de Marlea hego-

nifolia, welke eenige verwantschap met de Jasmi-

neae heeft , maar misschien eene nieuwe afdeeling

zal moeten vormen. In deze lage, tot 800 voet

zich verheffende streek, zijn de Leguminosae, op

onbeschaduwde plaatsen, menigvuldig, vooral de

Hedysareae, Phaseolae , eenige Acacien, Dalber-

giae. Onder de laatsten meen ik een eigen geslacht

opgemerkt te hebben.

Deze vlakte verlatende, en het oorspronkelgke

boscfa betredende, heeft men nog wel verandering

van grond , in vergelijking met Java , maar niet van

gewassen. Alleen meen ik uit de planten te mogen
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bepalen , dat hetgeen op Java de vermindering der

temperatuur alleen doet , hier de invloed van den bo-

dem mede veroorzaakt. De Cyathaea was ook hier te

huis , en kwam in de schaduw der Vijgenboomen voor.

Van deze laatsten heb ik vooral de Ficus futulosa
,

*«Ara*e;«o*o, Wyi'f/a, opgemerkt. De Guarea macro-

carpa , Didi/mochetoti, Epicharis cauiiflora, en Ce-

drela, waren zeer talrijk , en eenige leverden ook hier

het voorname timmerhout, vooral de Cedrela. DeLau-

rineae zgn met deze vermengd. De Eiken, welke ik hier

reeds op 1200 voet gevonden heb, komen met de

Javaausche overeen. De talrijkste zijn
,
Quercus sun-

daica, péeudo-molueca , elegans zeldzamer, induia,

lineata.

De vruchten van Echinocarpu» heb ik in menigte

verspreid gezien. Schima en Gordonia , zijn niet zoo

menigvuldig als op Java. Astroiiia speclahilis , en

een aantal andere Melastomen waren in de schaduw

dezer woudreuzen. Van deze schoone familie waren

er, Melanloma fallax, vacillang, hibracteatum , exi-

inium , conttrictum , en een paar soorten van Sone-

rita. Dit geslacht zal welligt in twee deelen verdeeld

moeten worden , waarvan de Sonnerila van Java door

RüXBURGH beschreven , den naam zoude behouden

,

en ceue soort ymSamatraüic grondslag van een nieuw

geslacht wezen. Uwe kleine schoone Goniantheg komt

hier ook voor , en daarenboven eene andere door

KUHL en VAN HASSELT op Java gevonden, welke

men g. kuiilii zoude kunnen noemen. De Am-
pelideae hebben ook in deze wouden hare verwan-

ten, en worden nog belangrijker, door de wonder-

bare Rafjlesia Arnoldi, die op dezelve voorkomt.

Tot dus verre heb ik dit gewas slechts eenmaal gezien,

op eenea in kalkgroud groeijendcn Cit*ut. Het voor-
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werp was half vergaan , ea twee voet en aclit duim

groot. Cit het voorkomen zoude men kunnen aflei-

den, dat deze plant bijzonder op kalk te huis behoort,

daar dezelve u, en ook later tuij, op Koraalbo-

dems is voorgekomen. De gewone Rubiaeeae, Bigno-

niaceae, Ardisieae, ürticeae, Thymeleae , enz., zijn

hier in de schaduw aanwezig. Bahamina Javensis

,

mierant-lia, wisselen af met eene groote soort, met

groote gele bloemen.

Antidestna montanutn , enz. , heb ik hier gevon-

den , even als aan het strand , in moerassige streken,

de Antidesma paniculatum. In hoe ver zoude de rig-

ting der helmknopjes dit geslacht kunnen verdeden ?

De Antidesma paniculalutn ten minste geloof ik , dat

eene eigene afdeeling moet maken, zoo men de

Hahitus enz. , in aanmerking neemt.

De Varens zijn ook hier te huis , echter niet

zoo menigvuldig als op Java.

Omtrent de bosch-standelkruidigen , wil ik hier

nog bijvoegen , dat ik alhier heb waargenomen :

Diphyes^ Schoenorchis , Amhbjylotlis , Limodorwtn

,

Appendictila , Pedilonum , Malaxis , Dendrocltilum.

In 't voorbijgaan , kan ik niet zwijgen van eene schoone

Cypripedium , welker bloem ongeveer twee duim

groot is , en door mij zal beschreven worden als

:

C, Reinwardti.

PADANG
,

n Septemher \^ii.
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BOEKBESCHOUWING en LETTËR-V

KUNDIGE BERIGTEN.

BERIGT OVER DE UITBREIDING DER NATCUR-

LIJK.E GESCHIEDENIS EN ONTLEEDKUNDE

DER DIEREN IN HET JAAR 1832. ;ad aj|||l

J. VAN DER HOEVEN.

Wanneer luen den tegetiwoordigen staat der

natuurlijke geschiedenis en ontleedkunde van het

dierenrijk nagaat en vergeliikt raet dien voor vigf»

tig of zelfs voor twintig jaren, dan moet het groot

aantal der tegenwoordige beoefenaars dezer weten-

schappen boven al de aandacht trekken. Men heeft

in ondersclieidcne landen gemeend eene overbe-

volking te bespeuren, en is zelfs tot het denk-

beeld gekomen , dat volksverhuizingen het eenige red-

middel aan de hand gaven, waardoor het verbro-

ken evenwigt te herstellen en de algemeene wel-

vaart te bevestigen zijn zou. Of er in het rijk der

%vetcnscliappcn ook overbevolking mogelijk zij, we-

len wij niet; maar zekerlijk zijn hier nog onbe-

bouwde of verwaarloosde gronden genoeg, welke op

arbeiders wachten , en hoezeer de oogst der we-

tenschappen juist niet in dezelfde rede grooter

wordt naarmate de arbeiders toenemen , zon het

NAT. TIJDSCllR. a



toch onbillijke miskenning of onkunde verraden,

wanneer men den tegenwoordigen toestand der

Zoölogie niet bloeijend wilde noemen.

Onze opgevatte taak is dus niet gemakkelijk; Loe

beperkt ook bet tijdvak van een enkel jaar schij-

nen moge, onze lijst zal echter wijdloopig genoeg

zijn ; en ons verslag zou zekerlijk nog veel uitge-

breider kunnen wezen, wanneer ons de hulpmid-

delen ter dienste stonden , die uitgestrekte opent-

lijke boekergen aanbieden.

I. Algemeene Zoölogie.

§ 1. Behalve beschi-ij\'ingen van sommige klassen,

orden of geslachten zijn er in het jaar 1832, zoo

ver wq weten (1), slechts de volgende algemeene

werken in het licht gekomen.

WiEGMANN und nuTHE Handbuch der Zoö-

logie, Berlin 1832. 8°.

(Een beknopt, maar echter vrij volledig en naar

den tegenwoordigen toestand der wetenschap

ingerigt handboek).

Naturgeschiclite der drei Reiche aur allgemei-

nen Bele/irung ; bearbeilet von g. w. bi-

SCHOFF, I. R. BLUM, H. G. BRONN, K. G. V.

LEONHARD und F. J. LEUCKART , akademi-

(1) Wij laten deze bijvoeging y>zoo ver wij weten'* voortaan

, kortKeidshalve ireg , daar niemand het ons ten kwade zal

duiden zoo wij zwijgen van hetgeen wij niet weten, .—

Bij boekwerken of verhandelingen , waarvan ons alleen de

titel bekend is , doch welke wij niet gezien hebben , zul-

len wij het teeken \ plaatsen.



sohe Lehrem %u Heidelberg. Mil Abb. Stutt-

gart 8°.

(Dit werk zal in ongeveer 36 Afleveringen of

stukken, elk van omstreeks 8 Bladen bestaan.

De in 1832 verschenen 2 eerste stukken , be-

helzen eene algemeene Inleiding van leuc-

KART en bet eerste stuk der Oryotognosie be-

vferkt door blum).

Bijzondere bescbiijvingen der dieren van zekere

landstreken, of zoogenoemde Faunae, zijn de vol-

gende.

\ General hardwicke's and gray's Indian Zoo-

logy. Part IX folio, with 19 col. plates.

NlLSSON llluminerade Figitrer HU Skandi-

navietis Fauna , med Text. Ista Bandet.

Lund. 4°.

Het plaatwerk van guÉrin {Iconographie du

Régne animal) , reeds in 1829 aangevangen,- werd

ijverig voortgezet.

§ 2. Tot de algemeene Zoölogie bebooren ook

de onderzoekingen van ISID. GEOFFROY SAINT-HI-

LAIRE , over bet verschil in grootte bij de dieren

en bij de mensclienrassen. De schrijver geeft

eenige algemeene regels als resultaat zijner verge-

lijkingen op, doch merkt echter aan, dat deze re-

gels bovenal op de zoogdieren toejiasselijk zijn.

Sommigen waren reeds vroeger opgemerkt, zoo als,

dat men onder waterdieren de grootste soorten vindt

van eene bepaalde orde of natuurlijke familie; maar

de Schr. meent daarenboven , dat soorten , die vol-

komen in geslachtskenmerken overeenkomen , ook vyei-

nig in grootte verschillen. De bedenkingen , die

legen deze stelling kunnen gemaakt worden en

zicb vanzelvcu aan eik dierkundigen icullen aan-



bieden, heeft de Schr. ten deele opgelost, hoe-

zeer wij niet durven beweren, dat hg de zaak tot

ontwijfelbare zekerheid heeft gebragt. Aan minder

bedenking is veelligt de stelling onderhevig, dat er

bij de op het land levende zoogdieren, tusschen

hunne grootte en den omTang of het aantal der

bewerktuigde wezens, waarmede zij zich voeden,

een noodzakelijk verband is.

Bij de huisdiei'en merkt hg onder anderen op

,

dat de rassen van eene en dezelfde soort meer

vei'schil in gi'ootle aanbieden , dau er toevallig ver-

schil tusschen individuen is; terwijl integendeel bij

het menschelijk geslacht het individueel verschil in

grootte veel aanmerkelijker is , dan dat der on-

derscheidene rassen. De nienschenstaminen , die

zich bijzonder door ligchaamsgrootte kenschetsen

,

wonen over het geheel in het zuidelgk halfrond.

Maar wij verwijzen liever onze lezers tot de be-

langrijke oorspronkelijke verhandeling zelve (1).

§ 3. Eindelijk moeten wij hier nog vermelden:

Consideradons générales sur la domesticadon

des Aniniaux j)ar M. DUREJU DE LA MJtLE^

Ann. des Sc. nat, Tom. XXVII. p. 5-33

,

p. 113-145. [Bepaaldelgk over de eenhoe-

vige zoogdieren. De Schr. meent, dat men

(1) Recherches zoologiqaes et physiologiques sur les variations

de ia taille chez les atiimaux el dans les races humainei,-

lues a l'Acad. royale des Sc. , dans les séances du 18 De-

cembre 1831 et du 2 Janvier 1832. Mimoires de l'Acad.

des Sc. Savans ctrangers. Tom. III. Men vindt ook. een

uittreksel der eerste verliandeling in de Ann. des Sc. na-

tur. par M. m. .lusoerijr , ^. d. JiRoifGifz^iRT et nux^s.

Tom. XXVI. p. 82-89, en do tweede over de huisdieren

en den mcnsch in haar geheel overgenomen; ald. Tom.

XXVII. p. 85-111.



allen nog Listorisch ia den wilden toestand

kan aantoonen, of met andere vvooiden, dat

zij ten tijde der ouden nog oorspronkelijk

wild werden aangetroffen. De hemio?ms {dzig-

gelai) was oudtijds een huisdier in Syrië. De

wilde ezel was in binnen-^ü'e en in het wes-

telgk Afrika gemeen, en de beschrijvingen

der ouden bevestigen de identiteit der soort

met den thans wild in Perziè levenden ezel.

De zebra was aan de ouden bekend.]

Essai pour servir d la déterminalio7i de quel-

ijues animaux sculptés dans fa7icienne Grèoe

et introduits dans un monument historique,

enfoui durant les désasires du iroisiètne

Sièole; par M. GEOFFROY saint-Hilaire.

Noitv. Annales du Muséum d'Hisi. nat. I.

p. 23-42. [Deze verhandeling bevat eenige,

voor de vroegere geographische verspreiding

der dieren niet onbelangrijke gissingen. Op
het monument is een stier afgebeeld , die

GEOFFROY Vermeent tot Bos urus te behoo-

ren ; ten andere een leeuw ; — deze soort

leefde vroeger in Thracie en Macedonië, ten

tijde van XEHXEs, volgens het verhaal van

HERODOTUs, en in vroegere eeuwen in den

Peloponnesus; — en eindelijk, ten derde, een

wild Zwijn, hetgeen eenigzins met Sus ae-

Ihiopicus overeenkomt, hoezeer het meer met

S. scropha ferus gemeen heeft; het is ech-

ter, volgens GEOFFROY, ook wel mogelijk, dat

vroeger in Griekenland S. aet/tiopicus gevon-

den werd.]
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II. Onleedkunde en Physiologie in

het algemeen.

§ 4. Er is bijkans geen moeijelijker vraagstuk in

de kennis der bewerktuigde wezens, dan de be-

paling vau juiste grenzen, waardoor het planten-

en dierenrijk van elkander gescheiden zijn. De
Heer dumortier heeft eene nieuwe opheldering

daarvan uit eene vergelijking van het inwendig

maakseL_van planten en dieren trachten af te lei-

denj(l). Zijne onderzoekingen zijn echter belang-

rijker^ voor de ontleedkunde der planten dan voor

die der dieren. De Schr. ueemt het gevoelen van

SERRES aan (2), dat de ontwikkeling der dieren

geschiedt van den omtrek naar het middelpunt;

bg de planten gaat de ontwikkeling omgekeerd van

het middelpunt naar den omtrek voort. Hieruit

leidt hij nn als slotsom af: 'nl^animal est un étre

» organique cenlripile , Ie végélal U7i étre orga-

i^nique centrifuge. Telle est la seule définition

i> desonrtais admissible." Het hout voorts met het

skelet vergelijkende en de harde bekleedsels der in-

sekten en der overige gelede dieren als een uitwendig

skelet beschouwende, valt het hem niet moegelijk,

bij planten en dieren drie trappen van bewerktui-

ging aan te nemen en met elkander gelijk te stellen

:

Végétaux axylés =: Animaux asqueleltés

Végélaux exoxylés = Animaux exosquelettés

Fégélatix endoxijlés z= Animaux endosquelettés.

(1) Recherches sur la structure comparce et k dcveloppcment

des Animaux et des Figétaux
,
par s. c. dumorijer.

Nov. Act. Acad. Caesareae Leop. Car. Nat. Curiosor.

Tom. XVI. Part. I. p. 217-312, PI. 10, II.

(2) Aiial. comp. du ccrvcau. Tom. 1. p. XXV. et siiir.



§ 5. Flourens heeft nieuwe onderzoekingen ovev

liet hei'kaauwen bekend gemaakt (1). Door ope-

ningen (anus arlifioieis) in de verscliiLlende ma-

gen van scliapen te maken , verkreeg de Schr. de

volgende uitkomsten: ten eerste, dat het voedsel

by de eerste doorzwelging gelijkelijk in de twee

eerste magen gebragt wordt, en alléén dan, wan-

neer het Cjn verdeeld en als opgelost is (re-

duü en une bouillie fine) , tevens in de twee

laatste magen geraakt; 2, dat het herkaauwde

voedsel in de boek pens, maar tevens ten deele in

de pens on muts overgaat; 3, dat eveneens door-

gezwolgen dranken niet uitsluitend in de boek-

pens, maar ook in de pens en de muts over-

gaan (2) ; deze verschillende overgang van het

voedsel in de ondei'scheidene magen is van den

toestand van hetzelve afhankelgk ; vast voedsel

verwijdt den slokdarm en maakt dat deszelfs on-

derste opening zich ontsluit; fijn verdeeld of vloei-

baar voedsel vloeit langs de steeds opene halve buis

onmiddellijk in de boekpens ; 4 , dat de opwerking

van het voedsel uit de twee eei'ste magen geene

gewone braking is, maar in kleine deelen geschiedt,

die zich afscheiden en vormen tusschen de geslo-

tene openingen van den slokdarm en der boekpens

en tusschen het halve kanaal ; 5 , dat de afzonde-

ring van het speeksel tot dit opklimmen van het

(1) Expiricncct iur te Micanisme de la Ruminatiou par jtr, I-zoir-

iiEirs. Ann. de» Sc. nat. Tom. XXVII. p. 34-57
; p. 291-

309. ook in rnoiiii:e's Notizm n">. 708 , BI. 33. S. 49-56.

(2) Hiermede ittcinmcn TIEDEMANN en oitiELIM ovcré(!n

:

n iSehmen die tVicdcrkauer ïyaster m ijriiiscrer Menge
•>auf, «o getangl es in alle Magen." Die Verdauung
I. S. 310.



voedsel in den slokdarm vereisclit wordt. Proeven

Lebben verder geleerd , dat de doorsnijding der

middelrifszénuwen (nervi pkrenici) de herkaauwing

moeijelijker maakt, maar niet belet, terwijl dan bij

deze verrigtiug de buikspieren meerdere inspan-

ning uitoefenen ; dat de doorsnijding van het rug-

gemerg achter de ribben in de lendenstreek de

herkaauwing even min doet ophouden , maar de-

zelve echter eveneens belemmert, terwijl daarbij de

buikspieren werkeloos worden ; dat eindelijk de

doorsnijding van het ruggemerg bg den zesden

rugwervel, eveneens als die der beide nervi vagi, het

geheele ophouden der herkaauwing ten gevolge had.

§ 6. Over het bloed heeft joh. muller nieu-

we waarnemingen bekend gemaakt (1). De meest

algemeen aangenomen verklaring van het stremmen

des bloeds is , dat de bloedboUetjes zich van het

serum, afzonderen en dat derzelver kern uit ve-

zelstof bestaat. Berzelius had evenwel reeds ver-

moed, dat de vezelstof althans ten deele in het

bloed opgelost is, en muller heeft zulks bg zijn

onderzoek van het bloed der kikvorschen beves-

tigd gezien, waarin de bloedboUetjes zoo groot zijn,

dat zij op een Jiltrum achter blijven : in de hel-

dere vloeistof ontstaat na korten tijd een coagu-

lum. Dezelfde onvermoeid werkzame waarnemer

heeft ons ook nieuwe onderzoekingen over de lym-

pha, de bloedboUetjes, en de chijl medegedeeld (2).

(1) Observaiions sur Ie sang, extrailc» d'une Lettre aclressce

d x. DULOXG , secretaire perpétuel de l'Acad. des Sc

;

Ann. des Sc. natur. XXV II. p. 222-224.

(2) PooGEltDORF?'s Ann. der Pht/sikutid Chemie IS'i'l, N°. 8.

S. 513-591
i

op sommige punten dezer uilgebreidï Ver-



§ 7. De otitwikkeling der vrucLt en het onder-

zoek der vliezen , waardoor zij omsloten is , beeft ver-

schillende schrijvers onledig gehouden. Tot de

vruchten van hun onderzoek behooren de volgen-

de geschriften.

B. W. SEILER, Die Geharmutler und das Ei

des Menseken in den erslen Sohivangersclmfl~

monalen (Mit 12 Kupf.) Dresden, folio.

G. BRESCHET , Du Périone ou Membrane ca-

duque, de rHijdropérione ou liquide conienu

dans cetle membrane et de la nutrilion du

foelus pendant les premières périodes de

la geslation. Ann. des Sc. nat, XXVI. p.

ieo-184.

Sur Ie développement de Voeuf humain par

M. BRESCUET {Extrail d'un Rapport fait a

PAcad. des Sc, par M. dumÉRIL, dans la

séance du 16 Juillet 1832) p. 209-211.

QueLjues considérations sur Ie Nidamentum de

M. BURDACH , enveloppe extérieure' ajoulée a

Voeuf. Extrait du Mém. precedent de M. BRE-

sciiET ibid. p. 211-222.

Volgens het onderzoek van den Heer LEE zou

de ontdekking van JOHN HUNTER, dat namelijk

de placenta met de baarmoeder door groote va-

ten zamcnhangt, ongegrond zijn, en deze aUeea

gevormd zgn door eene verzameling van takken der

navelvaten , die aan den kant der vrucht, door het

n/iorion en amnios , aan den kant der baarmoeder

handeling zullen wij nader terug komen. Tot de nieuwe

litlcraluur over het liloed Ijclioort ook K. r. liURnACH ,

Oi' Phijiiolagic als Erfahrungiwitsenschafl, IVter Band.



10

door de membrana caduca omkleed worden , wel-

ke zich bij den omvang der placenta van het cho-

rion en amnios afzondert (1).

Hoewel enkele ontleedkundigen beweerd hadden

,

watervaten in de placenta en den navelstreng ont-

dekt te hebben , is het getal dergeneu , die de-

ze vaten niet hadden kunnen vinden, niet gering,

en daaronder zijn mannen van groot gezag, zoo

als HUNTER, HEWSON, CRUISHANK , MASCAGNI.

Men liield daarom ook algemeen deze deelen voor

ontbloot van watervaten en bediende zich van der-

zelver voorbeeld, om de phjsiologische vraag over

de opslorping door de aderen te beslissen. De

Hoogleeraar fohmann beweert daarentegen, dat de-

ze deelen geenszins van watervaten ontbloot zijn

;

bij heeft dezelve in het menschelijk ligchaaia en bij

onderscheidene dieren met kwikzilver opgevuld (2).

Bijdragen tot de ontvrikkeling der dieren heeft

de hoogst verdienstelijke natunronderzoeker rathke

geleverd. ' Het eerste deel bevat onderzoekingen

over de vorming en ontvrikkeling van Oniscus, over

de ontwikkehng der geslachtsdeelen bij Slangen,

Hagedissen en Schildpadden en bij Zoogdieren, en

(1) Philos. Transact. 1832, welke wij echter hier op de Bi-

bliotheek der Hoogeschool , die in de vervolgwerken dik-

werf achterlijk is , Dog niet bezitten. Men vindt een uit-

treksel ,
genomen uit de Gazette médicaU , in de Ann, des

Sc. natuT. XXVIII. 1833, p. 428-430; Mem. sur la

struclure du Placenta humain ei ses rapports avec l' Ute-

rus par ROBEBT LEE. Men vergelijke over dit onder-

werp ook E. H. WEBER in zijne uitgave van hildebrandt's

Handb. der Anat. des Mcnschen , IV. S. 498-503.

(2) Zeitschrift für Phij siologie , herausgegeb. von f. tiede-

MAKS , e. R. TREriRAirPS Und t. C. TREtlRAKUS.

IVtea Bd. 2le5 Heft. S. 276-282, T:if. XXIII.
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eindelijk over de vorming van de bovenkaak en het

zintuig van den reuk bij de Zoogdieren (1).

§ 8. De beroemde SCARPA, die in bet jaar

1832, in hoogen ouderdom aan de ^vetenschappen

ontrukt werd (2) , had een jaar vroeger twee ont-

leedkuudige brieven aan Prof. E. H. weber be-

kend gemaakt , waarin hij van de proeven van

zijn' ambtgenoot panizza melding maakte, die het

gevoelen van bell en magendie, aangaande de

verschillende verrigtingen der voorste en achterste

wortels van de ruggemergzenuweu, duidelijk beves-

tigden (3). In deze brieven had hij ook beweerd

,

dat de nervus symjialhicus alleen van de achter-

ste wortels der ruggemergzenuwen zenuwdraden

ontving , en dus geene draden , welke tot bewe-

gingszenuwen behooren. Zulks heeft tot nadere

onderzoekingen aanleiding gegeven. JoH. MULLER

heeft bij het kalf, Prof. wutzer bij den meusch

en ïlETZIus bg het paard duidelijk gezien , dat de

verbiudingstakken tusschea den nervus sympai/ii-

cus en de ruggemergszenuwen , zoowel met de voor-

ste als met de achterste wortels dezer zenuwen ia

verbinding staan , en RETZIUS heeft deze verbin-

(1) Abhandlun^en zvr Bihlungs- und Entwickelungs-Gischkh-

te det Mcnxchen und der Thiere von Dr, if, ratuke,
Itter Thcil; mit Kupfcrt. Lcipzig 4°.

(2) Hij was geborca in 1748. 1d dit zelfde voor de weten-

schappen zoo noodlottige jaar 1832 stierven ook A. portal
(geb. 1712), SPURZIIEIW (gcb. 1777), Sir Ev. HOME
(geb. 1756), K. A. nunoLPiii (gcb. 1771), g. cuvier
(gcb. 1769) en de, ook. als n:ituurkenncr vcrdicastelijkc

,

groolc dicbter j. w. v. gobtiie (geb. 1749).

(3) Epitlolae ^UT, scARPyiE ad k. ii. »-££eh Prof, Lip,-

tientem datat de gangtiis nervorum deque origine et es-

NAT. TIJDSCHB. 6
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ding bij bet paard tevens door eeue afbeelding

opgebelderd (1).

Onder de belangrijkste outleedkundige geschrif-

ten behoort de verhandeling van btschoff, over

den nervus accessorius tViltisii. Behalve eene

uaauwkeuriger beschiijving van deze zenuw bij den

menscb , vindt men hier ook onder anderen aan-

gevfezen, dat dezelve niet slechts bij de zoogdie-

ren , eenige vogels en bij de schildpad voor-

komt, waar reeds bojAnus haar bad aangetoond,

oiaar hoogst waarschijnlijk bg alle gewervelde die-

reu aanwezig is. Bij de dieren en vooral bij de

vogels vertooDt zich echter deze zenuw alleen als

een afzonderlijke wortel van den nervus vagus.

Daar nu de nervus vagiis eene gevoelszenuw is, be-

schouwt de Schr. den nervus accessorius als be-

wegingszenuw, en deze staat tot de eerstgenoem-

de in dezelfde betrekking, als de voorste wor-

tel eeuer ruggemergzenuw tot de aclilersta. Uit

verschillende proeven, door den Schr. op levende

dieren, maar vooral uit eene op een' bok, waarb^

de beroemde tiedemann tegenwoordig was, volgt,

dat de stem niet meer wordt voortgebragt , nadat

de wortels van den nervus accessorius zijn door-

gesneden , en de Schrijver bevestigde alzoo het ge-

voelen , hem door ARNOLD medegedeeld , dat de

stem, of de beweging der spieren van het strot-

tenhoofd en der steraspleet, niet door den nervus

sentia nervi intcrcos/alis (Mllano ,
presso la sociela degli

Annali vniversali dtlle Scicnzc e dell'itidustria. 1831 , 8°.)

OxEir's Isis 1832, S. 1321-132S.

(1 ) Mecicel's Archiv für Anatomie und Phijsiologk. VIstcr

B.I. S. 85, — S. 2r>(), 251 , Tab. 1. f. 10.
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vagus, maar door den nervus aooessorius wordt

voortgebragt. Het blijft ecliter moeijelijk Ie ver-

klaren , waarom de wortels van den nervus acces-

soriits aan de achterzgde van liet ruggemerg lig-

gen, hetgeen met de theorie van Bell eu magen-

die in tegenspraak is, zoo deze zenuw eene bewe-

gingzenuw moet genoemd worden. De Schr. ont-

veinst zich deze zwarigheid niet, maar meent, dat

men bij den nervus accessorhis vooral op de uit

het verlengde merg voortkomende wortels letten

moet, terwijl er in bet verlengde merg, volgeus de

onderzoekingen van ARNOLD, eene doorkruising der

zenuwdraden plaats heeft en de achterste strengen

naar voren, de voorste naar achteren loepen (1).

De door ARNOLD ontdekte zenuwkiioop (gan-

glion oCicum) is op nieuw onderzocht door JOH.

MULLER, die denzelven bij den mensch en eeni-

ge zoogdieren nagegaan en deszells bestaan te-

gen de twijfelingen van Prof. schlemm verdedigd

faeefu Hij ontdekte evenwel , dat de nervus ad ten-

sorem lywpani, even gelijk schlemm beweerd had,

uit den nervtis plerygoideus inlemus ontspringt en

alleen door het ganglion heenloopt , terwijl daar-

entegen de door arnold ontdekte nervus pelrosus

super/icialis minor uil dit ganglion wezentlijk voort-

komt en in hetzelve niet verder vervolgd kan wor-

den (2).

§ 9. Ook de zintuigen zijn op nieuw onderzocht.

(I) Ntrvi ^cctnorii Tf^xUisii Anatomia et Phijsiulo^ia. Com-
mtntatio. Scripsit i,. w. BiscilOFF. Darm.sUdii 1S32, 4".

Bij dc'/c vcrhaiificliug ziju zeer gocdo Slccnilrukjilatcn

gevocgri.

(3) Meckel'! jtrchiv fur ytnal. utul Phi/siologie. VI. S.

67-86.

6*
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Men vindt bij de dieren velerlei deelen , die door

andere prikkels, als die van gezigt, reuk, smaak

en gehoor, worden aangedaan 'en zeer vele zenuw-

takken ontvangen. Men kan deze deelen /as/-werk-

tuigen noemen, wanneer men het tasten niet beperkt

tot den zin, die in onze vingerspitseu geplaatst

is en waardoor wij de gedaante der vaste ligcha-

men en de geaardheid hunner oppervlakte onder-

zoeken. Welke bepaaldelijk de indrukken zijn , tot

wier opneming deze deelen dienen , kan men veel-

al enkel bij gissing bepalen. De beroemde Schrij-

ver der Biologie heeft waarnemingen en afbeelr

dingen van sommige dezer deelen bekend gemaakt;

zoo als van die , welke bij de roggen aan weerszij-

de van het ligchaam voor de kieuwopeningen ge-

legen zijn; en die, welke bij de haaijen aan bei-

de zijden der bovenkaak liggen , en welke trevi-

hanus op eene vernuftige wijze met de wortels

der baardharen en den eenvoudigsten vorm van

het gehoorwerktuig vergelijkt, waaruit hij de ge-

volgtrekking afleidt, dat het tastwerktuigen zgn, door

welke bewegingen van het water, die niel schielijk ge-

noeg plaats hebbeu , om als klanken op de gehoor-

werktuigen te werken , worden waargenomen. De

vier, bij den mond der tweeschalige weekdieren lig-

gende plaatjes , die zoo zeer met kieuwen overeen-

komen , en die men gewoonlijk tenlacula noemt, ver-

gelijkt hij met de reukwerktuigen der visschen, en hij

meent eindelijk ook de halteres der tweevJeugelige

insekten als tastwerktuigen te moeten beschouwen (1).

(1) Beobachlungen und Ta/eln zur Erldvlervng des Baues

mid Jf-'irkcns der Tastwcrkzcvge der Thkre , von o. «.

TRErjB.iifUS. Zeilschr. für Phtjsiol. , IV. 2. S. 168-181.
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HüsCHKE teefl in den doolhof van vogels eeoe

menigte kleine kalkkristallen gevonden en later de-

ze ook in het gehoororgaan van een pasgeboren

kind gezien (l). ShrAPNELL heeft de gedaante,

het maaksel en de verriglingen van het trommel-

vlies tot het onderwerp van nieuwe onderzoekin-

gen gemaakt (2).

Het is belangrijk en inderdaad verwonderlijk hoe

vele onderscheidene deeien en weefsels in den klei-

nen oogbol aanwezig zgn, en bet kan ons niet

bevreemden, dat het gezigtswerktuig , hoe dikwerf

ook onderzocht, nog voortdurend tot nieuwe ont-

dekkingen en gevoelens aanleiding geeft. Ouder de

geschriften over dit zintuig moet vooral het werk

van F. ARNOLD genoemd worden (3). Bij een

(1) Froriep's Notizen n". 707. Bd. 33, S. 33.36.

(2) London medical Gazelle, 30 April 1832; ibid. 30 June;

rRORiEp't Nolizm n-. 732, 744. Bd. 34. S. 81-86; S.

273-279.

Tot de litteratuur over de anatomie van het gehooror-

gaan behoort ook nog

:

Mcmoire sur les foncliom des diverses porties de l'or-

ganc auditif par Ie docleur c. z. escrer de Cologne
,

accompagné de Jfoles par x. brescuex; Aim. des Sc.

nalur., XXVI. p. 1-62.

(3) Anatomiiclu tmd phijsiohgische Unlersuchungen über das

Auge des ilenschen. Uil Abb. Hadelberg utid Leipzi-^.

1832. 4«.

In hetzelfde jaar verschenen ook de volgende geschrif-

ten OTer het oog

:

F. G. j, jiEKLE de memhrana pupillari aliisque oculi

Ttumbranis pellucenlibus. Bonnae 4i.

E. uoscHKE Veber die ersle Entwickelung des Auges
md die damil lusammenhangende Cijdopie. Meckel's Ar-
chiv /«Ir Anal. «. Phijsiol. , VI. S. 1-47.

C. KR^irsE Einige Bemerkungm über den Bau vnd die

Dimmiionen des mtnschlichen Augei. Meckei'i Ar-
thiv, VI. S. 86-120.
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gepast gebruik van den rijken voorraad der ge-

schriften zijner voorgangers voegt deze Schrgver

zijn eigen onderzoek, waarvan aau elk ontleed-

kundige de uaauwkeurigheid uit zijne vroegere ge-

schriften reeds bekend is. Vooreerst moeten wij

,

hoezeer minder tot Let eigenlijk onderwerp behoo-

rende , een resultaat kenbaar maken , waartoe A. bg

zijne ouderzoekingen meent gekomen te zijn, dat het

cellenweefsel namelijk uit watervalen beslaat. Zulks

bleek hem bij het mikroskopisch onderzoek van

het cellenweefsel rondom den oogbol, en foHMANn
zegt in zijne boven vermelde verhandeling over de

watervaten der placenta, door kwikopspuitingea tot

dezelfde uitkomst gebragt Ie zijn. Wij zien dus

twee beroemde ontleedkundigen van onzen leeftijd

op nieuw hetzelfde groote aandeel aan de watervaten

toeschrijven, hetwelk hun mascagni in de zamen-

stelling van het dierlijk ligchaam had toegekend.

Wat nu de onderzoekingen van het oog zelve be-

treft : ARNOLD beweert in zijn geschrift onder an-

deren, dat het hoornvlies in eenen zekeren zin als

eene voortzetting der sclerolica moet beschouwd

worden ; de sclerotica zelve is eene voortzetting

van de vezelachtige scheede der gezigtszenuw, en

heeft van achteren eene opening voor het indrin-

gen dier zenuw, waar zij in het netvlies overgaat;

wat men hier van een zeefplaatje moge gesproken

hebben, zulk een deel bestaat niet, maar de schijn

hiervan ontstaat uit de vele doorgesnedene schee-

den der vezels van den nervus oplicus. Het ka-

G. j. LpciiT3L.j:fs Diss. physiol. inaug. de Mufatione

axis ocuïi secundum thversam distantiam objecti ejusgue

causa^ Trajuii ad Rh. 8".
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uaal , dal len oniegte canalis FoiUanae gencwrad

wordt , is eea aderl^ke riug aan Let voorste eio-

de der scleroiica, waar zij zich met de cornea

Terbiadt, De scleioUca is in het midden het dun-

ste, van voren en vooral van achteren dikker. Oe

cornea wordt door fijne netten van walervaten ge-

vormd; bloedvaten ontbreken in den gezonden toe-

stand. Het vocht der cornea is humor aqueus

,

hetwelk door de watervaten wordt opgeslorpt cii

dit vlies geheel doordringt. De schrijver meent

,

met WALTER, het bindvlies als eene membrana se-

rosa te moeten beschouwen ; hetzelve bekleedt ook

de cumea. Arnold verklaart zich , volgeus zijne

onderzoekingen , voor het aanwezen eener arachnoi-

deaocidi, of van een weivlies, hetwelk de binnen-

ste oppervlakte der sclerotica en de buitenste der

chorioidea bekleedt. De memhrana Immoris aquei

S. Demoursii behoort, volgens ARNOLD, alleen aan

de voorste oogkamer toe. Wat de chorioidea be-

treft, meent de Schr. , dat men ten ouregte in dit

vlies twee platen aanneemt, en dat deze scheiding

niet natuurlijk is. De bestanddeelen der chorioi-

dea, cellenweefsel en vaten, scheiden zich in ze-

kere mate aau het voorste eind van elkander,

daar, waar dit vlies zich met de iris verbindt,

en zij vertooncn zich dan ab b^zondere deeleu

,

namelijk als ligamenlum ciliare en corpus ciliare.

Het lif^amenlum ciliare bestaat niet uit zenuw-

massa , zoo als SOKMMERRING en anderen meen-

den , maar is een , uit cellenweefsel gevormde ring.

Het corjms ciliare is vaatachlig; spieivezels kan

ARNOLD daarin evenmin als zenuwdraadjes ont-

dekken, en hij neemt ook het gevoelen van som-

migen niet aan , dat de leus door het corpus ei-
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Hare zou worden bewogen. Arnold verklaart zich

tegen het bestaan der membrana Jacobi; welke

daarentegen door henle, in zijne gelijktijdig uit-

gegevene vei'handeling {de membrana pupillarï)

,

wordt aangenomen. De iris beschouwt arnold

als een eigen vlies , en geenszins als voortzetting

der ckorioidea; spiervezels kan hij in dit deel vol-

strekt niet waarnemen. De conlractiliteit van het

celleuweefsel is ook, volgeus hem, voldoende om

daaruit de bewegingen van den regenboog te ver-

klaren. Even als RUDOLPHI reeds beweerd had

,

meent ook onze Schrijver de vernaauwing en ver-

wijding der pupil beiden als een' actieven toestand

te moeten beschouwen. De gele vlek op het net-

vlies ontslaat door eene kleurstof {pigment) , wel-

ke door de vaten der chorioidea wordt afgeschei-

den, gelijk reeds AMMON had waargenomen; oor-

spronkehjk is deze vlek zwart, doch later wordt

dezelve geel, en arnold vermeent, dat er door de

werking van het licht een ij%eroxydhijdraal ge-

vormd wordt (1). Het foramen centrale is eene

niet door kunst voortgebragte maar natuurlijk be-

staande opening, die evenwel bij oude menschen

gewoonlijk verdwenen en door eene dunnere plaats

van het netvlies gesloten is ; bij jonge voorwerpen

is deze opening daarentegen ruimer. Vezels kon

arnold in het netvlies bij den mensch niet waar-

nemen. De coro7ta ciliaris of zonnla Zinnii is , vol-

gens arnold , eene voortzetting van het vlies des

glasligchaams {membrana hyaloidea); bloedvaten kon

hij in de %onula niet ontdekken (2). Het beursje

(1) L. I. p. 8G en 168, Zusatz.

12) Henle daarcutegen neeft deaelven in onderscheidene em-
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van de kristal-lens bestaat uit twee vliezen, waar-

van het buitenste uit cellenweefsel gevormd eu zeer

vaatrijk is, terwijl bet binnenste geene vaten bezit

en tot de weivliezen beboort. De lens is, volgens

onzen Scbr. een orgaan
,
gevormd door eene tallooze

menigte van zeer dunne en fijne in elkander ge-

slotene , vliezige zakjes , wier wanden door talrg-

ke, netachtige vlechten van watervaten zijn za-

mengesteld : een orgaan , hetwelk door deze vateu

het door de capsula afgescheidene vocht opneemt

en weder terug geeft, en alzoo door gestadige

stofwisseling in het bezit blijft van denzelfden vorm

en dezelfde menging. Bloedvaten kon arnold in

de lens zelve niet waarnemen, evenmin als henle,

en beide stemmen daai'in overeen, dat de lens op

geenerlei wijs met de capsula zamenhangt.

Men kent een werktuig slechts gebrekkig, wan-

neer men niet tevens bekend is met de wijze, waar-

op het ontstaat en zich verder ontwikkelt. Het is

vooral deze kennis der ontwikkeling, welke in de

laatste jaren door de onvermoeide nasporingen der

ontlecdkundigen ia helderder licht is gesteld. Ook

het oog is in dit opzigt door arnold, maar vooral

ook door huschke onderzocht. Huschke , die in

het bebroede vogelei tot de eerste vorming van het

oog is opgeklommen , waar men hetzelve reeds in

de tweede helft van den eersten dag ziet afge-

schetst, zegt, dat beide oogen oorspronkelijk eene

enkele holte vormen, die voor de hersenen ligt,

brjroncQ waargcnomco , en teekcnt dc7,e yatcn af, zoo als zij

uit het corpus ciliare ontspringen ; hij niceat dan ook de

Mnula geenszins als eene voortzetting der m. hyaloidca te

moeten beschouwen.
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en dubbel wordt terwijl de eerste hersenblaas

daar tusscheu dringt, waardoor ook de oogen ter

zijde van de bersenen verplaatst worden. De voor-

stelling van BAER, dat bet oog eene omstulping

der liersenvliezen zoude zgn, wordt daardoor we-

derlegd , terwijl de voorste zoogenoemde berseucel

alleen voor de vorming der oogen bestemd is, en

later niets van de hersenen, ujaar alleen zijdelings

de oogbollen en in bet midden het ohiasma der

gezigtszeauwen in zich sluit. Uit deze oorspron-

kelijke eenheid der twee oogen verklaart huschke

de cjclopiscbe monsters ais gestoorde ontwikkeling

(Hemmu7igsbildung). Arnold, die hoofdzakelijk bg

vruchten van Zoogdieren het oog onderzocht heeft,

geeft eenige uitkomsten op, die van de algemeen

aangenomene gevoelens verschllleu. Zoo gelooft hij

b. V. dat de iris niet oorspronkelijk gespleten is,

maar als een geheele ring ontstaat (I). De ge-

spletene regenboog {coloboma iridis van walther)

zou alzoo geene gestoorde ontwikkeling zijn, maar

uit eene afwijkende of gebrekkige inrigting der va-

ten van dit deel voortspruiten. Over het vlies,

waardoor de oogappel bq de vrucht gesloten wordt

{membrana pupillaris) , heeft HENLE, uit wiens ge-

schrift wij reeds het een en ander hebben aange-

haald, nieuwe onderzoekingen in het werk gesteld,

waaruit het blijkt, dat dit vlies niet van den rand

des regenboogs komt, maar, even gelijk rudolphi

reeds gezegd had, vóór de pupil ligt. Henle

brengt de membrana pupillaris in verband met

(1) KlESER had zults ook in het bebroede hoeuderei naar-

genomen. Arnold meent, dat de iris bij de Zoogdieren

betrekkelijk yrocgcr ontstaat , dan bij de Vogels.
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een vlies, dat van de capsulu lenlis naar den oog-

appel loopt, en hetwelk, door zijn' leermeester mul-

ler wedergevonden, door HUNTER reeds verineld

en later weder vergeten was. Deze viembrana cap-

sulo-pupilluris dringt waarschijnlijk door de ope-

ning der iris naar voren en vormt alzoo de mem-

hrana pupillaris. Zulks scheen althans uit de ver-

binding der vaten te volgen (1).

Er zijn in de physiologie weinig vraagstukken,

die aanleiding tot zoo vele verschillende verklarin-

gen hebben gegeven, als de ^vijze, waarop het oog

zich schikt naar den verschillenden afstand der voor-

werpen. Terwijl arnold het reeds door camper

en OLBERS voorgedragene gevoelen aanneemt, dal

de regte oogspieren het oog drukken en den af-

stand tusschen de lens en het netvlies vergrooten,

waardoor het oog voor het zien van digter be-

staande voorwerpen meer geschikt wordt, heeft

onze beroemde landgenoot schroeder van der

KOLK het gevoelen van LE camus wederom ver-

dedigd , en aan de gemeenschappelijke werking der

schuinsche oogspieren de verlenging van de as des

oogbols toegeschreven (2).

§ 10. Tot de ontleedkundige geschriften, die in

1832 zijn uitgegeven, behooren ook nog:

•j- F. G. haugsted Thymi in homine ac per se-

riem animalium descriptio anatomica ,
pa-

thologica el physiohgica , iconibus illustrata.

8°. Hafniae.

(1) Heklb L. I. p. 16.

(2) Mcu vindt dit ggvoclen ontwikkeld iti de aangehaalde

Diswrtaüc van c. j. luchtwans. Het gewoon gevoelen

omtrent de werking der schuinse lic oogspiereu vordt daar-

in wederlegd.



f Sir A. COOPJER The Analomy of the Thytnus

gland. London 4°. (1).

f A. F. J. L. MAYER Icones selectae praeparalo-

rum Musei anatomici Universitatis Fred. JFilh.

RAenanae quae Bonnaejloret descriplae. Cum
tab. lithograph. Bonnae.

M. 3. WEBER Bei/rage zur Anatomie und Phy-

siologie, Isles Bandes Istes Nummer ; mit li-

thograph. Tafeln. Bonnae. 4°.

In hetzelfde jaar verscheen ook het vierde deel

der door E. H. Weber bewerkte uitgave van f. HIL-

debrandt's Handbuch det' Anatomie des Menschen

(Braunschweig, 8°.), waarmede deze nuttige en be-

langrigke arbeid voltooid is.

III. Ontleedkundige beschrijvingen, die tot bijzon-

dere dier/ilassen , orden, geslachten

of soorten behooren.

I. Ongewervelde dieren.

§ II. Sinds CARUS bij sommige larven van pees-

vleugelige insekten den bloedsomloop ontdekt had

,

heeft men ook bij andere orden van insekten der-

gelijke waarnemingen gemaakt. De Heer R. WAG-
NER uit Erlangen heeft een naauwkeurig verslag

gegeven van den staat onzer kennis in dit punt

en daarbij zijne eigene waarnemingen uitvoerig me-

degedeeld (2). Bij maskers van het haft verzamelt

(1) Froriep's Notizen N„. 730. (Bd. XXXIV. S. 49-51).

(2) Oken'5 Uis 1832. S. 320-321. Taf. II.
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zich de geheele bloedmassa in iwee groöte en bree-

de aderlijiie stroomen, die aan weerszijde van het

rnggevat en het darmkanaal , tusscheu deze dee-

leu eu de hoofdslamraen der luchtbuizen, naar het

achtereinde des ligchaams loopen; deze stroomen

geschieden echter niet ia vaten , maar omspoelen

de ingewanden. Het, in vele afdeelingeu of kamers

verdeelde hart vult zich door de zijdelingsche ope-

ningen en deze afdeelingen of cellen ti-ekken zieh

achtereenvolgens te zamen, van achteren naar vo-

ren, zoodat b. V. de achterste cel, na met bloed-

bolletjes opgevuld te z^n, zich zamentrekt en haar

bloed in de daar vóórgelegene uitstort , deze in

de derde enz. Deze zamentrekkingeu volgden zich

schielijk op, zoodat het ruggevat golfvormig scheen

te kloppen. In den kop komen weder, onder den

hersenknoop en ter zijde van de oogen, stroomen te

voorschijn, die zich naar ouderen in de buik-

stroomen ontlasten. De bloedboUetjes vertoonen zich

kleurloos , binnen het ligchaam altijd langwerpig

rond of ovaal: buiten het ligchaam op de glas-

plaat van het mikroskoop gebragt, trokken zij zich

zamen en namen levens eene ronde gedaante aan.

Hunne grootte was j^'j^ tot ^^'^ö duim: in mid-

dellijn. Bij eene larve, waarschijnlijk van Semblis,

door CARUS afgebeeld (1), nam wagner de zg-

dehjke stroomen waar, gelijk CARUs dezelve vol-

komen juist opgeeft; zij bewegen zich van voren

naar achteren en komen met die van Ephemera
overeen. De maskers van Agrion puella, die CA-
RUS op Tab. I heeft afgebeeld , zijn mede door

(1) Entdtckung tinti tinfachen vom Uerzen aus beschUunigtcn

BlulkrcUlau/tt. Tab. II.
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WAGNER onderzocht. Het maaksel van het rug-

gevat kon hij uiet nagaan; ook in de staartbladen

kon liij geene stroomen waarnemen , en garus was

liier gelukkiger. In het ligchaam zelf zag wagner
de bloedslroomeu even als bij de vorige larven, en

vooral duidelijk in den kop. Bij volkomene Libel-

lulae zag hij in de vleugels nooit eenig spoor van

bloedboUetjes of beweging van vloeistof. Bij jonge

voorwerpen van Nepa ninei-ea bespeurde genoem-

de Schrijver de zijdelingsche stroomen van bolle-

tjes, die altijd Tan voren naar achteren liepen

;

bij Corixa en Notonecta kon hij niets waarnemen,

evenmin bij jonge lan'en van eene soort van land-

wants en in de twee- en vliesvleugelige insekten.

Bij maskers van diplera evenwel zag WAGNEr stroo-

men in het ruggevat, zonder bloedboUetjes te ont-

dekken.

Gewoonlijk stelt men zich het ruggevat als een

eenvoudig langwerpig kanaal voor, hoezeer het door

SWAMMERDAM en MALPiGHi met verwijdingen en

vernaauwingen en onder eenen geleden vorm is af-

gebeeld. Wagner verdedigt, volgens zijne waar-

nemingen, deze voorstelling van swammerdAM en

MALPiGHi tegen cuvier en meckel. Hij heeft

bq waterkevers {Hydrophilus piceus en vooral Dy-

tiscus marginalis) de structuur van het hart na-

der onderzocht en met de beschrijving, die STRAUS

van dit deel bij den meikever gegeven had, over-

eenkomstig gevonden, uitgezonderd, dat hij de klap-

vliezen niet duidelijk zien kon (1). Het bloed

(1) Oken's Isis 1832. S. 778-783. G. R. treviranus

kon daarentegen bij onderscheidene door hem onderzoch-

te inseklen {Sphinx ligustri , Locusia vcrrucivora ,
Celonia
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stroomt in liet ruggevat van achteren naar voren

;

het donkerste punt is nog steeds , hoe de uit

het ruggevat ontspringende slagader in den fcop

eindigt. Ket aderlijke bloed stroomt niet alleen

van achteren, maar dikwerf, veelligt akijd , laugs

de geheele lengte van het ruggevat door zijdeling-

sche openingen in hetzelve. Volgens wagner ge-

schiedt de bloedsomloop zonder eigenlijke vaten.

De kanalen in de vleugels, die CARUS zag, ver-

dienen den naam van vaten niet. Somtijds zag

WAGNER geeue bloedboUetjes, hetzij dat ze we-

zenilijk ontbreken , hetzij dat hunne kleinheid hen

zelfs aan het sterk gewapend oog onttrekt.

Perty heeft den bloedsomloop bij de Baphniae

Tiagegaan (1). Na alle de onderzoekingen m ver-

gelijkende ontleedkunde, kan het gevoelen van zen-

KER niet anders, dan bevi'eemden, welke in een

geschrift over Gammarus pulex , waarop wg na-

der terug moeten komen , het ruggevat voor een

deel boadt, hetwelk met den bloedsomloop niet

verbonden is, maar met de zwemblaas der vis-

scheii zou overeenkomen.

§ 12. Rathke heeft de geslachtswerktuigen der

Libellalae nader onderzocht (2). De paring de-

marmorala , Papilio Jo , yleshna forcipnla , Kcspa Cra~
bro) nimmer openiagïii aan Iict ruggevat waarnemen. Hij

ontdekte bij de schnljvleugeligcn een zonderling Luikrat
langs de «treng der zenuwkoopen in derzelver vliezige

acheede liggondc , lictu-clk mij cenigormafe ann de streng

herinnert, die bij den .scborpioon naast bcttzcnuwstelscl

ligt. [Zrilichri/I für I'hijticil. IV. 2. S. 181-184.)

(1) Oken'« J«, 1832. S. 725, 726.

{-) Müccllania jinalomica-phytiologuia , Fase. I , liegi-
mottti. 4".
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zer dieren
,

gelijk elk dikwerf bij Agrion kan ge-

zien hebben, geschiedt in eene wonderlijke hou-

ding, terwijl het achterlgf van het wijfje als een

riug omgebogen is naar de boi-st van het man-

netje. Men verklaarde dit uit de verschillende

plaatsing der geslachlsdeelen bij de twee seksen.

Ondertusschen heeft RATHKe waargenomen, dat de

inwendige geslachlsdeelen zich bij beide geslachten

aan het achtereind des ligchaams openden, en dat

de zonderlinge deelen aan de borst, of liever aan

den tweeden riug des achterlijfs, bij de mannetjes

met de inwendige geslachlsdeelen in geene verbin-

ding staan. Daar deze deelen evenwel bij de man-

netjes alleen gevonden worden en de wijfjes in de

daad het achterlijf naar dezelve toebuigen , meent

RATHKE, dat dezelve ter opwekking dienen, en dat

men niet de paring zelve, maar alleen haar jpro-

oemium heeft waargenomen (1).

§ 13. Geen naluuronderzoeker heeft in deze

eeuw meer ontdekkingen gemaakt in de onjleed-

kunde der spinachtige dieren, dan de Heer G. R.

TREVIRANUS , en hoezeer, gelijk hij onlangs zich

uitdrukte, zijne levenszon reeds ten ondergang neigt,

hij blgft echter met jeugdigen gver zijne waarne-

mingen voortzetten. Een blijk hiervan levert de

(1) Men denkt hierbij van zelve san de waarnemingen van

TREVIRANUS bij de spinnen; vergel. mijn Handboek der

Dierkunde I. bl. 362. Intusschen zag nog, zoo ver ik

Tveet , niemand bij de paring der spinnen iets anders dan

datgene, hetwelk volgens TREVIRANUS slechts den aan-

vang derzelve uitmaakt; evenmin kon rathke zien, hoe

de eigenlijke paring bij de Libellulae geschiedde. Wij

wenschen , dat deze belangrijke zaak door zorgvuldige

waarneming nader zal worden opgehelderd.
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ontleding der Nigua (1). De monddeelen bestaan

uit eeu' zuiger, die van boven door twee zijde-

lingsche kegelvoi-mige hooruachtige deeleu bedekt

en met overlangsche uitspringende strepen is

voorzien , welke van voren zaagvormig uitgesneden

zijn, zoodat de tandjes met de spitsen naar acli-

teren zijn gekeerd. Deze tandjes veroorzaken, dat

dit deel, wanneer bet eens ouder de huid is door-

gedrongen, zonder verscheuren niet kan worden te-

ruggetrokken. Aan weerszijde ligt een voelertje,

dat even lang is als de zuiger en uit vier gele-

dingen bestaat. De slokdarm is dun en de maag
beeft zijdelingsche takvorraige aanhangsels, welke

aan bet darmkanaal der planariën , der clislomen

en van Argulus foliaceiis herinneren. Er zijn twee

stigmata aan de buikzijde dlgt bij den rand van

het ligchaam, achter de twee laatste pooten, waar-

uit de lucbtbuizen outspiingen. Men vindt aan

weerszijde een galval (of urinvat) , hetwelk zich in

den regten darm inplant en uit de vereeniging van

vele takken schj^nt te ontstaan.

§ l-i. Trüviranus heeft mede de voortplan-

tingswerktuigen van den bloedzuiger onderzocht (2),

en is daarbij tot eene geheel ander besluit ge-

komen dan zijne voorgangers. De blaasjes, die

(1) Ueber dm Bau der Nigva {Acanis americanus i. , Aca-
rui Xi^ua DKCeeJt), Zcilschri/t Jür I'hijsiol. IV. 2.

S. 185-191. Er is bij mij geen twijfel, of ilc door TRE-
VIRANUS oodcrzoclile soort, i» niet Ixodts americanus,
welke (jroulcr is, maar ecoeuicuuc soort, Ixodcs crinatus

KIJLI..IH, gelijk reeds uit eeiie vergclijkiug der ^fbeeldia-

geii blijkt. Deze soort komt, volgens KOLLAR, rondom
Hio Jantiro liet meeste voor.

(2) Vther die Zcugung der Egel; Zeilschr. /. I'hyüol. IV,
2. S. 159-167.

MAT. TIJD8CHB. e
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men gewoonlijk als ballen beschouwt (1), zijn vol-

gens TREViRANUs veeleer eijerstokken. De zooge-

noemde zaadblaasjes of ballen zouden daarentegen

wezentlgke testes ziju , en niet uit het gemeen-

schappelijk kanaal der negen paar eijerstokken ont-

staan. De zoogeuoemde roede is eene buis, waar-

door de eijeren gelegd worden (2).

De Heer R. wagner heeft bijdragen gegeven tot do

onlwikkelingsgeschiedeüis van den gemeenen bloed-

zuiger {Hirudo vulgaris L, , Erpopdella vulgaris

LINCK, BLAINV», JSephelis iesselata SAVIGNY (3).

§ 15. Onder de weekdieren zijn er weinigen

,

wier kennis nog gebrekkiger is dan de Saipae^

(1) Vergelijk mijn Handboek der Dierkunde 1. tl. 158. It

heb sinds diea tijd verzuimd , den bloedzuiger nader te

onderzoeken. Intusscbcn merk ik op, dat treviranus

slechts van negen paar blaasjes spreekt, hetgeen over-

eenstemt met hetgeen door mrj gevonden was, terwijl

BOJANU3 uitdrukkelijk zegt , dat er tien paar zijn en dat

zij , die er minder vinden , niet kunnen tellen*

(2) Hier volgen des schrijvers eigene uroorden , -waarmede

hij het nut en de veri'igting der bovengenoemde deelen

ontvouwt: n Die Eier gelangen aus dtn Ovarien in die

beiden gemeinschaftlichen Ausführungsgunge derseïhen , aus

diesen Gcfasscn in die Hoden , von deren Saamcn sie be-

fruchtet luerden , und dann weiter durch die Ausfüh~-

rungsgiinge der Hoden in den Canal der Rufhe. Diese

i&t nicht ein ïf^erkzeug zur Bcfruchhing sondcni eine Xe-

gerühre. Sie wird hei der Begattung durch die Zusam"
menziekung der Muskeln ihrer Scheide mit dicser umge-^

streift hervorgetrieben. Die Paarung dienei y urn die schon

befruchteten Eier in dem Uterus eines andcrn Individuums

abzusetzen , ivorin sie mit einer niihrenden Materie und

ciner gemcinschaftlichen Bcdeckung verschcn werden,** a. a,

O. S. 163. Ik wederspreek ongaarne mannen van zoo

groote verdiensten , maar hoop evenwel niet onbeschei-

den te zijn , wanneer ik twijfel , of deze wijze van zich

de zaak voor te stellen, de ware zij-

(3) Oken*3 ƒ515 1832. S. 398-408.
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de Heer F. ï. F. meyen, die dezelve op eene reis

rondom de wereld, levend lieeft knnnea onder-

zoeken
,

gaf ons een verslag zgner waarnemingen

,

lielwelk wij, daar het grootendeels van outleedkun-

digen inhoud is, gelooven hier te moeten vermel-

den (l). De bloedsomloop geschiedt In twee groo-

tc vaten , die in de lengte des ligchaams loopen

,

het eene aan de rugzijde , het andere langs den

buik; aan het achtereinde des ligchaams, waar het

bovenste vat zich ombuigt, verbindt het zich met

het onderste en de plaats dezer verbinding is het

hart , hetwelk geen jjericardiuni bezit. Het hart

is doorschijnend even als de vaten , alleen van

eenigzins vaster weefsel. Het zonderlingst verschgn-

sel bij dcu bloedsomloop is, dat het bloed aftvis-

seleud bij twaalf achtereenvoigende hartkloppingen

in het eene, en dan weder bg de twaalf volgen-

de ia het andere vat gedreven wordt (?) , zoodat

beurtelings het langs den rug, dan weder het langs

den buik loopende vat als slagader en vervolgens

gedoi'ende twaalf hartkloppingen als ader kan be-

schouwd worden. De overige beweging van het

bloed in de deelen geschiedt zonder dat hetzelve

in de wanden van bijzondere vaten omsloten is.

Het adcmhalingswerktuig bestaat nit eene cilinder-

Tormige buis, die in het midden der zwemholte

is nitgespannen en zich vervolgens ombuigt om een

buikgcdcelte te vormen. Eene opening heeft MEYEN
nergens aan dit adenthaiingswerktuig kunnen vin-

den. Het eerste stuk is met eene bandvormige

(1) A'ov. Ad. Acad. Caet. Ltop. Carol. XVI. P. I. p. 363-
V12. Bij düïc verhandeling zijn drie stcundrukplalon ge-

ïOtg.l.
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streep, die zich in eene spirale lijn rondom de

hoke der buis kronkelt , voorzien ; op deze streep

zijn kleine lepeltjes , die bij het leven in besten-

dige beweging van zamentrekking en uitspanning

zijn; op het tweede stuk zijn deze deelen even-

eens in bestendige beweging, doch zij zijn kleiner

en gelijkmatig over het gelieele vlies der buis ver-

spreid. In het darmkanaal kon SIEYEN nimmer

het opgenomen voedsel herkennen, maar deszelfs

inhoud was steeds eene gelijkslachtige brijachtige

massa, die niets vertoonde dan door slijm omge-

ven bolletjes. Meyen is geneigd om dit deel niet

voor de onmiddellijke opneming des voedsels be-

stemd te houden maar als een orgaan van excretie

te beschouwen. Aan den rug zag hij een geel

puntje, waaruit naar alle rigtiugen stralen uitloo-

pen ; hij beschouwt dit deel als een' zenuwknoop.

Meyen beschrijft een deel, dat hij als mannelijk

geslachtswerktuig beschouwt, zonder evenwel gron-

den voor dit gevoelen bij te brengen. De eijer-

stokken zijn 'twee langwerpige kanalen, die eene

ondoorschijnende, korrelige massa insluiten. De

Schr. heeft de ontwikkeling der Salpae waargeno-

men ; het deel evenwel, dat hij als placenta be-

schouwt, komt ons voor veeleer een navelblaasje

te zijn ; hoezeer wg niet weten , welken naam te

geven aan een ander deel, hetwelk later uit het

ligchaam der Salpae zich ontwikkelt en hetwelk

MEY'EN Vesica umbilicalis noemt: waren de Sal-

pae niet zulke onvolkomene dieren , wij zouden

hier eene allanlois meenen te erkennen.

G. K. TREVIRANUS heeft Ancylus fluviatiUs (Pa-

tella Jluvialilis LISTER, gm.) onderzocht. Vol-

gens dit onderzoek heeft dit dier wel vele out-
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Icedkundigc verwantschap met Limnaeus , maar be-

lioort echter uiet tot de P/ieumotiica, daar er aaa

de Hnkerzijde tusschen deu mantel en den zoom

van de buikschijf eene kieuw ligt iu de gedaante

van een laugwei'pig blad. Treviranus vergelijkt

dit dier daarom met Pleurobranc/ius , doch merkt

evenwel op, dat bij het laatstgenoemde geslacht de

kieuw aan de regterzijde ligt eu vele dwarsplooijeu

heeft, terwijl die van Anci/lus eene geheel glad-

de oppervlakte aanbiedt (1).

Het is bekend, dat de kieuwen van de geslach-

ten Unio eu Anodunta gedurende een' geruimea

lijd van het jaar met eene ongeloofelijke menigte

kleine tweeschahge dieren zijn opgevuld. Gewoon-

Ljk beschouwt men deze als jongen van dezelfde

soort, doch de beroemde deensche ontleedkundige

JACOBSON had voor weinige jaren een geheel te-

genovergesteld gevoelen , reeds door J. RATHKE
(Professor aan de Frederiks Universiteit in Noor-

zvegen) voorgedragen , op nieuw verdedigd , vol-

gens hetwelk deze diertjes tot eene andere soort

zouden behooren en als parasiten moesten beschouwd

worden. Cahcs, aan wien de natuurlijke geschie-

denis en vergelijkende ontleedkunde reeds zoo ve-

le belangrijke onderzoekingen ie danken heeft, toet-

ste ook dit vraagstuk aan zorgvuldige waarneming (2).

De slotsom van dit onderzoek, waarbij hij de eije-

ren van verscheidene soorten in hunne ontwikke-

(1) Zeitichri/l JUr Phyaiol. IV , 2. S. 192-197. Taf. XVII.

(2) C. o. c.iRvs Ncue Unlertuchungui übcr dic Enlwicketungi-

ffeschichte unterer Flussmuschci ; Is'ov. Act. Acad. Cats,

Uop. Curul. Tom. XVI. I'. I. p. 1-88, Tab. I-IV.

Deze verbaudeliog is ook afzonderlijk uilgegeveu (Leip-

'üg 1832).



ling naging en zoowel iu den eijerstok als tiisschcn

de kieuwplaten waarnam, was, dat de in de kieuw-

vakjes levende dieren wezentlijk de jongen z^n van

de soort, waarin zij gevonden worden, hoezeer zij

in gedaante daarvan verscliilleii en bjssusdradeu

spinnen, hetgeen de Vniones en Anodoniae later

niet doen. De naam Glockidium, waarmede men

als een bijzonder geslacht deze vermeende para-

sitische weekdieren onderscheiden had , moet ge-

volgehjk uit het syslema animalium weder worden

verbannen. Carus nam daarenboven waar, dat de

cijeren bij verschillende soorten verschillend ge-

kleurd waren, zoodat men daaruit eeuigermate de

soorten kon onderscheiden, b. v. TInio litloralis,

vvaar zij hoog rood zijn. Deze kleur ziet men dan

in de eijerstokken en in de buitenste kieuwen,

zoodra deze met eijeren zijn opgevuld; de egeren

ontlasten zich
,

gelgk reeds bojanus had opge-

merkt, aan weÊrszijde van den buik of aan den

grond van den voet door eene kleine spleet; de

tweede opening, die hen daarna, volgens pfeiffer

zou opnemen, geleidt, even als bojanus reeds ge-

gezegd had, naar de ruimte, waarin die deelen

liggen, welke hij als longen beschouwt (1). Op-

merkelijk is eindelijk nog het omwentelen van het

embryo in eene horizontale vlakte, een verschijn-

sel, hetwelk reeds leeuwenhoek kort beschreven

had, en naderhand ook door home en BAUER

was opgemerkt, doch waarover men hier naauw-

keurige waarnemingen vinden kan.

De beroemde VON BAER had in zijn werk, over

de ontwikkelingsgeschiedenis der dieren , zgn' wcnsch

(1) Vergel. mijn Uandb. der PUrkundi: II. bl. 36 ,
37.



ie kennen gegeven, dat men de ontwikkeKng der

koppooligc weekdieren naspoorde, en de opgave

van CAVOLINI ophelderde, die beweerd heeft,

dat de dojerzak met den mond te zameu hing.

Zulks bewoog den grooten CUVier, eeue met af-

beeldingen opgehelderde beschrijving in het licht

te geven van preparaten, die reeds sinds 1815

vervaardigd waren , en in het kabinet van verge-

l^kende ontleedkunde te Parijs bewaard werden (1).

De eqeren der zeekatten hebben een veerkrachtig

en zwartachtig, uitwendig omkleedsel, dat uit ver-

schillende lagen bestaat en aan het eene eind in

een' steel uitloopt, die met een' ring eindigt, waar-

door dezelve aan oaderscheidene zeeligchamen be-

vestigd zijn. Binnen dit omkleedsel is een ander

doorschijnend hulsel , hetwelk aan het overige met

de beide einden door twee verlengsels is vastge-

hecht, die men met hagelsnoereu {chalazae) vei-

gel^ken kan. Dit omkleedsel omvat den dojerzak

en het embryo en bestaat uit twee zakken of la-

gen. De dojer is zelve in een bijzonder vlies om-
sloten : dat ook het embryo een bijzonder omkleed-

sel of amnios hebben zou, heeft CUVIER niet kun-

nen waarnemen. De dojer hangt met het embryo

tnsschen de armen (lejitaciiia) onder den mond
te zamen , aan de buikzijde , niet aan de rugzijde

(1) Sur /« oeu/t de Seiche; par M. k B'" curiEit. Nouv,

Anti. du Muaium. I. p. 15:5-160. I>l. 8. — Deze voor-

werpen trokken mijuu bij/.onilere aamhiclit, toen ik in

1824 in de gelegenheid was , die uitgestrekte vcrzarae-

liog van vergelijkende ontleedkunde te beschouwen, en

ik heb de'/.clvu vermeld in do Aanteckenini^en , die ik

m 1U25 oTcr bet geaoctudc kabinet heb in hot licht

ftegcTen.
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zoo als bij de gelede dieren , althans bij Aranea

en Astacus , volgens Herold en rathke. Van
den dojer loopt een kanaal , hetwelk in den kraak-

beenigen ring eene verwijding heeft , naar den slok-

darm. Volgens deze waarnemingen wordt de op-

gave van CAVOLiNi gemakkelijk verklaard, die zich

naauwkeurig zou hebben uitgedrukt, wanneer hij ge-

zegd had, dat de dojer voor den mond hangt en

met den slokdarm gemeenschap heeft. Cuvier geeft

tevens hier den waren zin op, van eene bij ARIsto-

TELES voorkomende plaats (1). Met weemoedig ge-

noegen neemt zeker elk beminnaar der wetenschappeu

deze beschrijving in handen, welke tot den laatsten

arbeid behoort , dien wij aan een' geleerde ver-

schuldigd zijn, welke onder de beroemdste man-

nen van alle tijden eene eervolle plaats bekleedt,

en aan >vien deze eeuw waarschijnlijk wel geen'

anderen dierkundigen zal kunnen overstellen.

De Heer turpin heeft waargenomen, dat aan

de inwendige oppervlakte van het uitwendig be-

kleedsel der eijeren van Helix ad^persa eene groo-

te menigte rhomboëdrische kristallen van koolstof-

(1) «jt yttQ rovTov {tov Xtvxov) tö arijrtdt-ov ifiexai tnl ki-

ipttXijv , ütöTfe^ ol oQri'O-f'; xatd Tyv xot}.lav tiqooïiqttj'

fiivoi. Ve Aiiimalib. Ilist. Lib. V. cap. 16. (ed. SCHW.)

vulgo 18. Volgcus sommigen, en CUVIER is mede van

deze meening , moet men lezen Tr^ootjQvri^iyov, De ver-

taling van SCALIGER, welke men ook in de nilgave van

6CHNEIDKR vindt , is deze : » atque ex eo [aïbiunine)

» scpiola facta exit in caput
,
quemadmodum aves , vaitre

» annexa." Men moet daarentegen vertalen, en liier

Llijkt wederom de geest van waarneming van ARISTOTE-

J.ES , aan wien deze bijzonderheid niet ontsnapt was;

» nam ex eo fit sepiofa , capite annexa ,
quemadinodunx

^ ave$ venire,^*

I
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zuren kalk gevormd worden (1). Dergelijke kristal-

vorming in het dierlijk organismus is ook later

door EHRENBERG waargenomen ; maar wij mogen

de grenzen, die wij ons hebben voorgesteld, niet

te buiten gaan en zullen hiervan bij een volgend

verslag meldiug maken.

III. 2. Gewervelde dieren.

§ 16. Marshall hall heeft bij den aal aan

den staart een kloppend deel waargenomen, het-

welk de verrigting van een bijkomend hart schijnt

te vervullen (2). Ook muller heeft dit staart-

hart (Caudalher:i) onderzocht , hetwelk volgens zij-

ne beschrijving dubbel is, aan weerszijde van den

laatsten staartwervel ligt en de fijne aderen van

het achterste deel der staartvin opneemt. Deze

deelen openen zich in de onder de wervelen loo-

pende staartader (3).

Er zijn weinig deelen in het skelet der visschen,

over welke meer verschil van gevoelens heerscht,

dan de kieuwdcksels. Volgens eichwald zijn de-

ze beenstukken de voorste hoornen van het tong-

been, en de platte beenderen, waarvan de stralen

(1) Analyse microicopique de l'oeuf du Limacon des Jardins

[Ifclix adspcrsa) eic.
, par r. j-, f. Tuiipuf; Aiin. des

Sc. nat. XXV. p. 'i26-'i57. — FnoiuEP's Nolizm n°.

753, nj. XXXV. .S. G:i-72.

(2) Eisaij on /;,e circulalion of Ihe Blood. Lontion 1831,
rHoniKP's a'ulizen n°. 727, 1832. BJ. XXXIV. S. 1-3.

(3) PonGEHDOttrr-'s Annalen der Phijiiku. Chem. Bd. XXVI.
S. .^19-521; S. 648. 1832. n». 12.
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vaa het kieuwvlies bevestigd zgn, moeten als ach-

terste lioornen beschouwd worden. Tot deze voor-

ste hoornen van het tongbeen zouden echter alleen

de drie beenderen behooren, welke men, in na-

volging van CUVIER, operoulum, suboperculum en

intez-operculum noemt ; het praeoperculum is os

tympani<nim en moet dus daarbij niet gerekend

worden. Bij de herkaauwende dieren vindt men
eveneens drie stukken in de voorste hoornen van

het tongbeen (l). Tot een verschillend resultaat

is de Heer rathke gekomen , die deze deelen

met de kieuwstralen vergelijkt , welke eveneens ach-

ter de platte beenstukken , door GEOFFROY hyoster-

nale en hijposlernale genoemd , bevestigd zgn , als het

opei-Gulum , suboperculum en inleroperculum aan het

praeoperculum zijn gehecht , hetwelk ook door hem

tot het os iympanicum wordt gebragt. Na een naauw-

keurig onderzoek der verschillende gevoelens omtrent

de kieuwdeksels , besluit rathke , dat deze dee-

len waarschijnlgk , even gelijk meckel reeds ge-

zegd had , aan den typus der visscheu eigen zijn

eu niet met andere beenderen der overige gewer-

velde dieren kunnen worden vergeleken. Ouder

den geheelen beenigen toestel, die met de kieu-

wen der visschen in verband staat, is thans zeer

veel licht verspreid, nadat men de ontwikkeling

dezer deelen bg kikvorschachtige dieren heeft na-

gegaan; reeds c. F. E. voN siebold, rusconi ,

en vooral MARTIN saint-ange hadden ons over-

(1) Neue Deutung des Kiemendeckels der Fische , ncbst ver-

gleicbend anatomische Beobachtwigen über das Zungenbein

der jyirbelthierc von E. eicjut^ld; omek's Isit 1832.

S. 858-897. Taf. XVI , XVII.
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vloedigc bgdrügen gegeven, waaruit het gevoelen

vau hen, die in dezen toestel stukkeu van Let

borstbeen , ribben en deelen der lachtp^p meen-

den te erkennen ,
genoegzaam werd wederiegd ; doch

dat alle de deelen van dien beenigen toestel (de

zoogenoemde hijostemalia , hijposlernalia
,
pleure~

alia, Ihtjrealia, arythenealia, cricealia enz. van

geoffroy) alleen tot het tongbeen behooren en

met het borstbeen en het strottenhoofd niets te

maken hebben , heeft nog niemand grondiger en

vollediger aangetoond, dan de uitmuntende RATII-

KE, wiens werk over dit onderwerp onder de bes-

te geschriften behoort, die in den laalsten tijd

over vergehjkende ontleedkunde zgn in het licht

gegeven (l),

§ 17. Het is een algemeen gevoelen, dat de kik-

vorschen slechts één hartoor hebben. Over het

geheel zqn de deelen van den bloedsomloop bg de

kikvorschen tot op den laatsten tijd weinig onder-

zocht, en in algemeene werken over vergelqkende

ontleedkunde vindt men gewoonlijk slechts een uit-

treksel van de beschrgving , reeds voor meer dan

anderhalve eeuw door onzen swammerdam gege-

ven. Latere onderzoekingen van martin sAint-

ANGE en Prof. M. J, weber te Bomi, hebben

echter geleerd , dat het hartoor wezentlgk dubbel

(1) jtnatomitch-jihiloBOphische Vnlertuchungen üher den Kie-

nuHapparat und dat Zungcnbcin der If^irbellhicre von

u. n^TUKE. lilit -i Kupfcrt. Rif;a u. Dorpat 4°. Ik
kan thaag liet gevuelcQ niet meer verdedigen , hetwelk

it iu mijne, voor ruim II jnreii opgestelde Disurlalio de

SceUto l'iscium had aangenomen , en zie ook. geeue zwa-
righeid opcuüijt te wcèrtprckuu , hu%eea mij vroeger

Maarachijnlijli toescheen.
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en door ceu volkomeu tussctenschot inwendig ver-

deeld Avas. Ook bij salamanders vindt men dat-

zelfde tusschenscliot. De twee longaderen ontlas-

ten zicli niet in de voorste boladeren , maar vor-

men een' korten gemeenscbappeüjkeu stam , die

zich in het linker bartoor ontlast (1). Overigens

moet de eer der eerste ontdekking aan geen' de-

zer beide outleedkundigen , die echter de verdien-

ste hebben op zich zelven tot deze uilkomst ge-

raakt te zijn , maar aan j. DAVY , den broeder des

beroemden scheikundige, worden toegekend (2).

§ 18. De Heer duvernoy , de beroemde me-

dearbeider aan de vergelijkende ontleedkunde van

CUVIER , heeft zijne ontleedkundige onderzoekin-

gen over de kenmerken der vergiftige en onscha-

delijke slangen bekend gemaakt en met afbeeldin-

gen opgehelderd (3). Na al hetgeen over dit on-

derwerp reeds is gemaakt, vooral na de laatste on-

derzoekingen van MECKEL en schlegel, moge

deze verhandeling niet enkel nieuwe ontdekkingen

*

(1) Beiiriige zur Anatomie u. Phijsiohgic , hcrausgegeb, von

Dr* Jif. J. JTEBER. I. Bdi:s Istes JS'ummcr , Bonn. 1832.

4°. S. 1-5. Tab. I. f. 1-8.

(2) Wij zoudea dus van deze reeds in 1825 op Corfu bij

padden gemaakte ontdekking in dit verslag gceoe melding

maken, ^vanncer dezelve niet vóór 1832 als onbekend

moest beschouwd worden en de oorspronkelijke opgave

van DAvy niet ware over bet hoofd gezien. Men vindt

dezelve in Edinb. ticw jihUosophical Journal. T, V , 9.

p. 160 , 161 , en daaruit overgenomen in oken's Isis

1832. S. 703.

(3) Mimoire sur hs caractércs liris de 1'Anatomie pour dis-

dtnguer les Serpcns venimcux des Scrjjcns non venimcux ,

par ar. DvrERSor {Lu a l'Acad. des Sc, Ie 25 Oc-

tobre 1830); — Ann. dei Sc. nat. XXVI. p- 113-160,

PI, 5-10.
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behelzen , zij is echter de volledigste en uitvoe-

rigste , welke wij over de speekselklieren der slan-

gen bezitten. DüA'ERXOY heeft onder anderen op-

gemerkt, dat hetgeen MECKEI, als ondertongsklie-

ren beschouwt (1), niets anders is dan de ei-

ronde uitpuiling , welke door twee kraakbeenige

plaatjes, die aan de scheede der tong gehecht zijn,

naar onderen worden voortgebragt. De traanklier,

die bij de niet vergiftige slangen bijzonder groot

is , wordt gedrukt door eene spier , welke duver-

NOY voorste slaapspier noemt , en deze inrigting

bevestigt het vermoeden van l, cloquet , dat het

vocht der traanklier bij de doorzwelging ook in

den mond geraakt en aldaar als speeksel werkt.

Deze zelfde voorste slaapspier is het, welke bij de

vergiftige slangen de gillklier omgeeft en zamen-

drukt, en het is opmerkelijk, hoe eenvoudig het

verband is , dat de natuur heeft daargesteld lus-

schen de werking van deze spier bij het sluiten

van den mond en de uitdrijving van het gif, wel-

ke door de zatnendrukking derzelve bevorderd wordt.

De gewone speekselklieren (die door meckel bo-

ven- en onderkaaks- of lipklicren genoemd worden)

zgD over het geheel minder ontwikkeld bij de gif-

tige slangen en in het bijzonder geldt zulks van de

bovenkaaksklier , die somtijds geheel ontbreekt; de

onderkaakskher ondergaat minder verandering en

wordt bijkans altijd aangetroffen, hoezeer dezelve

ook in enkele soorten afwezig schijnt te zijn. Ook
de traanklier is gewoonlqk kleiner bij de giftige

slangen en geheel binnen de oogkas geplaatst, in

(1) Zungendrütc , Arch. f. Anat. u. Phyiiol. 1826. S. 2 , 3.

ï>f. I. fig. 10. a.
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welk opzigt evenwel de gewone adder (f^ipera bc-

nts) eene uitzondering maakt, big welke soort zi)

eenen grooten omvang heeft. Wat de slangen be-

treft, die eenen grooten, gegroefden tand achter

de gewone tanden bezitten, düvernoy heeft op-

gemerkt, hetgeen ons mede door het onderzoek van

anderen en door eigene nasporiug gebleken was, dat

deze inrigting ook bg andere soorten voorkomt,

dan die tot de geslachten Dipsas en Ho7nalopsis

behooren (1). Bij dezen is de klier, die achter de

bovenkaaksklier ligt, ondoorscbiinend
,

geelachtig,

sponsachtig, eenigzins in lobben verdeeld, maar

uooit door een peesachtig omkleedsel bedekt, noch

door de voorste slaapspier omgeven, zoo als bij

die giftige slangen , wier gifttanden vóór in den

mond geplaatst zijn. Bij sommige slangen einde-

Igk, is de achterste tand grooter dan de overi-

gen en van hen verwijderd , zonder dat dezelve

gegroefd is. Bij dezen komt de inrigting der speek-

selklieren met die bg de gewone niet vergiftige

slangen ten eenenmale overeen.

§ 19. CuviER heeft de beenwording van het

borstbeen des vogels nagegaan (2). Uit waarne-

mingen bij het bebroede ei en bg het kieken na

de geboorte, trekt hij deze besluiten: het borst-

been van het kieken heeft slechts vgf beenstuk-

ken, vijf kei'nen van vei'beening: het zijn de dee-

(1) Vergel. mijn Handb. der Vierkundc II , bl. 321-325.

(2) ExtraH d'un Mémoire sur les progrcs de Vossification

dans U stertmm des Oisemtx par M. B'" ctrriER {lu n

l'Acad. des Sc, Siance du 2 Janvier 1832) Ann. des

Sc. nat. XX.V. p. 160-272. — Vergelijk de aanmerkin-

gen van CBOFFROY SAINT-IIILAIRE , ibid. XXVII. p.

189-200.



41

len, die GEOFFROV het etitostemale , de hyostema-

lia en hyposternalia noemt ; de zoogenoemde epi-

sternalia en xiphislemalia zijn daareu legen geene af-

zonderlijke beeukernen, maar deelen van het oor-

spronkelijk kraakbeen , hetwelk zich duidelijk te

voren in die gedaante vertoont, welke later het

been zal aanbieden. Zelfs deze vijf beenkcrnen

zijn niet b^ alle vogels aanwezig; b^ de mees-

ten , althans bij de roof- en watervogels , begint

de verbeening van het slemum met twee punten,

omstreeks ter plaatse, waar de hyoslemalia bij de

lioenderacLlige vogels gelegen zijn.

§ 20. Ouder de nagelateue geschriften van F. C.

K.OSENTHAL, Professor der ontleedkunde te Greifs-

wald, behoort eene verhandeling over de baarden van

Balaena rosirata ( 1). In de bovenkaak zijn , gelijk

bekend is, aan weerszijde langs den buitenrand de

baarden geplaatst. Zij liggen in het verhemelte en aan

het voorste einde der kaak digter bij elkander; in het

achterste derde deel der kaak liggen zij het verst

van één. Eene witte, dikke huid verbindt hen

met elkander en bedekt de tusschen hen vrij blg-

vende verhemeltesvlakte. De baarden bestaan uit

vele grootere en kleinere , eeuigzins gebogeue hoorn-

platen , die met de bolle zgde naar voren , met

de holle naar achteren gekeerd zgn. De grootste

platen liggen aan den buitenrand ; hare gedaante

b een onregelmatig vierkant; de buitenzijde is veel

langer daa de binnenzijde en niet evenwijdig aan

deze, welke met het vlak van het verhemelte om-

(1) AbhatuUungen der Künigl. ^kad. der jrUtenschaften zu
Berlin, aui dcm Jahrc 1829. Berlin 1832. Y'. S. 127-

132. Til,, MII.
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trent eeneu rcgten hoek maakt. Wanneer men op

den buitenrand der bovenkaak een loodregt vlak

opiigt, steken de uiteinden der groote platen bij-

kans zeven duim buiten deze vlakte uit. Naast

deze groote platen liggen , aan bare binnenz^de,

vele kleinere , die witter en vseeker zijn en bijna

loodregt vau de bovenkaak naar beneden bangen.

In elke plaat kan men eene binnenste en buitenste

zelfstandigheid onderscheiden ; de uitwendige of

bastzelfstandigheid bestaat uit digt op elkander

liggende hoornplaatjes; de ingeslotene mergzelfstan-

digheid vormt evenwijdig nederdaleude buisjes , die

aan den ondersten rand der hoornplaat in bor-

stelachtige draden overgaan. Deze buisjes strekken

zich niet zoo boog tot het bovenkaaksbeen uit als

de platen der bastzelfstandigheid. Er blijft dus

hier eene ruimte of holte over, welke de kiem-

huid opneemt, eene plooi van de dikke, vaatrijke

huid, waarop elk der baarden rust. Deze plooi

vormt draadachtige vei'lengsels , die in de buisvor-

mige innerlijke zelfstandigheid der baarden voort-

loopen, en iu dezelfde rigting door bloedvaten

worden vergezeld. Tusschen de baardplaten ligt

eene witte zelfstandigheid , die door de kiemhuid

afgescheiden wordt, en slechts eene geringe ver-

andering schijnt te behoeven, om in hoornzelfstan-

digheid over te gaan. — De meer algemeene be-

schrijvingen, waarmede de Schr. zijne verhandeling

besluit, willen wi) hier nog, nagenoeg met zijne ei-

gene woorden, opgeven. Wanneer de wijze, waar-

op de baarden gevormd worden , ons geregtigt om

tot eene gelijke vorming der hoornzelfstandigheid

in het algemeen te besluiten, dan zgn de hoorn-

achtige deelen overal, welke ook hare gedaante



43

wezen moge , als voortbreDgsels tier vaatrijke le-

derhuLd te beschouwen, die, voljjeus de wijzigin-

gen harer vaatyerspreiding , de onderscbeidene ge-

daanten der onbewerktuigde hoornmassa veroorzaakt.

Met de gelijkmatige verbreiding der vaten over de

gebeele oppervlakte van bet corium wordt eene

dunne slijnilaag — rele Malpigln — afgescbeiden

,

die, even als de witte, slijmacbtige zelfstandig-

heid tusschen de platen der baarden , uit de grond-

beginsels van het hoornacbtig weefsel bestaat en

daarom ook slechts meerdere vastheid behoeft te ver-

krijgen , om de dunne , hoornachlige opperhuid te

vormen. Worden de vaten van het corium tal-

rijker en digter, dan ontstaan dikkere, hoornach-

tige weefsels , zoo als nagels en hoeven ; wordea

deze vaten verlengd , dan verkrijgen zg hoornach-

tige kokers en er worden haren en hoornachtige

tanden voortgebragt. Haren en hoornachtige tan-

den zijn gevolgelijk in hunnen typus het naast aau

elkander verbonden , hetgeen vooral uit de vor-

ming der baarden blijkt, daar hier de buisacbtige

zelfstandigheid, wanneer dezelve zich begint te

vormen , geheel aan de haren gelijkvormig is en

eerst na het ontvangen van een uitwendig om-

kleedsel eene met tandplaten overeenkomstige vor-

ming aanneemt. Reeds door deze wijze van vor-

ming zqu boornachtige van beenachtige tanden

,

zonder het verschil van hunne zelfstandigheid in

aanmerking te nemen , wezentljjk onderscheiden

:

want de laatste hebben , behalve de kiem (pufpa

denlis) , ook nog eencn vaatrijken , bijzonder be-

wcrktuigden zak noodig, waardoor het harde ver-

glaasscl wordt afgescheiden, hetgeen hunne been-

zelfstandigheid overdekt.

NAT. T1JD8CI1R. d
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F. CuviER heeft zijne , reeds voor eenige jaren be-

kend gemaakte, onderzoekingen over de stekels van

liet stekelvarken (1) , volledig medegedeeld en door af-

beeldingen opgebelderd. Deze stekels bestaan uit eene

sponsachtige witte mergzelfstandigheid en uit eene

hoornachtige scbeede , vraaruit stralen ontstaan , die

naar het middelpunt loopen. Zij worden voortgebragt

door eenen bol (bulbus) , welke de sponsachtige

zelfstandigheid afscheidt en eene scheede , wier bin-

nenste vlies den hoornachligen koker voortbrengt.

De bol ligt in eene met vet opgevulde cel onder

het corium ; een smeerbeursje ligt naast den ste-

kel, waar dezelve de huid doorboort. Daar de ste-

kels als zeer dikke haren kunnen beschouwd wor-

den, meent F. cuvier, dat de vorming der ha-

ren in het algemeen door die dezer stekels kan

w-orden opgehelderd. Ook gelooft hij , dat de

haren als deelen van grooter belang beschouwd

moeten worden , dan men gewoonlijk doet , en dat

de natuurlijke geslachten der zoogdieren zich zeer

wel door de geaardheid hunner haren laten on-

derkennen.

§ 21. Tot de nieuwe zootomische geschriften en

verhandelingen over gewervelde dieren behooren

ook nog:

Remarques sur VAd-orhilal ou portion maxil-

laire de Pos orbilaire che% Vbomme par M. GE-

OFFROY SAINT-IIILAIRE ; Anti. des Sc. na-

tur. XXVI. p. 96, 97.

Observalions sur la concordance des porties de

(1) Recherches sur la slructure et Ie rléveloppemcnl des cfi-

nes du Porc-rpic ; Nouv. Ann. dn Musiiim I, [>. 'i09-

439. PI. 15.
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Phyoide dans les quatre classes des animaux

verlébiés par M. geoffroy saint-iiilaiiie
;

Nouv. Annales du Muséum I. p. 321-356.

Déscriplion d^un nouveau carlilage du Larynx

par E. ROUSSEAU ; Ann. des Sc. natur. XXVI,

p. 205-208. [Boven op den rand van het

ringTormige kraakbeen ligt , aan de achterzijde

tusschen de carlilagines arylenoideae , bij som-

mige zoogdieren een kraakbeen , hetwelk R.

carlilage sur-crioo-arythénoidien noemt ; bij

eenigen is het enkel (bij den hond b. v.

,

bij den leeuw) , hij anderen dubbel , zoo als

bq den heer, den panter, de coati enz.]

Rapport fait a VAcad. des Sc, par M. DU-

MÉRIL, «Mr trois mémoires d'Anatomie re-

latifs a rorgane de l'ouie dans les Poissons,

par M. Ie Docteur BRESCHET; Séance du 8

Oclobre 1832. Ann, des Sc. nat. XXVII.

p. 309-316.

Theilung der Lu/trohre durch eine Soheidewand

bei der Veltgans {Aplenodytes demersa), von

Dr. o. laGER; meckel's Archiv für Anat.

und Physiolog. VI. S. 48-54. [De luchtpijp

wordt door een tusscheuscliot , hetwelk vlie-

zig aanvangt big den tienden ring van dat

deel , en naar onderen toe sterker wordt

,

in twee zijdelingsche deelen gescheiden, die

in twee lougpg plakken overgaan. Meckel
heeft dit ook door eigen onderzoek beves-

tigd gezien , en andere vogels ontleed

,

doch alleen hij Procellaria glacialis een der-

gelijk maar kleiner tusschenschot gevonden.

JiiGER vergelijkt deze inrigting met de hoogc

verdceling der trachea bij d,e schildpadden,

d*
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waar de bronahi lang voortloojjen , eer zij in

Je longeu tomeu. Zijne pliysiologische mee-

ning, dat door deze inrigting lièt inademen

door de eene long gelijktijdig met de ulta-

deaiing door de andere kon plaats hebben

,

komt mij niet aannemelijk voor.]

Beilrag iur Anatomie des Luwen. Von D'. g.

liiGER, ibid. S. 54- 59. [Onder anderen ver-

meldt bier de schrijver den stekel of liever

de lioornachtige spits aan de punt van den

staart , welke reeds aan de ouden bekend was.]

Ueber das Vorhandenseyn der MHz in der T/iier-

reihe und namentlich bei Petromyzon mari-

nus von Prof. mayer in Bonn, froriep's

Nolizen N". 737, Bd. XXXIF. S. 165, 166.

[Bij Peiromi/zon marinus ligt de milt aan den

bovensten maagmond , achter de lever eu

Let kraakbeenig hartezakje, als eene kleine,

blaauwrcode , tweelappige klier.]

Einige IVorle über den wakren Bau der Vii-

gellungen von A. retzius. Vorgelesen in der

kiinigl. Acad. der Wissensch. in Stockholm

am 18 April 1831. Froriep'* Notizeti N".

749. Bd. XXXV. S. 1-9.

C. M. GILTAY Commenlatio continens descrip-

iioncm neurologicam. Esocis lucii. Ann. Acad.

Lugd. Bat. an7io 1831-1832. L. B. 1833.

j- C. F. MEISSNER, De Amjs/iibiorum quorum-

dam papillis glandulisque femoralibus. Ba-
siliae 4°. (1).

(I) Ik moet hier ook de zonderlinge waarneming van LVNlj

Termelden , «aaraan ik evenwel altijd nog twijfel , lioe4
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IV. Bijzondere Zoölogie.

A. Gescuri/len over geleiachtige of

slraaldieren.

§ 22. De grenzen onzer zintuigelijke waarneming

zgn de grenzen der schepping niet. Hoe eenvou-

dig deze waarheid ook schijnen moge, ^vij zijn vau

dezelve eerst levendig doordrongen, wanneer ons

oog, het zintuig, waaraan wij onze meeste kennis

der natuur te danken hebben , kunstig versterkt

woi'dl en alzoo de ondoorgrondelijke uitgestrekt-

heid des heelals in de ruimten des hemels of de

ondoorgrondelgke verbreiding van levende wezens

in een' enkelen waterdrop aanschouwt. Wie durft

bepalen waar de grenzen zga van ons dus ver-

sterkt waarnemingsvermogen , daar de meuschelijke

geest steeds volkomener hulpmiddelen uitdenkt?

En wanneer wg ook deze grenzen bereiken — waar

zijn de grenzen der schepping zelve ?

Oeze gedachten dringen zich bg mg op , wan-

neer ik de belangrqke onderzoekingen vau ehren-

BERG naga, over de zoogenoemde infusie-diertjes,

die kleine levende wezens, welke men als den

eersten aanvang van het dierenrijk , als de een-

voudigste dierlijke vormen beschouwt (1). Ehren-

Mcr <lc Schr. vcreclert, dal ook RonoLpni \>\\ liet on-

'ÏL'r/.ock van een .-mdcr voorwerp van dezelfde vogelsoort

,

dezelve Ijcvestigd zag; ik bedoel de opening in den krop

van f^ullur alralui WILS. , Pcrmoptcrua Jota BOXAA.

een' Vüj^el van de warme gewesten van Amerika , welke

opening wijd genoeg is, om den vinger door te lalcn.

Ann. de» Sc. nalur. XXV. p. 333-33Ü. PI. XI; over-

genomen in FaoRlEP's Ifotizen TM". 750, Bd. XXXV.
S. 17-20.

(l) Die gtograiihischc yirbreitung der Infanonsthicrcken in
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BERG keilt monaden, die ^g^g lot ^J-^ lijn in

mitldellijn hebben , en toch zoo digt bij elkander

leven , dat de ruimten tusschen deze diertjes naau-

welijks grooter dan hunne middellijnen zijn; één

enkele walerdrop van eene kubieklijn, die slechts

voor een vierde van zijne ruimte met deze dier-

tjes vervuld was, zou daarvan echter 500 millioen

bevatten. De kleinheid der infusiedieren heeft be-

let, hun zamenstel na te gaan, en hetgeen wij tot

nog toe van hetzelve ^YIsten , was zeer onvolledig

;

vau daar was ook de rangschikking gebrekkig, wel-

ke slechts natuurlijk wezen kan , als zg op ontleed-

kundige kenmerken berust ; meer dan eens heeft

nieu verschillende soorten aangenomen, waar men
hetzelfde dier slechts in verschillenden toestand

waarnam. Ehrenberg heeft, met volkomener werk-

tuigen toegerust, dan die zijne voorgangers gebe-

zigd hebbeu, aangetoond, dat het maaksel dezer

dieren geenszins zoo eenvoudig is , als men gemeend

had. Zulks zal het best blijken , wanneer wg kor-

Nord-ytfrika und Tfcst-Asictt , hcobachtet auf hemprich'$

tiïul i^ujiEivJiERG's licisen , mitgeihtilt von //'"" euren-
jiERG. Abhandluns;cn der köniifl. Acad. der If^issensch,

zu Berlin. ylus dem Jahre 182;). Bcrlin 1832. S. 1-20.

Orgunisaiion , S'jstematik und gcographisclus yerhiitt"

tiiss der lit/usiotislhierckeiu Zwei yortrage in der Acad.

dtr If'lssensch. zu Berlin, gehalten in den Jahre 1828

und 1830 von c. c. jsuiiExscHo. Mit 8 Kupfertafeln.

Beilin 1830. folio.

Veber das Entstehen des Organische! aus einfacher sicht-

barer Materie u. s. w.; von c. e. eureitserg, rOG-

cesdorff's Ann. der Phijsik und Chem. 1832. Istcs

Slück. S. 1-48.

Ziir Erkenntiiiss der Organisation in der Richlung des

kleinsten Rauines. Zweiter Bcilrag. Vorgehagtn in der

Acad. der If^issensch. zu Berlin im Jahre 1831. MU 4

Ktijifert. Bcrlin 1832. folio.
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lelijk de wijze opgeven , volgens welke deze Schrij-

ver de iufusiediertjes verdeelt. Hij breugt ze tot

twee klassen , Poli/gasirica en Kotaloria. De eersten

hebben eene menigte spijsbolten of magen ; zij ver-

menigvuldigen zicb door verdeeling, eu tevens door

eijeren of zgn levendbarend. Bg sommigen is geene

afzonderlijke opening voor den anus , en de mond

geleidt tot eene menigte blinde zakken of magen

zouder ontwikkeld darmkanaal ; van bier de be-

naming Anentera, tot welke afdeeling b. v. de ge-

slacbten Mo?ias en Bacillaria bebooren. De twee-

de afdeeling der Polygastrica omvat de Enlero-

dela ; bij dezen is bet darmkanaal ontwikkeld en

beeft twee openingen ; aan hetzelve zijn vele blin-

de zakjes gehecht, die ehrenberg als magen be-

schouwt. Tot de Eiitcrodela bebooren de geslach-

ten Vorlicelia , Tnchoda en vele anderen. Wat
de Vorlicellae betreft, deze hebben geene mondope-

ning ia het midden van het draaiorgaan en het

ligchaam vormt geeuen eenvoudig uitgeholden blin-

den zak; maar mond- en aarsopening liggen zij-

delings aan den bovenrand in eene groeve en het

darmkanaal, met zijne vele blinde zakken, loopt

cirkelvormig in de zelfstandigheid van bet ligcliaam.

De tweede klasse, die der Kotaloria, onderscheidt

zich door een eenvoudig darmkanaal ; bij dezen heeft

EHRENBERG vateu en sporen van een zenuwstel-

sel waargenomen ; de slokdarm is meest met getan-

de kaken voorzien , en bijzonder bcwcrktuigde met

haren voorziene declen {^ewiinjierle Organe) vor-

men in het water , waarin zij leven
,

gewoonlijk

draaistroomen. Tot deze afdeeling behoort Mell-

r.erta, BracMontis en vele nieuwe geslachten, waar-

van vele uit soorten gevormd zijn , die door Mür,-
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LER tot lict gesjacLt Vorlicvlla gebragt waren.

Door onderscheidene kleurstofleu iu het water te

mengeu, die door deze diertjes werden opgeslorpt,

is het vooral aan ehrenberg gelukt het maaksel van

het darmkanaal en de vele blinde zakken der Po-

lygaslrioa na te sporen. Men vindt , zoo als

vvaarneraingen op reizen in Azië en Afrika leer-

den , ook in andere landen andere soorten , som-

tijds zelfs andere geslachten dezer dieren. De soor-

ten, die de uitgestrektste geographische verbreiding

in de noordelijke breedte hebbeu , zijn de volgen-

de vier: Angidllula jluvialilis (Vibrio Jluvialilis

muller) , Moiias termo mull. , Monas glaucoma

n. sp. , Paramaecïum c/iri/salis. Een algemeen ver-

spi'eide (cosmopolite) soort is, zoo het schijnt,

Kolpoda Cucullus. Monas termo is door ehren-

RERG, zoo wel in stilstaand zeewater bij de roode

zee, als in bronwater van den bei'g Sinai waar-

genomen. In dauwdroppels zag hij nooit een en-

kel infusiedierlje.

Terwijl deze waarneraiugen onze denkbeelden

aangaande de eenvoudigste diervormen bijzonder

wijzigen , en voor de algemeen aangenomen mee-

ning, dat sommige dieren slechts kleine geleiachtige

klompjes zijn , die zich zonder niondopeuing door

opslorping aan de oppervlakte voeden
, geen en-

kel bewijs opleveren, meent ehrenberg ook het

aanzijn eeuer generatio spontaiiea of aequivoca

te moeten ontkennen , waaraan men gemeenlijk

het ontstaan dezer dieren toeschrijft. De levens-

duur van deze diervormen is niet zoo kort; als men

gewoonlijk aanneemt, en de voortplanting is bui-

tengemeen groot en schielijk. Dat evenwel het aan-

zijn van vooriplantingswerktuigcn en het waarnc-
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meu van de voortplanting door eijeren nog niet

bewTJst , dat deze dierlijke wezens volgens eenen an-

deren weg niet kunnen zijn voortgebragt , heeft , zoo

ik meen , rudolphi reeds ten opzigte der inge-

wandswormen opgemerkt. Wanneer deze diervor-

men eenmaal Aoot generalio aequivoca ontstaan zijn,

is er geene reden, waarom zij zich niet zouden kun-

nen voortplanten door egeren. Doch wij willen

ons niet wagen aan eene ontvouwing der bewij-

zen, die men voor en tegen zou kunnen aanvoe-

ren ; het pleitgeding is onbeslist, en de stelling

ümne vivum ex ovo kan men alleen als eene lii/~

pol/tese beschouwen , zoo lang niet de waarneming

iiare algemeenheid bewezen heeft (1).

§ 23. Evenzeer als de infusiediertjes, bewijzen

ons ook de ingewandswormen , hoezeer de natuur

(
I ) Men Tcrgelijle nog R. WAGifER , Beobachtungen über Jen

Buu und die Entwicklun^ der Infusorien , mit besonderer

Berücksichtigung vort euresserg^s Arbeit. OlCEy^s Isis

1832. S. 383-398. Ook deze Bchrijver verklaart aich tc-

gcii de Generatio aequivoca
,

gelijk ook legen dea over-

gang van plantcnvormen in dierlijke wezens; dat eijeren

door generatio aequivoca oal&iian ^ komt hem evenwel niet

ouiDOgeliJk voor, gctijk ook eeirenberc geneigd is ge*

wccst aan te nemen , \^elk gevoelen hij echter later we-

der heeft laten varen , en zoo als wij gelooven te rcgt

,

daar ons de voordtelling van eijeren , die in een nioe-

derligchaam niet zijn voortgehragt , voorkomt als het

nauncmen van een gewrocht zonder oorzaak. De Ilijda-

tina senta y een dier van de klasse der liotatoria j hetwelk

EiiREyBERG bijzonder onderzocht liccft , zag WAGNER
uit eijeren, die met een harig hulsel omgeven zijn,

voortkomen , waarin hij somtijds het embrijo zich zag

omdraaijen. Ook heeft wagmer het maaksel der Cer-

carten onderzocht. De twee donkere stippen bij den

mond , die men als oogen beschouwd heeft , zijn volgens

hem de plaatsen, waar de eijerstokken aanvangen of hun-
nen uilgang hebben.
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hei oog dei' dieren moet dikwerf in deszelfs voch-

len eene menigte van Terschillende soorten huis-

vesten. Zoo vindt men Cysticercus cellulosae in

het oog van het varken; soemmerring, de zoon,

nam deze soort ook eenmaal bij den mensch waar;

eene Filaria leeft in het oog van het paard enz.

Bij geene dierklasse intussehen schijnen de oogeii

meer levende wezens te herbergen dan bij de vis-

schen , waarin nordmann met grooten ijver eene

menigte soorten ontdekt heeft, die vóór hem ge-

heel onbekend waren (1). Velen leven in het glas-

achtige vocht, anderen zelfs in de lens en veroor-

zaken daardoor eene verduistering van dit deel
,

eene nieuwe soort van cataract. Deze wormen zijn

daarenboven bij riviervisschen niet zeldzaam, zoodat

waarschijnlijk vele visschen door deze oorzaak aan

eene min of meer volkomene blindheid lijden. De

meeste soorten dezer wormen behooren tot de Tre-

maloda, Nordmann heeft slechts twee Nemaloi-

dea in het vischoog aangetroffeu : Filaria crassi-

uscula bij den Schelvisch en Oxi/uris velucissima

bij den baars. Talrijker zijn daarentegen de soor-

ten , die tot de Tretnaloda behooren en waaronder

het nieuwe geslacht DiploUomuni alleen 58 soorten

aan den Schrijver, zoo wel bij zee- als zoetwater-

visschen , heeft opgeleverd. Ook bij den mensch

(1) Mikrographische BeUrage zvr Nalurgeschichte der wirhet-

losen Thisre , von A. vo.v NoaDMAN>f , Isles Heft, niit

10 Kupfert. , Berlin 1832, 4°. — Ook. het ontstaaa dezer

wormen binnen liet oog uit eijerea te verklnren , is eeuc

mocijeiijke taak , waaraan zij zicii niet ontïrekkeu kun-

nen , die de stelling omne vivum ex ovo , als eene algc-

nicene uit wanmcming afgeleide natuurwet erkend «cnsch-

(cii te zien.
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heeft NORDMANJJ ecne Filaria ontdekt en in eene

lens , die door den Lekenden oogarts Prof. JÜNG-

TEN, bij eene blinde oude vrouw was weggenomen,

vond hij acht wormen van ^'^ lijn lengte, die lot

het geslacht Monosloma behoorden (I). Nog an-

dere bgdragen tot de llelminlholugie zijn in het

belangrijk werk van den Heer V. NORDMAnn ver-

vat, en hiertoe behoort vooral de beschrijving van

een parasltisch dier , hetwelk tusschen de kieuwen

van Ci/2irinus Brama leeft , de gedaante van een

kruis vertoont, en uit de vereenigiug van twee die-

ren , die in het midden zgn zamengegroeid , be-

slaat, zonder, zoo het schgnt, als eene misvor-

ming (raonstrositeit) beschouwd te kunnen worden.

Dit dier noemt nordmann Biplozoon paradoxttm.

Zenker vond bij Gammarus pulex twee, binnen

het ligchaam levende, parasitische diertjes, waaraan

bij de benaming van Echinorhynchus 7niliarus en

Kchinorhynchus dijjluens gegeven Leeft, en welke

in de holte van den romp , vooral naar den rug

toe gevonden worden , maar nimmer in de darm-

buis zelve zijn waargenomen. Een ander, uitwen-

dig op Gammarus pulex\e.^f^uA. diertje , hetwelk aau

de onderzijde des ligchaams en vooral tusschen de

pootcn zich ophoudt
,
geeftden Schr. aanleiding tot het

vormen van een nieuw geslacli t,5//»^owos/o?«a genoemd.

§ 24. Men heeft dikwerf gevraagd, ofingewands-

wormen ook buiten het dierl^k ligchaam leven kon-

den. Dat er dieren zijn, die met ingcwandswor-

(2) Mikrographitche Beilrage , Iltes Heft; Vorwort , S. IX.
Dit twecdti atuk behelst Ju beschrijving van cenigc nieuwe

parasitische schnaldicrcn en cenc bijdra^'c tot de nntuur-

lijkc geschiedenis der Lcmaein. Uc naauwLcurige be-

schrijvingen zijn duor schoonc afbeelJiugcn ojigchcldcrd.
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men overeenkomeu , hoezeer zij zich uiet Linuen

andere (lieren ophouden , behoeft geen betoog

,

wanneer wg ons slechts herinneren , dat de klasse

der ingewandswormen geene natuurlijke klasse is.

Zoo'5.vond ^ ook dugÈs onder eenige plauarien een

dier van [hoogstens 2 Ign lengte en aan een' wit-

achtigen draad gelijk. Het ligchaa.-n was geleed

,

met een zuigmondje aan elke geleding, en door

hetzelve liep het darmkanaal in de lengte. Hij noemt

dit dier Calemda lemnae, en vraagt of de Tae-

nia vulgaris L. en de Planaria gesserensis MiiLL.

ook tot dit nieuwe geslacht zouden behooren ? (I).

IV. B. Geschriften over gelede dieren.

\- Ringwormen.

§ 25. De belangrijkste bijdrage tot de natuurl.

geschiedenis der Aniiulala, is de rangschikking

derzelve en de beschrijving der soorten, die op de

Fransche kusten gevonden worden , welke wij aan

AUDOUIN en MILNE EDWABDS zijn verschuldigd.

Daar evenwel de bekendmaking van dezen arbeid

,

in 1832 slechts aangevangen , maar geenszins voltooid

(1) Description d'un nouveau Zoophyte , voisin rft's Boihriocé-.-

phales, Ann. des Sc. Nat. XXVI. p. 198—2J5. De
Planaria jlaccida MÜLL. , schijnt mij nog meer met dit

dier overeea te komen. Ook Ijclioort nog tal deze af-

deeling der Zoölogie , cene a.inteekening over een gedolven

Poïïjparium , Thamnasteria genoemd , door LE sadvage »

Ann. des Sc. Nat. XXVI. p. 328—331. Dit geslacht

,

reeds door den Schrijver in 1822 voorgesteld (Mim. de

la Soc. d'Hisl. Natur.de Paris.'Vom. I. p. 2il , PI. XIV),

wordt hier nader omschrcveu.
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is (l), 7.aUeu wij later gelegenheid hebben, op tlen-

zelven terug te komen.

Tot deze klasse van liet dierenrijk behoort ook

een opstel van R. WAGNER, over Sabella of Am-
phitrile venlilahium (2).

\ \ Gekorvene dieren.

§ 26. De Heer de laporte , heeft den naam

van Macroloma aan een nieuw geslacht van twee-

vleugelige insekten gegeven, hetwelk zich door de

ODgewone lengte van het eerste hd der sprieten,

dat bijkans even lang is ak het geheele ligchaam

,

onderscheidt. Dit geslacht bevat eene soort uit

Cocliinchina, Macrol. Pelleterii (3).

Calodromus is de naam, die GUÉRIJï aan een

klein schildvleugelig iusekt van Coromandcl geeft

{Cahdr. Mellyi), hetwelk tot de Brentkides be-

hoort, en zich bijzonder door de buitengewone

lengte van het eerste lid aan de tarsi der achterste

pooten onderscheidt (4).

§ 27. Brandt en erichson hebben eene mo-

nograplne van het geslacht Meloë fabr., latr.

gegeven, waarin zg 26 soorten beschryvcn , waar

onder vele nieuwe gevonden worden. Bij eene

nieuwe soort uit MexUut, die door hen Meloë can~

cellatus genoemd wordt, zijn de nagels der tarsi

niet gespleten, gel^k anders b^ deze geheele af-

(1) Ann. dei Sc. Nat. XXVII. p. 337—447. PI. 7—15.

(2) Oken-b, Isii 1832. S. 655—658. Taf. X.

(3) Ifolicc $ur Ic Macrotoma , nouveau genre de Diptiret de

la familie dct Muscidei par F. L. DE LAPORTE, Ann, de»

Sc. Nat. XXV. p. 457—400. I>1. X. A.

(4) Magatin de ZoOhsic. Cl. IX. 34.
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deeljng der Trachelides, waartoe Lytta, Meloe

,

Zonills , Oenas, Mylabris , Telraonijx pnz. , be-

hooren, het geval is (1). Aan den grond van den

nagel ziet men daarentegen een sterk tandvormig

uitsteeksel. De overige soorten, welke gespletene

nagels Lebben, worden verdeeld in die, wier sprie-

ten in bet midden dikker zijn, zoo als M. pi'osca-

rabeus, M. violaoeus, en in zulke, wier sprieten

overal van dezelfde dikte zijn, zoo als 31. varie-

gatus {M, majalis FABR.). Vooraf gaat eene naauw-

keurige bescbr^ving yan de uitwendige kenmerken

van het geslacht en van bet inwendig zamenstel

,

waarbij ook bet zenuwstelsel, hetwelk STRAus en

MULLER als nerv. sympathicits beschouwen, naauw-

keurig beschreven wordt. Wat de levensvrijze be-

treft , de wijfjes leggen hunne eijeren onder den

grond; de maskers leven eerst parasitisch op bqën-

soorten; BRANDT en RATZBBURG hebben de waar-

nemingen van LEPELLETIER bevestigd gezien (2).

§ 28. Onder de belangrijkste verschijnsels in de

insekten-wereld behoort de gedaantevervrisseling , en

vroegere waarnemers, zoo als REAUMUR hebben

ons, door daarop hunne aandacht bgzonder te vestig

gen, met de veranderingen van zeer vele insekten

bekend gemaakt. Latere schrijvers, zich meer met

de beschrijving van soorten en het uitdenken van

verdeelingen en verbeterde rangschikkingen bezig

houdende, hebben weinig toegebragt, om de over-

gelatene gapingen aan te vullen , en dikwerf slechts

(1) Zie mijn Uatidb. der Dierkunde, I. bl. 324, 325.

12) Monog raphia ffencris fileioes, auctoribus Dr. J. F. BRANDT

et w. F. ERICHSON; cum tabuïa picta. Nov. Act. Acad.

Cacs. Leop. Car. Nat. Curies. XVI. P. I. p. lUl—142.
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door gissingen uit de analogie afgeleid , de wijze van

gedaanteverwisseling bij verschillende gcslacLteu van

insekten bepaald. Hoe onzeker evenvs'el zulke ge-

volgtrekkingen zijn , toonen ons de waarnemingen

van PICTET , over de gedaanteverwisseling bij liet

geslacht Nemoufa. Men meende , dat de soorten

van dit geslacht, even als de Phryganeae, eene

volkomene gedaanteverwisseling ondergingen , maar

hare gedaanteverwisseling is onvolkomen , en z^

komen hierin met Semblis, wier maskers mede in

het water leven , overeen. De maskers hebben slechts

twee geledingen ia de larsi, tervpgl het volkomene

insekt er drie heeft. Ook de Perlae ondergaan

onvolkomene gedaanteverwisselingen en leven niet

in kokers, gelijk men gemeend heeft (1).

Ratzeburg heeft naauwkeurige waarnemingen

over de gedaanteverwisseling van Cynips Rosae,

Cnjplus luteolalor , eene Diplolepis, Apis ntelli-

fica en vooral Formica rufa bekend gemaakt (2).

Het ligchaam der maskers bestaat uit 12 ringen

en een klein, bijkans kogelrond deel, hetwelk %ick

(1) Memoires tur les larves de Nimoures
, par r. ^. pictet;

Ann. Jcs Sc. nat. XXVI. p. 3G9-391. PI. 14, 15.

Opmerkelijk is nog hetgeen dezelfde waarnemer ons

verhaalt , dat het mannetje van eene soort {^tmoura tri-

fasciata) zeer kleine hovenvleugeïs heeft en ongeschikt

is tot vliegen. Vergelijk hier over : Observations sur les

mtles de quetques etpices d'insccles du genre Perk
, qui

toni privèt d'ailes ou les ont Iris courtes
, par 3i. u.

Lucjs, Ann. des Sc. -nal. XXVII. p. 433, 454. Zie

hier wederom eene uitzondering op lictgeen uit analogie

zou kunnen wordcu afgeleid; men zou namelijk, op an-
dere insekten lettende, dexe kortvleugeligc of ongeyleu-
gcldc voorwerpca veeleer voor wijfjes houden.

(2) Aot-. Aet. Acad. Cacs. Lcop. Carol. XVI. P. 143-17G.
lab. XI.
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tangzamerhand tot eert kop ontwikkelt , maar waar-

op men iu Let begin nog geene oogen ouder •

scheiden kan. Men ziet bij de arbeiders en de

wgfjes der mieren slechts 6 achterlijfsringen , en

liet geheele ligcbaam bestaat , als men hier de

vier, in kop en romp veranderde ringen bij telt,

slechts uit 10. Er zrjn alzoo bij de gedaantever-

wisseliug twee ringen verdwenen, en waarschgn-

Igk zijn deze de twee laatste, terwijl de mannetjes

8 achterlijfsringen hebben, hoezeer de entomologen

er slechts 7 opgeven, daar de laatste ring zeer

klein is. Ook de mannetjes der bijen hebben een'

ring meer dan de koningin en de werkbijen. De

angel hangt met een' toestel van kleppen te

zamen, waarin de ringen des achterlijfs veranderd

zijn. Hetgeen men bij de gevleugelde liymenoplera

als mesothorax beschouwt, behoort tot den eersten

ring van den romp ; de tweede ring draagt de

achlervleugels ; de derde ring of melathorax draagt

alleen het derde paar pooten.

De knoopeu van Poii nemoralis zijn dikwerf met

kleine, door elkander gewarde draadjes voorzien.

In deze gal-uitwassen leeft het masker van Cecy-

domyia Poae. Somtijds komt er ook eene kleine

soort van Rymetiopteron uit, Ceraphion Poae,

waarvan het masker dat van Cecydomyia ver-

nielt (1).

De Heer de villiers zegt te hebben waarge-

nomen dat, wanneer eene processie van de rup-

sen van Bombyx Pytiocampa (van het geslacht

(1) Observations sur la galle. chevelue du gramen el sur l'i»-

secte qui la produit par J. n. vallot .,
Ann, des Sc.

nat. XXVI. p. 263-268.
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Gastropacka OCHSENII.) , van den eeiien hoorn naar

den anderen voorlkruipt, Lij liet aanraken -van de

voorste rups met de Land of ceuen stok , alle , al

Lestoud de rij ook uit 600 rupsen , te gelijkertijd

zicL zamentrekken en als krampaclitig bewegen (1).

§ 29. Er z^n in Let jaar 1832 voorts nog de

volgende boeken en verliandelingen over Entomo-

logie in bet licLt gegeven,

H. BURMEISTER Handbuch der Entomologie

I. Bd. Berlin S°. (met een stel steendruk-

platen in 4°. — eene uitmuntende inleiding

in dit groot en belangrgk gedeelte der Zoölogie.)

-J-
Samouelle's Entomological Cahi7iel ; 7wmber

X {eanh nutnber containing 6 coloured plates.)

\ Revue enlomologique pubtié par gustaf sil-

BERMAN.v. Strasbourg 8°.

Brasilicns vorzüglicli lustige Insekfen, von D^
J. E. POHL u. \. KOLLAR. Besonderer Ab-

druck aus der Reise im Imterti. von Brasi-

lien von D'. pohl. Mit einer ausgemahlien

Kupfertafel. VVien 4°.

De rorganisation extérieure el comparée des

'ïhxjsanoures par m. latreille, Nouv. Ami,

du Muséum 1. p. 101-187.

Recherches sur les caractères 'ioologiqiies du

genre Pulex, et sur la multiplicité des es-

pèces, qu'il renferme par M. A. DUGÈs. Ann.

des Sc. nat. XXVII. p. 145-165. PI. 4. (De

monddcelcn worden Lier naauwkeurig Le-

sclireven: Letgeen men gewoonlijk voor sjiric-

(l) Am. dct Sc. nat. XXVII. p. UI, 112. De vlinder

Tan dczü soort heeft geen* zuiger, raaar in plauts daar-

van een li'iurn.ielitig deel , d.it ingekorvcn is.

NAT. TIJDSCHR. «
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ten houdt zijn paljn maxUlares. De sprie-

ten zijn beweegbare plaatjes, die achter de

oogen in eene groef liggen. De Schr. be-

schouwt vier schubjes aan den thorax als

onvolkomene vleugels : volgens hem komt Pu-
lex eenigermate met de hymenoplera en aan

den anderen kant met de diplera overeen.

Hg onderscheidt behalve Pulcx penetrans,

vier soorten : P, irritans , P. canis (gewoon-

lijk met de eerste verward), P. musculi,

P. vespertilionis (I).

•[- A conspectus of Butleijlies and Moths, with

Descripiion of all the species found in Bri-

tain, by i. rennie 8°. London.

Th. brown The Book of Bullcrjlies , Moths and

Spinxes. 2 Vol. 12"°. with col. fig. London,

Entomologica, autore r. IMHOFF, M. D. Ba"
siliensi. Oken's Isis 1832. S. 1198-1208.

(beschrijvingen van soorten uit de geslachten

Colletes, Uylaeus en Andrena, met opmer-

kingen over de synonymie).

Description des Insectes de la familie des Di-

plolépaires, qui se irouvent aux environs

d^Aix par e. l. j. h. boyer de fonsco-

LOMBE. Ajin. des Se. nat. XXV^. p. 184-198.

Ejusd. Monographia chalciditum, galloprovin-

ciac circa Aquas sexlias degenlium. ibid.

p. 273-307.

\ Ericbson Genera Dyticeorum. Berolini 8°. maj.

(1) Bij eene vleermuis [Vesp. murinus) vond ook dufour eene

bijzondere soort van Didex , langer en dunner dan P,

irritans en niet springende. Ann. det Sc. nat. XXVI.
p. 257.
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Ueber die hisherige Galiivng Amara , von cHR.

ZIMMERMANN; Faunus , Zeüschr. für Zoö-

logie und vergl. Anat. I. Bd. Istes Heft.

S. 1-40.

Considéralions sur les insecles Coléoptères de

la Iribu des Denlicrures
, familie des Bra-

chélylres ; par M. 1.ATREILLE ; Nouv. Ann.

du Mus. I. p. 77-92.

•J-
-[-

-J-
Spinachtige dieren,

§ 30. Behalve het reeds aangehaalde werk vau

POHL en ROLLAR, moeteu \VTJ hier het volgende

vermelden.

LÉOX DUFOUR gaf eene beschrijving en afbeel-

ding van eene nieuwe soort , behoorende tot de

Acaridiae, waaraan hij den naam van Tetrany-

chus lintearius gaf (l). Dit kleine dier bedekt

Ulex europacus met een fijn, witachtig weefsel,

en vertoont zich op dat spinsel als een rood stof.

Het ligchaam van het diertje is eirond, zonder

onderscheid van kop, boi'ststuk en buikringen; de

beklccdsels zijn week , er zijn geene oogen en voe-

lertjes. Het heeft twee uitstekende kaken en acht

pooten, die aan elkander gelijk zijn, en waarvan

de tarsus vier draadvormige nagels heeft , die op

een' gemecnschappelijkcn steel bevestigd zijn.

Dezelfde verdienstelijke waarnemer heeft een pa-

rasitlsch dier op vleermuizen gevonden , hetwelk

reeds door BAKER, GEOFFROY en IIERMANN waar-

genomen was, geene oogen heeft, en wiens lig-

chaam plat en lederachtig is. Hij noemt dit dier

Pleroplus verperlilionis. Het onderscheidt zich

(J) Ann. dei Ac. nul. XXV. p. 27G-283.
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van Caris, doordien het 8 poolen heeft, terwijl

ia dat geslacht van LATREILLB slechts 6 poolen

aanwezig zijn. Ook op Nycteribia vesperiilionis

vond hij een parasitisch dier, dat tot dit geslacht

behoorde (P teroptus ISycleribiae) , en hetwelk zich

door zijne kleinheid, door den ronden vorm van

het achlerlijf, door min behaarde poolen en min-

der uitstekende palpi van Plei-ojitus verpertilionis

onderscheidt (l).

Caeculus echinipes , is de naam door denzelfden

insekten-kenner aan een diertje van I lijn lengte

gegeven , hetwelk hij in Spanje onder sleeuen vond.

Dit nieuwe geslacht moet bij Trogulus in de familie

der Phalangila geplaatst worden (2).

De Heer de thé is heeft eenige soorten van het

geslacht Hydrackna en Chelifer beschreven (3).

(1) Dcscription et figure du Pleroptus Vesperiilionis, insecte

nouveaH de la familie des Tiques par jc. lèok DurovTi

Aun. des Sc. nat. XXVI. p. 98-102.

Lettres pour servir de matcriaux a Vhistoire des In-

secies. Première lettre , confenant des recherches sur qtul^

ques Araignies parasites des genres Ptiroptc , Caris , Ar-

gas et Ixode , adressée ri Jf. z£Oir DUfOcrR par m. r.

AUDOuiN. Ann. des Sc. nat. XXV. p. 401-425. (Nieu-

yc soorten hier beschreven zijn Ixodcs Erinacei en Ixo~

des irabeatus. Het geslacht Caris moet niet met Argaa

vereeni^d worden
,

gelijk AUDOUIN in dezen brief ver-

moedt. Zie LATRCILLE Arm. des Sc. nat. XXVI. p.

260-263.)

Extrait d'une Lettre de m. léon Dvrovn a m. ^u-
DQuïN sur Ie Pteroptiis Vesperiilionis. Ann. des Sc, nat,

XXVI. p. 257-260.

(2) Ann. des Sc. jiatur. XXV. p. 289-296.

(3) Ann. des Sc. nalur. XXVII. p. 57-78. Afgebeeld zijn

Uijdrachna chnjsis en Hijdr. runica en vele soorten van

Obisium en chelifer , waaronder eenc nieuwe soort , Ofei-

sium If^alckenaerii. Verscheidene dier soorten hebbea

nij ook hier (c laad aangctroflen.
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Men vindt ia zijoe verhandeling vermeld, dat

AUDOülN bij Obisium ischnocheles , de ademha-

liugs-werktuigen ontdekt heeft; er zijn namelijk 4

luchtgaten (sligmala) onder aan den Luik, digt

bij de borst, waaruit de luclitbuizen ontspringen,

die zich in talrijke takken verdeelen (l).

Latreille heeft eenige algeineene opmerkingen

over het geslacht Mijgale en Cieniza bekend ge-

maakt en eenige nieuwe soorten beschreven {Mi/-

gale Barlholomaei , Mi/g. venosa. Mi/g. longHar-

sis , Cleni-<t simhi.) De Aranea nidulans L. be-

lioort tot het geslacht Cleniza, en latreille geeft

eene beschrijving van een nest van dit dier, hoe-

danig BROWN in zijne Civil and nalural History

of Jamaica reeds had afgebeeld , doch van het-

geen door latere schrijvers volgens eigene waarne-

ming geene nadere melding was gemaakt. Dit nest

is omtrent 9 duim lang, bij den ingang trechter-

vormig, vervolgens rolrond, uit aardkluiten zamen-

gesteld en van buiten oneffen, van binnen met een

zijdeachtig spinsel bekleed (2).

•[-•}- -j- -j- Sohaaldieren.

§ 31. Onder de korlstaartige tïenpootige schaal-

diercn , is eene familie van LATREILLB, waaraan

hij , omdat de laatste poolen op den rug zijn ge-

plaatst, den naam van Nolopoda gegeven heeft.

De Heer GU^.RIV heeft een klein schaaldier uit

Nieuw-Ici'land beschreven, hetwelk eene nieuwe soort

en een nieuw geslacht in deze familit; uitmaakt

:

(1) L. I. p. 02.

(2) Xêuv. -jinn. liu Musiutn t. ]>. Gl-70.
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C'aphyra Rouxii. Hij meent levens , eeuige wijzi-

gingeu in deze geheele afdeeling te moeten bren-

gen. Uit de opgave zijner verdeeliug der Nolo-

poda zal tevens blijken , vvelke de meest in 't oog

loopeade kenmerken van Let nieuwe geslacht zijn

:

I. De schaal rond of eirond.

A. De vier laatste pooten aan den rug inge-

liecht Dro?nia FABR.

B. Alleen de tv?ee laatste pooten op den rug

geplaatst Di/nomene LATR.

U, De schaal bijkans vierhoekig, van voren eenig-

zius smaller , van ondei'en plat.

A. Alleen de twee laatste pooten op den rug

geplaatst Ci/tnopolia Roirx.

B. De vier laatste pooten zgn aan den rug inge-

hecht

:

1. Alle de pooten even groot. Capki/ra cvèn.

2. De vier eerste pooten veel grooter dan

de volgende . . Dorippe fabr. , Ethusa

ROUX. (1).

Een ander nieuw geslacht van schaaldier , het-

welk tusschen de Thalassinae en Pagurii in het

midden staat , hetwelk langwerpig is , week en

waarvan de twee voorste paren poolen Iweevinge-

rige scharen hebben, wordt door denzelfden schrij-

ver Isea genoemd (2j.

§ 32. De ridder de freminviLle gaf eene af-

beelding en beschrijving van een nieuw schaaldier

van de Anl'dles , hetwelk volgeus hem, met het

fossile geslacht Eryon overeenkomen , maar daaivan

(1) Ann. det Sc. nat. XXV. p. 283-289.

(-) Annales de la Soc. entomologique I. p. 295-300. aycc fig.
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cene afzonderlgke soort zgn zoude , welke hij Enjon

Caribensis noemt (l). Audouin rueenl , dat dit

dier veeleer een afzonderlijk geslacht behoort uit

te makeu, dat digt bij de Ratiinae, naast Albti-

nea, Hippa en Retnipes moest geplaatst worden.

§ 33. RIiLNE EDWARDS heeft de verdeeliug der

tieupootige schaaldieren eeuigermate veranderd , door

bg de twee afdeelingen van brachij7ira en macroura

eene derde te voegen , welke hij met den naam van

anomoura bestempelt (2). Het achterlijf is onre-

gelmatig ea onder de borst teruggetrokken.

Terwijl bij de decapoda macroiira de zenuw-

knoopeu in de borst van elkander verwijderd zijn,

en eene langwerpige reeks vormen , en hij de bra~

chyura in eene cirkelvormige massa zamenvloeijen

,

vereenigen zg zich bij de anomoura tot eene lang-

werpige massa of blijven gescheiden. Tot deze

nieuwe afdeeling behooren dus geslachten, die

vroeger tot de macroura en andere , die tot de

brachijura werden gebragt, zoo als Homola, Ra-
nina, Dromia, JM/iodes, Hijjpa, Remipes, Albu-

nea, Birgus , Pagurtis; de schrijver meent, dat

Paclolus daartoe mede gebragt moet worden, gelijk

ook het nieuwe schaaldier, waarvan wij zoo even

spraken, hetwelk de freminville Eryon Cari-

bensis genoemd heeft (3).

§ 'i'i. MiLLET liecft ecue nieuwe soort van Hip-

polijtc beschreven en afgebeeld , die hij Hipp. De-

(1) Ann. des Sc. nat. XXV. 273-276. PI. VIII. B.

(2) Ittcherchet êur l'organiiation et la Clatsification naturelle

d«t crustacLS dtcapodcs pur a. u. uilvs EDU^AUits

;

Ann. dt$ .SV. nul. XXV. p. 298-332.

(3) Vergelijk, ook Exirail d'une lellre sur les caractcrcs des

Cruslaecs anamoures , adresiie a m, avdovik par m. u.
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so?wrcs(ii noemt (1); terwijl tle overige soorieu

dezer afdceling iu zeewater leven, is deze door

hem in zoetwater ia het departement van de

Maine en Loire aangetroffen.

Tot deze klasse beliooreu ook nog de onder-

zoekingen van J. o. WESTWOOD, over het geslacht

Praniria van leach, waarvan men een uitti-eksel

vindt in de Ann. des Sc. Nat. (XXVII. p. 316-332.

PI. 6.); die van perty over de geslachten Da-
p/mia en Cijclops (oken's, Isis , 1832. S. 725-726)

en de reeds vermelde Mikrographisclte Beilrage van

A. V. NOHDMANN (II'" Heft) , cn zenker's verhan-

deling over Gammarus Pulex. De schrijver van

dit laatste geschrift merkt twee verscheidenheden

op, namelijk Gammarus Pulex longicaudalus en

Gamiii. Pul. brevicaudatus. De eerste verschei-

denheid kenmerkt zich door nicerdei'e grootte, en

het laatste paar pooteu van den staart overtreft

de overige van dit deel meer in lengte , dan bij

de tweede verscheidenheid het geval is. Bij de

geledingen van het ligchaara en van de onder-

scheidene, deelen , merkt de Schrijver op , dat het

getal 3 heerschende is, en dat het getal 5 in de

tweede plaats en aan het overige ondergeschikt,

wordt opgemerkt; een blik op zijne afbeeldingen

toont zulks duidelijk aan. Ouder de parasitische

Eulomostraceëu , die v. NORDMANN beschrijft , ko-

NiLXE EDirARSs ; Aiiii. des Se. nat. XXVI. p. 255,

256. (Eenige opmerkingen over Lithodes. De kieuwen

zijn eveneens geplaatst en ingerigt als bij tle overige ano~

mouru; bij het mannetje zijn er aanhangsels aan het ach-

terlijf, die tot de voortplanting dienen cn dezelfde gc-^

daante Lebben als bij de bra^kyura.)

(1) ytun. ,lcs Sê. .Ta/. XXV. p. 460, 161. I'l. X. B.
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men de volgende nieuwe geslachten voor, Latnpro-

glena, Ergasilus , Lepeophlheirus , Epachlhes en

Bomolochus.

IV. C. Geschriften over weekdieren.

§ 35. Onder de verhandelingen in het gebied

der Matacologie moeten \si] , in de eerste plaats

,

vermelden die van MEYEN over de Salpae, bij

wier ontleedkundigen inhoud wij reeds vroeger heb-

ben stilgestaan. De soorten van Salpae zgn zeer

algemeen verbreid. Het tah-ijkst schijnen deze die-

ren tusschen 30° en 40° breedte , zoo wel in het

noordelijk als in het zuidelijk halfrond voor te ko-

men. Somtijds vindt men ze in ongeloofelijke me-

nigte bijéén. De loop der spierbanden kan, vol-

gens 3IEYEN , niet dienen tot onderscheiding der

soorten. Het gevoelen van CHAMISso , dat in reek-

sen zamenhangende Salpae slechts afgescheidene

CU deze wederom zamenhangende voortbrengen

,

neemt onze Schr. niet aan; maar hij gelooft, dat

deze dieren altijd als enkele individuen geboren

worden , om zich eerst daarna zamen te voegen.

Hierop volgt een overzigt der soorten , verdeeld

naar de wijze, op welke zij onderling zamen-

liangen. De eenige nieuwe soort, die M. ver-

meldt , is Salpae anlarclvaa (in Oceano Etliiopi~

co, circa insulam Staaten, affmis Salpae Ti-

lesii) (I).

(l) Nov. Ad. Acad. Cati. L. C. XVI. r. p. 363-122. Tal..

27-2y. la ile ligurcD is eciiigc vcrKairing , en lij ko-
men niet altijd ovcri'cn niet dg bciclirijring.
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§ 36. Sander rang beschreef de Galathea

radiala van lamarck eu deed ous het dier

ook in naauwkeurige afbeelding kennen. Uit de

beschouwing van het dier leidt hij het besluit af,

dat hetzelve eeu afzonderlijk geslacht uitmaakt en

geenszins met Cyclus moet vereenigd worden, hoe-

zeer het daarmede het naast overeenkomt. De sy-

nonymie en geschiedenis wordt breedvoerig uit een

gezet. Rang vond de Galathea radiala in ri-

vieren van Afrika, welke zich tusschen Sierra

Leone en kaap Palmas in den Oceaan uitstorten

,

terwijl LAMARCK Oost-Indië en Ceylon als haar

vaderland had opgegeven (1).

§ 37. Zeer verschillend is het doel van den

beschrijver van schelpen, van dat, hetwelk de na-

tuuronderzoeker beoogt, die de dieren, welke die

schelpen bewonen, op eene natuurlijke wijze wenscht

te rangschikken. Hetgeen de een als gewiglig ken-

merk beschouwt, is voor den andei'en onbedui-

dend; hetgeen de een afscheidt, voegt de ander

bijéén. Volgens dergelijke inzigten is bijkans ge-

lijktijdig door DUCLOS en blainville het geslacht

Purpura nagespoord, met welk geslacht zij de ge-

slachten Ricinula, Concholepas en Monoceros, wel-

ke LAMARCK onderscheiden had , vereenigen , en

waarbij zij tevens eenige soorten uit de geslachten

Mtirex, Buccinum, Pyrula enz. voegen, die ei-

genlijk tot deze geslachten niet behooi'en, maar

volgens hen soorten van het geslacht Purpura zijn.

Het geslacht Purpura is zeer talrijk ; de meeste

soorten leven in zuidelijke zeeën ; als fossile soor-

ten zijn ev slechts weinige bekend en deze allen

(1) A<m. des Sc. nat. XXV. p. 152-1G4. PI. 5.
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znti iii zeer nieuwe tertiaire fonnatiën gevon-

den. — Een vrij groot aantal nieuwe soorten wordt

door beide schrgvers, vooral door de blainyille,

daar de arbeid van DUCLOS niet zoo volledig in bet

licht gegeven is, vermeld en afgebeeld (1).

§ 38. Ea* schijnt wel in den eersten opslag niets

bnzonders gelegen te zijn in de kleuren der ho-

rens en de <vgze , waarop dezelve verdeeld zijn , zoo

dat men, eene naauwkeurige beschrijving van het

verschil in strepen, dat zij aanbieden, bijkans voor

eene igdkorting in ledige uren of een kinderspel

houden zou. Men weet hoe vele verscheidenheid in

deze strepen ons de soorten van Helines (zoo als

onze Helix tiemoralia) in verschillende voorwerpen

aanbieden. Is er in deze afïvijkingen eene wet,

is er eenige orde? zulks heeft de Heer VON HAR-
TENS onderzocht, en b^ heeft opgemerkt, dat

bij de ware Helices het gewone of normale getal

der banden of gekleurde strepen op elke winding

vijf is. Nooit zijn er meer, ten zij een enkelede-

der gordels zich in meerdere kleine als oplost,

hetgeen bij sommige Helicellen bet geval is; dik-

werf daarentegen zijn er minder, hetzg dat som-

mige onontwikkeld bleven, of dat er twee of meer

(I) Extrait d*un Mèm. sur Ie genre Pourpre
, par ar. ddclos ;

Ann. dtt Sc. nat. XXV. p. 90-05.

Description de quelquea espèces de Pourpres , tervant

de ttjpe il üx sections itubties dan» ce genre par x. dv-
cLos; ihid. XXVI. p. 103-112. PI. I, II.

Detpotiiion mttkudique des especes recentcs et fossiles des

genres Pourpre y liicinule y Licorne et Conchotcpus de m. iiE

tAMyiacK , (/ description des espèces noutielles ou peu con-

nues
y faisant partie de Ia Collection du Muséum d*Jlisf.

nat, de Paris; par u. />i' itLAMXs'iLLE i Aqhv. jénn, du

Mutéum I. f. 1S9-263. 1>I. 9-12.
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zamenvloeijen. Van al de denkbare gevallen, die

door deze^ twee oorzaken, afzonderlijk of gezament-

lijk werkende , kunnen worden voortgebragt , zijn

er slechts sommige werkelijk waargenomen, en de

vergelijking leert, dat de middelste der banden, of

de derde, het standvastigst aanwezig is, en daar

dezelve de rugzijde van het dier aanwgst, ziet

men hier eene bevestiging van de algemeene

waarneming, dat de rugzijde bij de meeste dieren

het sterkst gekleurd is (1).

IV. D.) Geschriften over gewervelde dieren.

\ Visschen,

§ 39. Gelgk de gewervelde dieren veel minder

talrijk zijn dan de zoogenaamde ongewervelde die-

ren, zoo heeft ook hunne natuurlijke geschiedenis

minder uitbreiding ondergaan. Wat, in de eerste

plaats , de visschen betreft , wij kunnen slechts af-

zonderlijke verhandelingen van valenciennes en

van den beroemden cuvier vermelden, terwijl van

het groote werk van deze beiden, in den loop van

het jaar 1832 geen nieuw deel verschenen is (2). On-

(1) Ueber die OrilnMng der Bander an den Sehalen mehrerer

Landschnecken von e. roir MjIrtes-s ; Nov. Act. Acad.

L C. XVI. I. p. 177-216. De eerste aanleiding tot de-

ze waarnemingen gaven verscheidene exemplaren van Jïc-

lix lucifuga ziEGL. , welke hij bij Aervi verzameld had.

Volgens den Schr. is deze soort van ziegler slechts

eene verscheidenheid van Helix ncmoralis , die zich door

bare grootte kenschetst.

(2) Het negende deel is daarna in 1833 verschenen ; het werk
|

zal nu door VALENCIEKNES allecu worden voortgeiet.
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der de Soomberoidei is een geslacht Makaira,

waarvau men alleca eene gebrekkige afbeeldiug bij

LACÉPÈDE vindt, en hetwelk, met Isliophorus over-

eenkomende, lich evenwel door bet gemis van

buikviunen daarvan onderscheidt (1). Het Parijsche

Museum heeft van den Geneesheer hicord , van

St. Domingo, twee voorwerpen ontvangen, die

hoezeer zij van het bij La Ronhelle gevangen,

en door lacépède afgebeelde dier soortelijk schij-

nen te verschillen , nogtans tot hetzelfde geslacht

behooren. Cuvier heeft ons eene beschrijving

dier visschen gegeven, welke van eene schoone af-

beelding vergezeld is. Hij noemt deze soort 3Ia-

chaera velifera. Het eene voorwerp was 7, het

andere 8 voel lang (2).

De Heer nardo van Venelie, heeft de BrasUi-

aansche reeds door MARCGRAVE , onder den naam

van Guebuae beschrevene Isliophorus {Hisliopko-

rus americanus) , met eene andere , nu en dan

doch zeldzaam in de Adriatische zee gevondene

soort in een nieuw geslacht vereenigd, hetwelk

h^ Skeponopodus noemt (3). Men schijnt de laat-

ste soort voor nieuw te moeten houden [Skepoyio-

podus ll/pus), daar nardo uitdrukkelijk zegt, dat

de eerste rugvin ongcvlekt is, hetgeen bij geene

der bekende soorten het geval is. Overigens weet

(1) Zie mijn tiandhoek titr Dierkunde II. bl. 237.

(2) Xouv. Ann. du iluttum I. p. 43-49. PI. 3.

(3) In ccnc in 1832 te lyecnen, bij de bijeenkomst der na-

tuiironderzoekers voorgciczcne , latijnschc vcrhandcliDg.

Zie OKP.N'» lii, 1833. S. 419, 420.

Het vroeger door nardo gevormde geslacht Leplosomu
heeft hij later weder verworpen , aU lieruslcnde op ccnc

raoostroaitcit van I'kurunecUs Sotia. okex'i Isit 1833.

a. 548.
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ik niet regt, waardoor zich dit nieuwe geslacht van

Istiophorus zou onderscheiden. Ia de opgave van

het getal der kieuwsiralen , hetwelk 5 zoude zijn,

is waarschijnlijk eene fout, terwijl al de soorten van

Istiophorus, Madiaera en Xiphias er 7 hebben.

De Heer valenciennes heeft verscheidene nieu-

we soorten van het geslacht Apogon beschreven

,

grootendeels uit de Indische zee en verzameld op

de reis rondom de wereld van d'urville (1).

Ad. REUSS beschreef eene nieuwe soort van Den-
tex van de Adriatische zee, welke een' knobbel

boven op den kop heeft , en wier voorhoofd b^-

kans regt naar beneden loojJt. Hij noemt dezelve

Denlex gibbiceps (2).

Valenciennes gaf eene afbeelding en beschr^-

ving van eene soort van haai, volgens een voor-

werp van 13 voet lengte , hetwelk tusschen 300

en 400 pond woog en op de kust van Frankrijk

bij den mond der Seine geworpen werd. Het dier

heeft geene aarsvin en zeer kleine borstvinnen. Hij

noemt hetzelve Scymnus micropterus en meent, dat

GUNNER onder den naam van Squalus Carcharias

wel hetzelfde dier kon hebben beschreven (3).

{- \ Kruipende dieren.

§ 40. ;^Zonder kennis van het inwendig maak-

(1) Nouv. Ann. du Muséum I. p. 51-60. PI. 4. Op deze

plaat zijn afgebeeld : Apogon novae Guineae , Ap. Novae

Hollandiae , Ap. axillaris , Ap. fraenatua.

(2) Oken's Uis 1832, S. 626-628. ïaf. XI.

(3) Nouu. Ann. du. Mtisium 1. p. 454-468. PI. XX. Tot

de nieuwste litteratuur over de vischkunde behoort ook

:

f NiLssou Prodromus Ichthyologiae Scandinaviae. 3°. maj.

liundae.
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sel, zonder vergelijkend onderzoek kan geene ver-

deeling der dieren zekerheid en vaslhuid bezitten.

De rangschikking van brongniart, die de klasse

der Amphibia in vier orden (kikvorschachtige die-

ren , slangen , hagedissen en schildpadden) ver-

deelde , was op ontleedkundige kenmerken gegrond

en voor de toenmalige kennis toereikend. Doch

later werd het door nieuwe ontdekkingen steeds

meer en meer twijfelachtig, of de afdeeling der

kikvorschachtige dieren wel in rang gelijk stond

met de overige drie orden. Gelijk dus CUVIER

de geheele verdeeling van het dierenrgk verbe-

terde , door de groote afdeeling der ongewervelde

dieren, die tegen over die der gewervelde gesteld

werd , in drie andere afdeeliugen te splitsen , waar-

van elk als eene afdeeling van gelijken rang met

die der gewervelde moest beschouwd worden, zoo

hebben ook letjckART en anderen de rangschik-

king der kruipende dieren natuurlijker en juister

gemaakt door dezelve in twee afdeelingen te split-

sen , waarvan de eene de batraohoidea , de an-

dere alle de overige amphibia omvatte. In de

daad , hoe veel verschil is er tusschen Siren en

Rana? en kan eene afdeeling, die beide geslach-

ten omvat, wel in rang gelijk staan met die, wel-

ke de onderscheidene schildpadden vereenigt , die

zoo zeer met elkander overeenkomen? Daar men
nu in den laatslen tijd , van deze iuzigten uit-

gaande, liet geslacht Caecilia ook in de nabijheid

der kikvorschachtige dieren geplaatst en van de

slangen had verwijderd , kon bijkans geene ont-

dekking voor de rangschikking dezer klasse ge-

wigüger zgn , dan die van Prof. J. Muller, van

welke ik zelve getuige mogt wezen , dat bq dit
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geslacht in jeugdiger leeflijd , .aan weerszijde achter

den kop, een gat gevonden wordt, even gelijk bij

Amphiuma altijd aanwezig blijft; dat er dus een

tijdperk is van het leven , waarin dit dier door (in-

of uitwendige) kieuwen ademt , met één woord

,

dat onder de balrachiu de ware plaats van dit

geslacht is (1). Muller heeft thans eene nieu-

we en in vele opzigten verbeterde rangschikking

der kruipende dieren ontworpen. Hij verdeelt ze

in twee groote afdeelingen Amphibia nuda en Am-
phibia squamala. Tot de eerste brengt h^ 5 or-

den: Caeciliae,Derolre7>iala, Proleidea, Salaman-

drina, Ba/rac/iia. Al moeten wij , volgens latere ont-

dekkingen , het enkelvoudige hartoor van de kenmerken

dezer naakte Amphibia weglaten (zie boven bl.

38), er blijven nogtans genoeg kenmerken over,

welke dezer afdeeling zonder uitzondering eigen zgn

en haar van de andere onderscheiden. Deze laat-

ste (de afdeeling der Amphibia squamala) verdeelt

hg in vier orden , de kj'okodillen van de overige

hagedissen afscheidende, gelijk reeds andere dier-

(1) tl Ich erwarte hier nicht den Einwurf , dass auch die

i-) beschuppten Ainphibien im Embrtjoncnzusfand
t

wie alle

» ga7iz junge Embryonen h'óherer Thiere in den erstcn

» Tage ihres Entwickelung nach r^thke's Entdeckung

» Spatten am Halse nach Art der Kiemenspalten besilzen.

n Diese Spatten sind an den Embryonen der Vogel und

» beschitpptcn Amphibicn nur in den allercrsten Tagen v.nd

nbcim Voget nicht über den drilten Tag bemerklich ; un-

>> sere Caecitia hypocyanea dagegen hatte lange Zeit sclion

» das Ei vertüasen , sie war 4|. Zott lang , und liaite

» atso ohnge/iihr sclion | der Liinge des ausgewachsenen

ytThiers errcicht" . J, 3riiLL£R in Zeitschr. fitr Phy-
\

siol. IV. 2. X. 196.
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kundigen voor hem gedaan hadden (1). De eigen-

lijke kikvorschen (de orden der balrachia) verdeeld

MULLER in familien volgens kenmerken , die voor-

al van liet gehoor-orgaan ontleend zijn (2). Hij

vormt hier een nieuw geslacht Cullripes (uit Ra-

na cullripes CUV. , en eene nieuwe soort) (3). Voorts

geeft ons deze onvermoeide nat'uuronderzoeker eene

onlleedkundige beschrijving van het geslacht Cae-

cilia, gedeeltehjk ook volgens mededeelingen van

TIEDEMANN ; hij vergehjkt het inwendig zamen-

stel van Anguis met Bipcs , Pseudopus en Ophi-

sauras en loont ons aau dat dit geslacht tot

de Lacer/i/ia behoort, gelijk ook Aco?itias, bij

welk geslacht hij opmerkt dat het evenmin als

Anguis landen in verhemelle bezit, hoezeer cu-

VlER het tegendeel vermoed had. Het geslacht

Chirotes , waarvan hij voor het eerst eene goede af-

beelding geeft, moet volgens zijne onderzoekingen b^

Amphisöaetia geplaatst en van C/talcis verwijderd

worden welke tot de Lacerlina behoort , oogleden en

eene trommelholte heeft. Onder de Amphisbae7ioideu

vormt de Schi-. een nieuw geslacht, hetwelk even

als Lepidostemon geeue pori anales heeft, maar

waarvan de kop door een groot schild bedekt is

;

hjj noemt hetzelve Cephalopeltis. Eindelijk verdeelt

(1) Deze afscheidiog komt ons niet aannemelijk voor. Het

geslacht Chamacho verwijdert zich evenzeer van de ove-

rige liagedissen als de krokodillen. Op deze wijze zou

men bijkans alle fjmilieu lot orden moeku innken. Hoo
groot ia toch niet het verschil tusschcn Ant^uis en Gecko I

(2) Vergelijk ; Ueber ilreij verschieJtne Familien dtr frosch-

artigtn Thicre nach dtm Bau der Geftdrwcrhzeu^c , vont

Prof. J. atüLLER , oklh's Iiit 1832. S. 536-530.

(3) Volgciu WIECMANM zou Cullriprs provincialis , Bu/o /u-
icuj zijn. Okzn's Isii 1833. VII. S. C52.

NAT. TIJDSCHR. ƒ



Muller tle slangen {Ophidia) iii microslomala en

macroslomata ; tot de eei-ste afdeeliug brengt hn

vier familieu: Ampliisbaenoidea , TijpTilopina, Uro-

pellacea en Torlricina ; tot de laatste zeven : Oli-

godonta , Hulodonta , Isodonta , Heterodonta , Am-
phibola, Anliochalma en HoloGlialina (1).

§ 41. Als eene belangrijke bijdrage tot de na-

tuurlijke geschiedenis der Europische slangen , en

bijzonder van Vipera berus (hier Vipera iorva ge-

noemd) moet men liet werk van lenz beschouwen,

waarin deze schrijver , die eenen verdelgingsoorlog

tegen deze dieren ondernomen heeft en ook an-

deren daartoe wenscht aan te sporen , de uitkom-

sten zijner vlijtige onderzoekingen en aanhoudende

waarnemingen breedvoerig mededeelt (2).

f •}- Vogels.

§ 42. » Niets is , zeiden wij op eene andere

» plaats, niets is veelligt moegelijker dan eene goe-

)>de rangschikking der vogels; men moet zich in

»deze klasse nog eerst nader verstaan over de

'> grondslagen , waarop men het stelsel wil doen

«rusten." Wij twijfelen niet of elk die de stel-

selmatige rangschikking dezer klasse in eenige b^-

zonderheden heeft nagegaan , zal gaarne deze uit-

spraak onderschrijven. De Heer isid. geoffroy

(1) Bcitriij^c z'ur Anatomie xtnd Nutur°esch. dtr Ampliihien

vurt Prof. J. Müzi.LK, Ztilschr. für PJtysiol. IV. 2.

S. 190-275. ï^r. XVIII-XXII.
' Vergelijk, van deitzelfdca : Utber die nafürliihe Ein-

thcüuug der Ainphibicn , okes's Isis 1'S32. S. 5i)4-510.

(2) Schlangmkunde von Dr. u. O. LUSZ. Gotha 8°. (met

gekleurde afbeeldingen op X platen in 4°.)
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SAINT-HILAIRE Toelde zicli door dezelfde overtui-

ging aangespoord om de kenmerken , welke in de

Ornilliologie ter onderscheiding der geslachten, fa-

milien en orden gebezigd worden, naauwkeuriger

te onderzoeken (I). Hij vraagt in de eerste plaats

of de algemeen gebruikelijke kenteekenen wezenl-

ijk die waarde Lebben, die men er aan toeschrijft

om geslachten of familien of orden van één te

scheiden ; en ten anderen of er ook andere ken-

merken zijn, die men uiet mag veronachtzamen

en welke echter niet genoeg in danmerking wor-

den genomen. Wat de eerste vraag betreft, de

kenmerken , die van den bek ontleend worden , zijn

niet alle van dezelfde waarde ; de zaagvormig inge-

korven randen , zoo als bij de toucatis worden waar-

genomen , leveren een kenteeken op van zeer on-

dergeschikten raug. Van meer belang zijn de scher-

pe tanden aan den bek der roofvogels. De in-

kerving van den bovenbek aan weerszijde van de

punt, waardoor vele Passeres zich onderscheiden,

is mede een onzeker kenmerk, gelijk Curvus Pyr-

rhocorax en Corvus graculus aantoonen , welke bij

CUVIER twee geslachten vormen Pyrrhocorax en

Fregiius, die in twee verschillende familien moe-

ten staan , omdat bij de cene soort deze inkerving

aanwezig is en bij de andere niet gevonden wordt

,

hoezeer deze vogels overigens zoozeer in maaksel

en levenswijs overeenkomen, dat de Heer tem-

(I) Contidiraliom tur lts caractèrej emptoijis en OrnilhologU

etc*
i

el ditcrminatioH de ptusieur$ gtnres uouueaux ; par

Mr. jsiDOHE GEOFi-noY s.-tiitT-iiiL^iiHE {^Miimüire lu

n la SocieU d'llitt. nat. de Paris, Ie 3 Aoüt 1832).

Mmv, Ann. du Mutium I. (i. 357-31)7.
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MINCK ze te regt in een enkel geslaclit plaatst.

CuviER zelve heeft iu één geslacht Eulabes twee

soorten vereenigd , die hij om aan zichzelve ge-

lijk te blijven eveneens had moeten afscheiden. Bij

deze bekende daadzaken voegt de Heer isiu. ge-

OFFROY ook dat, volgens zijne waarnemingen, even-

eens inkervingen in den bek bij vele soorten van

Paradisaea en Coi-vus voorkomen. Vervolgens on-

derzoekt de Schr. kortelijk de kenmerken , die van

de zintuigen genomen worden , staat langer slil bij

die, welke van de betrekkelijke lengte der slagpennen

ontleend zijn en waarop men in later tijd iiaauw-

keuriger gelet beeft dan vroeger. Hij besluit deze

beschouwingen met het onderzoek van de kenmei'-

keu , die op de inrigting der vingers berusten

,

merkt teregt op , dat men aan het naar ach-

teren gekeerd zijn van den buitensten vinger te

veel gewigt heeft gehecht, wil daarom ook de Scan-

sores met de Passeres vereenigeu en verdeelt de-

zen in Zygodaclijli (Scansores) , Si/ttdaclyli en

Deodactyli (vroeger met de half grieksche half la-

tijnsche benaming Jissodac/i/li bestempeld). De Schr.

voegt bij deze algemeene beschouwingen de bepa-

ling van eenige nieuwe geslachten, waarop hij de

door hem aangenomen grondbeginsels als het ware

toepast. Deze geslachten zijn Lophotes less. {Fal-

co Lopholes) , Phodilus (een geslacht van nacht-

roofvogels) , Arlamla (Sp. Ocyple}~us sanguinolen-

liis) , Pliileslurnus (Sp. Slurnus carunculalus)
,

Picerlhia (Sp. Tournier Sainl-Hilaire less.)
,

Upucerthia (eene nieuwe soort uit Patagonie), Al-

cemerops (Sp. Merops amictus) en Piculus {Pt-

cumnus temm. , excl. Pic. abnormi).

§ 43. Graba maakte eenige opmerkingen over
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Noordsche vogels bekend (1); Breiim gaf eene

beschrijving van het geslacht Regzdus (2) ; WAG-
I,ER beschreef eenige, hoofdzakelijk Mexikaansche

vogels , die hem gelegenheid gaven tot het vormen

van nieuwe geslachtsnamen (3); KAUP beschreef

eene nieuwe soort van het geslacht Saurothera

VIEILL. uit Mexiko (4) ; gravenhorst eindelijk

gaf eene verhandeling over Strix pygmaea, welke

voor de synonymie van deze kleine, dikwerf met

Slrix passerina verwarde soort, en tevens voor

die van eenige andere soorten van het geslacht

Strix belangrijk is (5).

§ 4^1. Tot de nieuwere werken over Ornitho-

logie behooreu ook nog:

}- The Zoology of Nordi-America ; Part II. con-

tai?n?ig the Birds bij john RICHARDSON
;

with 50 r.oloured Engravings, drawn or

Stone bij W. SWAINSON , and numerons wood-

cuts. 4'°. London.

•J-
MoNTAGu's , Ornithological Dictionnart/ : by

Prof. RENNIE, 1 vol. 8°, with numerous il-

lustralive tvood-cuts. London.

f c. X. schreibers, Collectanea ad faunam
Brasiliae, Fase. I. folio. Viennae (soorten van

Colibri's).

(1) Oken'j /51I 1832. S. 18. Hierin beschrijft hij onder-

auderen het nest en de eijercn van Emberiza lapponica ,

en teekent op dot Carbo crisialus 's winters, en niet ge-

lijk sommigen mcencn , 's zomers met een kuif versierd is.

(2) Vie deulichc Goldhanchen; OKEir'i Isis 1832. S. 19-51.

13) Okes's lii, 1832. S. 275-282. Zie ook ald. S. 1235.

(4) Saurolhcru marginala , Iiii 1832. S. 'J91 , 1192. Taf. XXVI.
(.'>) Gn^reiruonsT über dm Zwcrgkauz; OKEir't Itit 1832.

. S. 1292.1302.
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Les Trochilideés par R. P. LESSON. Pai-is, 8\
(eene voortzetting van de schoone plaatwer-

ken over de Colibris, vau denzeliden na-

tuuronderzoeker. Dit werk zal uit 14 aile-

veringeii bestaan , waarvan tbans reeds 13

het licht zien. De eerste verscheen in April

1832.)

•[-•[-[-•}- Zoogdieren.

§ 'l5. CuviBR gelooft , dat alle Walvisschen van

het noorden, welke een' in de lengte gegroefden

buik en eene rugvin hebben tot ééne enkele soort

behooren. Rudolphi vond eeneu in November

1824 , bij Vogelsatid gestrauden walvisch van eenen

anderen, die in 1819 aan de Holsteinsche kusten

gestrand was
,

geheel verschillend.

Beiden hadden de buikgroeven en de rugvin,

en behoorden dus tot de afdeeling Balaeiwjitera.

Veelligt was de later gestrande Bal. boops L.;

o. FABRlcius zegt van Bal. boops : » Pinnae pec-

lorales magnae , obovato-oblongae , margine postico

integro , regiotie cubili parum fraclae , antico au-

tem rolundalo-nrenalae." Daar dit echter niet

met zekerheid te bepalen is, en deze naam in den

laatslen tijd zoo verschillend gebruikt is gewor-

den, wil RUDOLPHI liever den ouden, twijfelach-

tigen naam geheel weglaten, en deze soort vau

Bal. roslrala onderscheiden door eene, van de

reusachtige grootte der hand ontleende, nieuwe

benaming : Bal. longimana.

De lengte vau het dier bedroeg 43 voet, de lengte

der borstviunen 13 voet; de vei'houding dezer lengte

VQl die des geheeleu ligchaams , was derhalve nagenoeg



81

als 1. 3j, lerwijl Lij de, vroeger door RDDOLphi

besclirevene Bal. rostrata, deze verhouding als 1. 5

was (of juister 1. 4|) ; bg den door dubar bc-

schrevenea walviscb van kessels, is deze ver-

houding ongeveer 1. 6i; volgens KUDOLPili , is het

niet geheel zeker, dat deze laatste Bal. ros/rata

zonde zijn. De nieuwe soort kwam overigens met

den rorqual van de Kaap de Goede Hoop , dien

CÜVIER in zijne Recherches sur les Ossemens fos-

siles beschrijft, in vele opzigten overeen; met

Bal. rosirala, had zij slechts eene verwijderde

overeenkomst. Het skelet was 40 voet lang; men

telde aan hetzelve 54 wervels (7 in den hals

,

14 in de borst, 11 in de lendenen en 22 in den

staart.) Rudolphi voegt bij deze verhandeling ve-

le belangrgke opmerkingen over het bekken der

Balae7iae en ki-itische ophelderingen van de ver-

schillende opgaven der schrijvers over dat onder-

werp (1).

§ 46. Volgens twee stukken van een' ocderkaak

door KAUP onderzocht, zou Mastodon angustidens

COV. lol het onlangs door GODMANN ontdekte ge-

slaclit Telracaulodon behooreu (2). De Heer kaup

heeft ook eenige opmerkingen niedegedeeld over

Rhinoceros üicisivus cuv. en eene nieuwe soort

(1) Abhandl. der kanigl. Acad. der Jf'^issenach. zu Berlin.

Au, dem Jalire lb23. Bcrliu 18J2. S. 133-lii. Bij dc-

7.e Terhandcliiij^ zijn 5 platen gevoegd; het iinkt-r bek-

ken-heen ia in natuurlijke grootte op PI. IV. afgel>eeld
j

op de overige vier platen viudt men eene afbeelding van

het dier in onitrek , vaa ccae der baarden » vau de st.nart-

vio
f

van het gcraanile , vau deu schedel üu van ecnigc

afzonderlijke heeudereu.

(2) Oksn's In, 1832. S. 628-630. Taf. XI.
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Rhin. Schleiermacheii (1), gelijk ook het begin

van een groot werk uitgegeven over de fossile zoog-

dierbeenderen , van de verzameling te Darmstadl (2).

§ 47. De knaagdieren maken eene orde van zoog-

dieren uit, welke nog steeds door nieuwe geslach-

ten vermeerderd wordt. F. CUVIER beschreef er

twee. Het eerste leeft aan de Kaap de Goede

Hoop , komt met Myoxus overeen , doch heeft klei-

nere kiezen , die meer naar achteren staan . min-

der sterke jukbogen en langere neusbeenderen

;

hetzelve draagt den naam van Graphiurus. Het

andere geslacht, Cercomys berust op eene soort uit

Brazilien, die met Eehimys de naaste overeen-

komst heeft (3). De Heer temminck heeft van

een knaagdier, hetwelk op het schiereiland Malacca

leeft, door de Maleijers Dekan genoemd wordt,

en door raffles in de Liiin. Transaclions onder

den naam van Mus sumatrensis beschreven was,

een nieuw geslacht gevormd. Het dier leeft in

bamboesbeplantingen en voedt zich met de wor-

tels van die plant; het houdt zich bij dag scliuil,

en verlaat zijn onderaardsch verblijf slechts des

nachts. Het is om deze reden , dat de Heer TEM-

MINCK aan dit geslacht den naam Nyolooleples

gegeven heeft. Er zijn aan weerszijde in de bo-

ven- en onderkaak drie kiezen ; de snijtanden zijn

glad , breed en met een bruin verglaas bedekt.

De achterpooten hebben vijf vingers ; de voorste

vier , met een beginsel van duim , waarvan alleen

(1) II)id. S. 898-934. Taf. XVIII.

(2) Description d'ossemetts fossihs de Mainmifères
,

qui se

irovvent au Museum de Darmstadt ; av. fig. lithugr, gr. 8°,

(3) Nouv. Ann. du Musium I. p. 4iU452. PI. 16-19.
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de nagel zigtbaar is (1). — De Heer RoussEAU

heeft eene beschrgving van de Chinchilla gegeven,

en daarbij den schedel en de tanden, afgebeeld (2).

Dat de vereeniging vaa dit dier met Lagos/omus

in een eukel geslacht Callomys , welke door fran-

sche schrijvers was voorgesteld, niet kon worden

aangenomen, hadden wij reeds in het zesde deel

der natuurk. Bgdragen aangetoond, waar wij de

eerste afbeelding van de tanden gegeven hadden.

Dezelve opmerking maakte ook kaup, die echter

geheel ten onregte het geslacht Chinchilla met

Aulacodus vereenigen wil , v?aarmede het
,

gelijk

wg na eene vergelijking der schedels kunnen ver-

zekeren
,

geene overeenkomst heeft (3). De Heer

J. SMUTS heeft in zijne Dissertatie eene nieuwe soort

van Muis (Jilus dolichurus) en van Bleriones (Me-

riones Schlegelii) beschreven en afgebeeld. In het-

zelfde werk is ook eene nieuwe soort van Manis

beschreven (Manis Temminekii) , die uit de bin-

nenlanden der kolonie afkomstig is, en waarvan

(1) Bijdragen lol de natuurk. wetenschappen , VII. bl. 1-8.

PI. I. (AfbecMingen van den schedel).

(2) ylnn. det Sc. nat. XXVI- p. 337-349. PI. 13.

(3) J. K.4LP Berichtii^uu^ die Guttung Caltomys 2>*0RB. be-

treffend; onEx's liis 1832. S. I2Ü8-1211. Hij noemt de

Chinchitta , Aulacodus laniger en meent d.Tt Callomxjs au~

reus, velkc dier ik niet ken, niet de, duor tejiminck
(Müuogr. de Mammal.^ beschrevene , yïufacodus Swinde-

rianuM eene en dezelfde soort zou uitmaken. ]\Ten ver-

gelijke over de knaagdieren ook nog; J. K^tup Beschrei.-

bung dreijer Gattungen urweltlicher Aager des Zool. Mu^
seums zu Darmstadt , welche von den jetzt lebenden Ge-
nera verschieden sind. Qkkx's Isis 1832. S. 992-996.

Htj noemt deze geslachten Palaeomtjs , Chalicomys ca CAe-

lodui.



alleen het skelet en eenige schubben waren over-

gehouden (1).

§ 48. Wagler stelde voor in het geslacht So-

rex, drie ondergeslachten aan te nemen Ssrex,

Crossopus en Crocidura (2). Tot Crocidura brengt

luj onder anderen Sorex pygmaeus
,
GLOGER

,

weilse hij gelooft dat niet als dezelfde soort mes

Sorex pygmaeus pall. beschouwd moet worden-

Mygals pyrenaica vormt bij hem een nieuw ge-

slacht: Gulemys. Eindelijk wil hg het geslacht

Nastia in de nabijheid der Sorices plaatsen (ü).

Wij gelooven niet, dat deze nieuwe geslachten meer

bijval zullen vinden dan deze voorgestelde vereeni-

giug, en wenschen dat de dierkunde niet in een

zondvloed van namen verzinken moge.

§ 49. De 7,00 talrijke familie der vledcrmuizen

,

heeft wederom slof opgeleverd tot nieuwe onder

zoekingen. De heer F. CUVIER gaf eene proeve

van rangschikking van het geslacht Verperlilio.

Hij begrijpt hier onder dezen geslachtnaam alleen

de soorten met vier snij -tanden in de boven- en

zes in de onderkaak, en wier ooren niet op den

kop zamenkomen. In den schedel vindt de

Schrijver drie hoofdvormen , volgens welke hij ze

in Séroiinoides , Nociuloides en Mitrindides onder-

scheidt. De oorschulp wordt naauwkenrig beschre-

ven en biedt zeven wijzigingen van vorm aan, die

even als de onderscheidene vormen van den schedel

door afbeeldingen worden opgehelderd (4). De Heer

(1) Disserfatio xoologica inau^. , exhibcns enumerationem mam-

malium capcnsiuin. L. B. 1833. 4°. c. tab. III. lithogr.

(2) Oken's Isis 1832. S. 275-282.

(3) Ibid. S. 1218, 1220.

(4) Nom. Ann. du Musivm 1. p. 1-21 , PI. 1 , 2. De uicu-
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TEMMINCK heeft eene naauwkeurige beschrijving en

afbeeldiog gegeven van de vleermuis-soort, door

LEACH , onder den naam vau Nijclophilus Geoffroyi

aaugedaid, en daarbij de opgave van Let getal der

suijlaudeu verbeterd (1).

§ 50. De natuurlijke geschiedenis van den

mensch heeft, in het door ons beschouwde jaar,

weinig uitbreiding ondergaan. DcTREAU DE LA

MALLi; meent eene nieuwe verscheidenheid van het

menscheiijk geslacht te hebben opgemerkt (2). Het

was reeds vroeger, onder anderen door WINCKEL-

MA\N , aangemerkt, dat het oor aan de hoofden

der Egyptische beelden veel hooger geplaatst is,

dan bij de Grieksche standbeelden. Men schreef

dit aan de willekeur der kunstenaars toe; maar

DUREAU DE LA MALLE zag bij dertig hoofden van

Mumien in Turyn , dat het gehoorgat, in plaats

van op de hoogte van het onderste gedeelte der

neus te liggen , in deze Egyptische schedels op de

lioogte der oogen gelegen was. Dat hetzelfde ver-

schil nog heden ten dage in Opper-Egypte wordt

waargcuomen , zag de Heer dureau de la malle

in zekeren boctor, die twintig jaren te Parijs ge-

leefd heeft, waar hij onderwijs gaf in het Arabisch.

Ook bij vele Joden zou het oor hooger staan dan

we soorten, die de Heer r. CUVIER hier doet kennen,,

ïijn : Vtipirt. Gryphus , Fap. SJarii , beiden van Nieaw-

Yoik ; ycip. Georgianus, Fcsp. suhjlavus , Vcsp. Crecks,

iilfe van Georgië; f^csp. crassus van Nicuw-York; Fesp,

nfalayavvs , F'egp. Sumatrensiê , f^esp, Javanus ca Kesp.

Coroniantkilcua.

(1) liijdroijcn lot de naluurh. wclcmchttppen , V 11. bl. 143-145.

i'i) Ann. dci Sc. nal. XXV. p. 396-100. PI. 13; tnonisl-'i

!folizen Ti\ 7W, Bd. XXXV. S. i», 10.
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bg andere volkeu, hoezeer niet zoo hoog als bij

de kopteu van Opper-Egypte en bij de Mumien.

Het spijt ous , dat wij niet in slaat zijn de waarne-

tningen van den Schrijver door eigen onderzoek te

bevestigen. Onder elf hoofden van Mumien, in

het Kabinet van Oudheden der Leidsche Hooge-

school, die ik door de goedheid van den Direc-

teur dier verzameling, Prof. reuvens onderzocht

had, vond ik er slechts twee, bij welke de uit-

wendige gehooropening eenigzins hooger geplaatst

scheen dan gewoonlijk , zonder dat evenwel dit

verschil van veel beteekenis kon genoemd worden.

Evenmin konde ik eene hoogere plaatsing van het

gehoorgat bespeuren in schedels van Mumien, die

aan het Museum analomicum toebehooren en wel-

ke de Hoogleeraar sandifort met mij wel heeft

willen onderzoeken.

Dissertatio Historico Medica Inauguralis de

physiologia veterum ,
quam publico ac solemni

examini submillit gozewinus JANUS LONCQ

C. J. riL , Scidamo-Batavus ad diem xri

Decemhris MDCCCXXXJII, Hora I-II, Roiero-

dami apiid viduam VAN DER meer et VER-

BRÜGGEN 1833, XF et 202 p. 8°.

Terwijl elders de klassieke studie door hen, die

zich aan het vak der medicijnen toewijden, bij-

kans algemeen verwaarloosd wordt, strekt het tot

eer onzer Vaderlandsche Hoogescholen , dat zij kwee-

kelingen mogen noemen, welke op derzelver beoe-

fening hoogen prijs stellen en met der daad toonen,

aan Academisch onderwijs een hooger denkbeeld te

hechten, dan dat van i7istitulo pzierilis, of het
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leeren Tan een ambagt, of kostwinaing. Eennieuw

bewijs hiervan levert ons de uitmuntende Disserta-

tie van den Heer LONCQ , de Physiologia Felerum
,

hierboven aangekondigd. Om de pbysiologie der

Ouden te verstaan , moet men in bunnen geest zijn

doorgedrongen. De beoefening en studie der na-

tuur was bun niet slechts eene bezigheid van

verstand en geheugen , maar tevens eene opleiding

tot de Godheid; het was een cultus rellgiosus

nalurae, dien wij in de pbilosopbemata der oudste

wijsgeeren , zoo wel als in de Hippocratische leer

der Krisen, bij aristoteles en galenus, zoo

wel als bij plato en cicero wedervinden. Zij

keuden dat divorlium niet van rede en gevoel,

't welk later t^dvak heeft gewettigd , om aan de

eisschen eener strenge wetenschappelijke navor-

schiog te voldoen. Dien schoonen ouden tijd t;;rug

te wenschen, zoude hetzelfde zijn, als in den

mannelijken leeftijd de dagen der jeugd te willen

herroepen ; maar het is toch zelfs voor den man
eene aangename bezigheid, zich die dagen op

nieuw voor den geest te brengen en na te gaan

,

hoe hij van knaap en jongeling man geworden is.

Uit dat oogpunt betracht, wordt de geschiedenis

der wetenschappen een der belangrijkste vakken

Tan studie, welke ons derzelver wording en ont-

wikkeling ia den geest der menschen te aanschou-

wen geeft; ja, zij wordt ons de bron van ware

geleerdheid , waartoe alleen zoodanig onderzoek

brengen kan. Of hoe zal men zijnen tijd ver-

staan , zonder te weten wat denzelven voorafging
5

hoe weten wat er gedaan b en nog gedaan moet

worden, zonder met Troegere en latere schriften

bekend te zgn?



De jeugdige doch kundige Schrijver dezer voor-*

trefiehjke Academische Dissertatie , heeft derhalve

een' verdienstelijken arbeid verrigt, met ons in

dezelve een geleidelijk overzigt te geven van de

physiologie der Ouden. Eene korte schets van

dit werk moge hetzelve tot aanbeveling strekken

hq het geleerd publiek.

De philosophie der Grieken was de moeder der

Grieksche phjsiologie. Het onderzoek naar den oor-

sprong van alles, leidde tevens op tot dat naar

den oorspong en wording van den meusch, het

onderzoek van de natuur der dingen, tot dat van

de zinnen , waardoor wij van alles het eerst on-

derrigt krijgen. Zoo waren de Generatie en de

zintuigen, de eerste voorwerpen van physiologische

navorschiugen. Daarb^ voegde zich de oude poë-

tische Elementen-leer , die de leer der vochten

voortbracht, en later die van het pneutna of der

levensgeesten ; terwijl plato de eindoorzaken in de

physiologie invoerende , de Godheid in haren tempel

scheen binnen te leiden, en ARIStoleles de stichter

was eener vergelijkende biologie, op welke alle echte

physiologie gegrond zgn. Het werk z^ner voorgangers

vatte CLAUDIUS GALENUs'op, de geleerdste en schran-

derste der oude artsen , welke , al het verspreide bq-

eenzamelende , het gebouw van de physiologische ken-

nis der ouden optrok en voltooide. Grondvestte

hij dezelve op de valsche leer der Elementen en

Temperamenten, waren zgne facuUules natura-

les te spitsvindig uitgedrukt en onderscheiden , zijn

geschi'ift de Usu partium draagt onmiskenbare blij-

ken van schrandere natuurkennis en echt physio-

logischen zin, en het lezende verkrijgt men hoogach-

ting voor den man, die, terwgl hij de heerlgkc
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bouw des ligcliaatns en het nut der deelen ont-

vouwde , een hynmws zong Ier eere der Godheid.

Dat was de manier vau schrijven d?r ouden, wier

werken niet alleen tot het verstand , maar ook tot

het gemoed hunner lezers spraken. Eene schets

van GALENüS en zgne eeuw en geschriften, ge-

volgd door eene ontvouwing van zijne wijsgeerige

begrippen , dient tot geschikte inleiding in zijne

physioiogie^ waarvan eerst dat gedeelte ontwikkeld

wordt, hetwelk op het plantaardig, vervolgens dat

,

hetwelk op het dierlijk leven betrekking heeft,

eene onderscheiding reeds door de Grieksche phy-

siologeu gemaakt, door galenus veelvuldig toege-

past. Voegt men hierbij bet verschil van gevoel en

beweging en van derzelve organen voor beiderlei

ievensverrigtingen , inzonderheid van de willekeu-

rige en andere spieren , dat van de gevoels- en

Jjewegings-zennwen, thans algemeen aangenomen

en door proeven bevestigd , de gedurige terugw^zing

op het anatomisch maaksel der deelen , bij de

verklaring van derzelver uut en werking : als van

de borst, bet hoofd, de zintuigen enz., de op-

merking omtrent de voortzetting der vliezen [coji-

iinvatio membranarum) en zoo veel meer , dan

moet men zich verwonderen in dien tijd zoo veel

heldere inzigtcn en kundigheden aan te treilen,

die gewonelijk eerst aan latere Eeuwen worden

toegeschreven. Dat de Schrijver, boezeer ingeno-

men met GALENUS verdiensten, echter niet voor-

ingenomen is met dezelve, blijkt uit zijne krisiscbc

behandeling van onderscheidene punten, ook uit

dal, belrtfrende den bloedsomloop, waarvan hij

aanwqst, dat de eer der uitvinding, door sommige

geleerden , zelfs onlangs aan galenus toegekend

,
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deDzelven geenszins toekomt. De slotsom van zija

onderzoek aangaande galenus moge tegelijk tot

eene proeve 4'eiien, dat eene goede latinileit, door

welke zich mede deze arbeid aanbeveelt , voor de

anders barbaarsclie medici verkrijgbaar is. » Ga-
MLENUS igilur eximiis praeditus ingenü dotibus

,

»libei'ali gavisns institutione, omnem omnium tem-

.;)porum et philosophiam et medicinam rite edoc-

)>tus, accuraliori anatomes cognitione adjutus, nee

wneglecto pulcerrimo illo, quod aristoteles pri-

»mus adhibuerat biologiae studio, ab omni fere

))praejudicata sectarum opinione liber, unico ve-

"ritatis et observandi amore duclus, ex sparsis

»illis et disjectis veterum dogmatibus unum effe-

»cit et iutegrum phjsiologiae systema, quod ma-

»gnum ubique testatur et sublile ae dialeclicum

»auctoris ingenium. — Neque dubitandum, quin

»si GALENI successores in eadem processerant

,

»quam ille indicaverat via, brevi tsagnos fecissent

y>\n naturae humanae scientia progressus."

En biermede dit kort verslag eindigende , wensch

ik den bekwamen Schrijver van ganscher harte

eenen voorspoedigen en schoonen levensloop , als

het waardig loon van een welbesteed en schoon

Academie leven.

C. PRUYS VAN DER HOEVEN.

z.i>.



BOEKBESCHOUWING en LETTER-
KUIVDIGE BERIGTEN.

BERIGT OVER DE UITBREIDING DER BOTANIE

IN HET JAAR 1833 ,

W. H. DE VRIESE.

» Cooducit progTessui scientiarum , ut quan-

» tura profecerint singulis temporibus note-

j»tur, eaque pars veri in aliqua tabula conser-

» vetur
,
quac eo tempore iunotuit. Ejusmodt

»ego opus scrihere suscepi felii si

» gerendo sufiecero."

AL>. T. DAllES.

Het is voorzeker geen gemakkelijke laak om eene

gebeele weienschap te overzien, en om na te gaan

welke vorderingen in elk Larer deelen , gedurende

eenen zekeren tijd gemaakt z^n. Slechts h^ kan dit

beoordcelen , die met de tegenwoordige hoogte der

wetenschappen bekend is , en weet hoe vele arbei-

ders thans onophoudelijk stoflen aanbrengen, om
het gebouw op te trekken , waaraan sedert eeuwen

gewerkt is, op eene even verschillende wgze ais met

ongelijken uilslag.

Bij den legenwoordigen bloei der wetenschap

(van welker uitbreidingen gedurende het laatste jaar,

ik in dit Tijdschrift een verslag wilde geven) , is

het bijna niet mogelijk , alle nieuwe ontdekkingen

NAT. TIJDbClin. ^'
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te kennen , alles te vermelden , hetwelk het licht

zag, en alzoo te voldoen aan volledigheid, mis-

schien een der eerste vereischten, welke men in

een dergelijk verslag zoude wenschen.

Ik heb het noodzakelijk geacht, dit op den voor-

grond te plaatsen , om alzoo eene beschuldiging te

ontgaan, die ongetwijfeld mijn deel moet zijn , daar

ik welligt belangrijke zaken zal voorbijgaan. Ik roep

dus hiervoor toegevendheid in. Koude DE CAN-

DOLLE , toen hij een verslag over den voortgang

der wetenschap gedurende 1832 gaf, zich op de-

zelfde wijze verontschuldigen, en opentlijk verklaren,

dat hem niet alles , wat outdekt of verrigt was ge-

worden , bekend was , mij zal men mijne onvolle-

digheid wel ten goede duiden , die niet uit zulk

eene rijke bron van letterkundige hulpmiddelen kon

putten als een der beroemdste plantkundigen van

onzen lijd.

Het verschijnen van het genoemde rapport (I)

van DE CANDOLLE over het jaar 1832, is voor ons

reden genoeg , om niet in het geven van een berigt

over den voortgang der wetenschap met dat jaar te

beginnen, zoo als voor de zoölogie gedaan is door

den Hr. VAN der hoeven in ons vorig nommer.

Wij zullen , zoo veel mogelijk is , kortheid betrach-

ten , en terwijl w^ een zamenstel van het bekend

gemaakte willen geven , hopen wij tevens onzen

arbeid zoodanig te zullen verrigten , dat ook aan

het verlangen van diegenen onzer lezers zal vol-

daan worden, die bij ons misschien ongaarne de

wetenschappelijke berigten der Natuurkundige Bij-

dragen willen missen.
ï

(1) Te vinden in de Bibl. Univ. en in de .^rck. de la Bol.

par GUILLEMI^f
,
jaargang van 1833.
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I. ALGEMEENE PLANTRUNDIGE WERKEN.

Nouveaux élémens de üotaniqiie el de Phy-

siologie végèlale, Cinquiéme edilion , revue

el corrifjée , el avgmentée des caractères

des families nalurelles du règne végélal;

par ACHILLE RiCHARD , omée de \iG plun-
ches inleraalées dans Ie lexle

,
gravées sur

bois
, par A. best et LELOir. Paris 1833.

Octavo. Un volume.

Het goed verlier, en de vertalingen van vroegere

uitgaven van dit werk , in de Eugelscbe , Neder-

en- Hoogduitsclie talen
,
gaven R. aanleiding tot deze

nieuwe uitgave. Dit handboek op nieuw op de hoogte

der wetenschap gebragt, is met zeer goede hout-

sneeplaatjes voorzien , en met een overzigt over de

meest bekende natuurlijke familien vermeerderd. De

vertaling naar de vierde Fransche uitgave van H. L.

VAN ALTENA , die vooral door de aanteekeningen

en bijvoegsels van Prof. c. mulder waarde heeft,

bligft niettemin onzes inziens voor Hollandsche le-

zers belangrijk.

In Brussel is in 1833 , van hetzelfde werk eene

uitgave verschenen, welke op twee kolommen ge-

drukt is. Vier afleveringen maken het geheelc wei'k

uit ; de bijgevoegde afbeeldingen zijn vrij goed uit-

gevoerd.

Outlines of Botany , being a practical cjuide

lo the sludy of plants. Bij G. T. BURNETT

F. L. S. , lo be compleled in Iwenty num-
bers , illustraled bij 200 enyravijigs on wood.

London 1833.
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A synopsis of sijstemaiic Botany hij THOMAS
CASTLE. London 1833.

G. W. BISCHOFF, Handbuch der Bo/anischen

Terminologie und Sijstemenku7ide. Ilte Half-

te. 2 Lieferung. Niirnberg 1833. 4to.

Het volledigste werk over Terminologie , dat thans

bestaat. B. heeft in hetzelve de kunstwoordenleer,

met de organographie steeds vereenigd. De schrijver

is hier en daar niet van wgdloopigheid vrij te plei-

ten. Dit laatste stuk bevat de Terminologie vaii

de vrucht, het zaad, de steunsels , de wapens der

planten, en van de bijkomende deelen.'

W. RIND , a caleckism of Bolany or nalural

historij of the Vegetahle kingdom. 12™o.

Gnmdriss der Krauterkunde zu Vorlesungen ,

voti WILLDENOW , neu herausgegeben von

Dr. H. F. LINK , mit Zusdtsen. Vierter

[praktischer) Theil. Berl. 1833.

CAR. A LiNNÉ Sp. plantai-um , olim curante

c. L. WILLDENOW, ed. VI. vol. II. auc-

tore A. DiETRiCH. Berol. 1833. Dit deel

bevat alleen de Triandria monogynia.

Flora mytkologica , oder Pfianzenkunde in Bezug

auf Mythologie und Symbolik der Grieckeii

ttnd Romer, von J. H. dierbach. Frank-

fort an Main 1833. Oct.

Eene geestige , doch overdrevene behandeling van

dit onderwerp. Ju7io is de lucht, die de planten

doet leven. Jupiter is de vis vitalis .' Cybele is

de vruchtbare moeder , welke uit haren schoot alles
,

wat leeft , heeft voortgebragt. Hades is het binnenste

der aarde, waardoor de plantengroei in de aard-

korst bevorderd wordt. De roof van Proseipina

door Pluto is het zaaijen ! enz. enz. Meu
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geeft door zulke beschouwingen een' verheven' zin

aan de Mythen der ouden , die echter onzes in-

ziens in vele opzigten ver gezocht, en meer dich-

terlijk dan waar is.

Natunjeschiclite der drei Reiche, zur allge-

meinen Belehrung , bearbeitet von G. W. BI-

SCHOFF, J. R. BLUM, H. G. BRONN , K.C.

VOX LEONHARD, und F. S, LEÜCKART,

juit Abb.

In ons vorig nommer reeds aangekondigd. Het

derde stuk is verschenen in 1833 , en is een

vervolg op het Lehrbuch der Oryctognosie van

BLUM. Het vierde en het negende maken een

Lehrbuch der Bolanik uit van bischoff. Het

5—8 van K. c. VON LEONHARD loopen over

Geologie en Geognosie. Bij de tiende aflevering

,

welke een vervolg is op leonhard's Geologie , is

ook VOIGT als medearbeider , van wien de elfde

aflevering is over de zoölogie. Er zal bij het werk

een atlas met afbeeldingen verschijnen , waarvan er

aanvankelijk reeds zeven voor geologie , en voor

botanie vier het licht zien.

Wörlerbuch der Nalurgesohichle , dem ge-

genwartigen Stande der Bolanik, Minera-

logie und Zoölogie angemessen. IX. bdes.

2. Hal/te. IFeimar 1833. Oct. —
Het eerste deel is reeds in IS2i verschenen

;

dit laatst uitgekomcnc bevat alle de onderwerpen

van Lychtiophoriles — Mauhlia.—
Arohives de Botanique

, par J. A. OUILLEMIN.

Dit tijdschrift is onder redactie van G. uitgege-

ven sedert Jan. 1833. Hel bevat oorspronkelijke

stukken
, boekbeschouwlngen , en gemengde mede-

dccliugeu. Het ophouden van het Bullelin van
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FÉRUSSAC gaf tot de zamenstelling aanleiding. Wg
zullen voor zoo verre ons bestek het gedoogt, den

zakelijken inhoud hieronder mededeelen. — In de

A7171. cl. So. hai. Deo. 1833 , (vordt het vereenigen

van dit Archief met genoemde Aiuiales aangekon-

digd. De Zoologische en Botanische stukkeu zul-

len elk een deel uitmaken , die afzonderlijk zullen

te verkrijgen zijn.

Repertorium Bolanicae sijstemalicae., auctore

C. B. PRESL. fase. I. Pragae 1833. —
Presl neemt zich voor om alles, wat in Systema-

tische Botanie verspreid uitkomt , te verzamelen.

Magasin (THorlicullure contenant la descrip-

tion eet, des plantes lesplus remarquahles

,

les plus rares, et Ie plus nouvellement

introduiles en Belgique , et toules les nou-

velles qui ont rapport a Vüorticulture.

Supplément aux ouvrages de DUMONT-

COURSET , NOISETTE , VILMORIN , POI-

TEAU, par R. COURTOIS. Liège 1833.

De verzameling van den Hr. MAKOY te Luik en

van andere bezitters van planten , zullen de bouw-

stoffen voor genoemd Magazijn kunnen opleveren.

Voor het jaar 1833 hebben wij de vijf eerste afle-

veringen ontvangen. ledere twee maanden zietééne

aflev. het licht.

Traite élémentaire d'hisloire naturelle par

G. J. MARTIN ST. ANGE et F. R. GUÉRIN.

Deux forts volumes in Oct. ornés de 160

pi. gravées et coloriées.

Wij kennen van dit Traite , alleen een prospec-

tus. Het werk zal over de 3 natuurrijkeu hande-

len. In het eerste gedeelte zal b. v. van elke der

aangenomene afdeelingen van het dierenrijk volgens



97

CirviER een denkbeeld worden gegeven , met uit-

voerige afbeeldingen , om alzoo klassen , familien en

geslachten Ie doen uitkomen. Op dezelfde wijze

zullen de overige natuurrgken worden behandeld.

II. GEOGRAPHIE DER PLANTEN.

De belangrijkste aanwinsten heeft men in dit jaar

in de kennis van aardrgkskundige verbreiding der

planten verkregen door de onderzoekingen in Eu-
ropa ; CU van de deelen van dit wei'elddeel is geen

meer onderzocht dan Duitschland. — Het is volstrekt

onmogelijk om van alle de werken , welke hierover

verschenen zijn den inhoud mede te deelen ; wn
vergenoegen ons dus om van de meeste de titels

op te geven.

Compendiumflorae Germanicae. Seci. II. Plan-

tae cnjplogamicae sive cellulosae. Scrip-

serunt M. J. bluff et c. A. fingerhuth
Tom. IV. JSorimbergae 1333. Dit deel be-

vat de Algae en Fungi.

Onder den algemeenen titel van : Erinne-

ruvgen aus elem Iliese?tgebirge geeft C. o.

NEES VON ESENBECK een werk : Eine Na-
turgesnhinhle der Europaischen Lebermoose

,

mil besonderer lieziehung auf Schlesien,

und die Oerlliohkeilen des Riesetirjfebirges.

Ersles Bandchen 1833. —
I. Mossler's Ilandb. der Gewiichskunde enl-

hallend eine Flora von Denlschland mit

Uinzufugung der wichligsten auslündischen

Cutlurp/lunzen. Urilte Auflage , umgear-
beilel von H. G. l. reichenbach. Altona

1833, 1-2, Bd.
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Flora Alsatico - Badensis , Cjckibens planlas

exsincatas vtriusque 7-egionis, algue i-egio-

num proxime adjace?tiium ; evulgala a

F. C. I.. SPENNER et CHEVALLIER. StraS-

botirg et Paris. 1833.

Muscologia Germanica, oder Beschreihung der

Deutsc/te7i Laubmoose , etc. vou J. w. L. HUB-

NER. 1 vol. 8vo. Leizig, 5833.

Algarum aquae dulcis Germanicamm Decas

1. et II. ; collegii f. t. kutzing. Halis-Sax-

onum 1833. 8vo.

Eene bijdrage voor de beoefening der JVieren
,

welke tot de kennis dezer organismen ongetwijfeld

belangrijk kan geacbt worden. Het zijn gedroogde

Wiere?i met derzelver namen en groeiplaatsen.

E. F. ANTHON , Tabelle über die in Deulsch-

land vorkommenden naiürlichen Plaiizen-

familicn , Nürnberg 1833.

I, c. RÖHLINGS , Beulschlands Flora. Nac/i

einem veranderten und erweilerlen Plane

bearbeitet
,

/orlgesel%t vo7i. w. D. J. KOCH.

IV. BD. 1833. (Dit deel bevat kl. XIII.

XIV. XV).

De Hef( voor 1833 der F/ora van sturm (zijnde de

XXV He/l der tweede afdeeling) bevat Algen , welke

door CORDA beschreven zijn en een vervolg uit-

maken op beschrijvingen en afbeeldingen van j^^ew,

welke reeds in het vorige jaar zijn uitgegeven.

Beilrage zu Deutsclilands Flora, gesammelt

aus dem Werken der alteslen Deu/scken

P/lanien/orscher , von Dr, l. H. dierbacH.

l— If^ undlet%ter Theil. Heidelberg 1833. -
Eene zamenstelling van hetgeen over Duitschlands

jilanlenkunde , is te vinden in de schriftc-n van
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OTH. BRUNFELS, EURICIUS CORDUS , HIERONYMUS

BOCK. , LEONHARD FUCHS , VALERIUS CORDUS , PETR.

ANDR. MATHIOLUS , enz. Het werk is uaar de volg-

orde van het natuurlijk stelsel gerangschikt ; het

bestaat uit vier afdeelingen ; elke van welke met

eene afbeelding van eenen plantkundigea is voor-

zien (ik durf niet zeggen versierd). Het is eene

bijdrage voor de geschiedenis derFlora van dit land.

Van de Flora normalis van REICHENbach zijn

in dit jaar weder eenige afleveringen verschenen.

Flora Ilelvelica sive hisloria slirpium hucus-

que cognilarum , in Helvelia et in Irac-

tious nonlerminis aut sponte nascejitium

,

aut in hominis animaliumque usus vulgo

cullarum , conlinuala. Auolore J. gaudiw.

V. D. M. Turici 1828 - 33.

Het VII deel , nu onlangs verschenen , beval eene

Topographia bolanica , en heeft ook den titel

vau Liber manualis Hclvelico-Botanicus in

iisum vialoris Botanophili Helveliam pera-

grantis.

Mycographie Suisse , ou descriplion des Cham-
pif^nons fjui r.roissent en Suisse

, jJarliculiê-

rement dans Ie Canton de f^aux aux cnvi~

rons de Lausanne ; par M. L. secretAN
3 vol. in 8° Ge7t(ive 1833.

8ECRETAN heeft van den arbeid zijner voorgan-

gers in de behandeling dezer familie , een vlijtig

gebruik gemaakt , doch zelf ook eeu groot aantal

soorten opgemerkt. Het geslacht Agaricus bevat

1087 soorten; hij heeft de classificatie van persoon
en FRIES gevolgd. Eene vet-i-ligjarige beoefening

dezer planten kondc secretan veel belangrijks

omtrent tlczelve doen opmerken, zoo wel omtrent
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derzelver geschiktheid tot voedsel , als vergiftige

eigenschappen.

De Heeren J. kops en H, c. van hall zijn met

hunne Flora Balava in dit jaar op de gewone

wijze vooi'tgegaan.

De kennis der crjptogamische planten van Frank-

rijk is vermeerderd door de nasporingen van mon-

TAGNE 1.) en door die van L. ALPH. de brebis-

SON 2.) — WILLIAM CHRISTY en TH. PURTON

hebben waarnemingen medegedeeld , over een ge-

deelte der Engelsche Flora. De eerste vooral om-

trent de flora van Noord Wales. 3.)

C. BABINGTON F. L. s. Flora Bathonensis : a

calalogue of the planls indigenous lo the vicinity

of Bath. 8° London.

Over de Flora van Brasilie heeft men bijdragen

van CHAMisso 4.) — schlechtendal beeft over

de Mexicaansche planten door schiede verzameld ,

en ROBERT scHoiïiBURCK over de Westindische

kultuurplanten geschreven. 5.)

Flora Se7iegambiae tentamen , seu historia plan-

tarum in diversis Senegambiae regionibus , ape-

regrinatoribus perrottet et seprieur detecta-

rum , auct. guillemin , perrottet et A. Ri-

CHARD. fase. VUL Paris 1833. Deze aflevering

sluit het eerste deel. De vegetatie der Canarische

eilanden is op nieuw nagegaan door v. BUCH , welke

1.) ^rch. de Bot. M.irs et Octobre 1833.

2.) Mousses de la Iformandie , rccueillies et pitblicespar L. ALPH.

DE BRÉBtssoy. VI. ct Wl. fasc. 8° Paris 1831 — 33. —
3.) LoüDON's Mag. of Nat. Eist , n° XXXI Jan. 1833. Tol

VI. p. 51. et 57.

4.) LiNNAEA VIII BD. Heft. II. 1833.S. 113. II1.3I8— 32.

IV. 491.

5.) II. 229. 245. UI. 275.



101

waarnemiDgen elders uitvoeriger vermeld zijn. 1.)

Over de Fiatgi exolici e coUeclionibus Britanno-

rum heeft F. klotsch eene verhandeling geplaatst

in de Lvnnaea von schlechtendal. 2,)

EI. METHODOLOGIE , MONOGRAPlIIEëN VAN

FAMlLlëN , GESLACHTEN EN SOORTEN.

Over de verdeeling van liet plautenrijk in vier

groote klassen of takken , heeft de CAndolle in

Nov. 1833 , eenige opmeikingen medegedeeld aan

de Sociélé de Physique el d'Histoire ^ahirelle de

Généve, — jüssieu en de meeste andere plantkun-

digen na hem, hebben de planten verdeeld in drie

klassen Acotyledo7ieae , Mo7iocutyledoneae en Dico-

tyledoneae. — In het jaar 1805 heeft de candolle

reeds opgemerkt , 3.) dat men onder Acotyledoneae

verwarde, planten, die met vaten niet voorzien zijn

(deze noemde hij Cellulares) , en planten , welke door

het daarzijn en de plaatsing der vaten, tot de iVo-

nocolyledoncae naderden. — LiNNAEUS had de plan-

ten ouderscheiden in P/ianerogame7i en Crypto-

gamen. De eerste zijn naderhand langen tijd ver-

deeld in Dicotyledotteti en Vonoco/yledonen, De
laatste kan men verdeden in Aelkeoyameyi em Arn-

phif^amen. De eerste uitdrukking is reeds door

BEAL'VOls gebezigd, en de candolle heeft b. in

dit opzigt nagevolgd , hoewel hij de beteckeuis van

het woord beperkt heeft. Tot de Aëlheotjamen

,

1.) Arch de Bot. I. 6. Livr. —
2.) VIII. nn. Ilefl. IV. 1833. Van de FLORA javak van

den Heer ni.UME is sedert liet jaar lij3Ü niets meer vcr-

•chenen. Het is voor de Hctcnscliap uenscheiijk , dat spoe-
dig de omstaudiglicden zuilen 7.ijn ojigelievcn , welke den
Toorl(:.Jiig van dit belangrijke werk vcrliindercii.

3-) Zie Florc Francaite.
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beliooreu die planten , welker organen voor frucli-

ficalie slechts door middel van liet microscoop zigt-

baar zijn. De Amphigamen zijn de zulken , welker

organen gebeel en al twijfelachtig zijn ; door som-

migen zijn dezelve ook wel Agamen genoemd , het-

welk al te zeker bepaalt, hetgeen men niet zeker

weet. Zij geven zelfs onder het microscoop ge-

plaatst zijnde
,

geen bewijs van organa sexualia
,

doch het is daarom niet onmogelijk , dat er in de

cellen zelven eeue soort van bevruchting plaats heb-

ben kan. Volgens de geslacLtsdeeien is dus eene

verdeeliug van bet plantesrijk , in vier klassen

,

gemakkelijk.

Wat aangaat eene verdeeling volgens de organa

nutritionis , deze zoude men kunnen afleiden van

de aanwezigheid of afwezigheid der vaten. Die ver-

deeling is door DE CANDOLLE daargesleld op de

volgende wijze

:

VASCULARES ,
planten met vaten en huidmondjes

voorzien gedm-ende het geheele leven.

CELLULAKES
,
planten , welke gedurende het ge-

heele leven , of zeker in de eerste formatie, niets

dan cellen hebben.

De VASCULARES verdeelt de candolle weder in

Hxogenae , welker houtlaag van buiten toeneemt, en

Endogenae , welker stam in het middelpunt nieuwe

boullagen verkrijgt.

De cellulares kan men verdeden in Semi-

Vasculares en Cellulares. De eerste afdeeling be-

vat de planten van familien , welker bladerige zaad-

lob uit louter cehveefsel bestaat zonder stomala ot

vaten , en welke later deze beide laatste hebben

;

waardoor zij eenige overeenkomst hebben met de

Endogenae. De cellulares zijn bekend
,
geen vaten
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ea huidniondjes te hebben, ea slechts eeue massa

daar te stellen , in welke het onderscheid tusschen

steng , bladeren en wortels , alleen naar de analo-

gie bepaald wordt. De volgende formule stelt dit

alles duidelijk voor:

Volg. de org.fruclifica Volg. de org. milrüionis,

tio7iis,

L PHANEROGAMEN. I. VASCULARES.

Cl. 1. Dicotyledonen. Cl. 1. Exogenen.

Cl. 2. Monocotyledonen. Cl. 2. Endogenen.

II. CRYPTOGAMEN. II. CELLULARES.

Cl. 3. Aëtheogamen. Cl. 3. Semi-Vasculares.

Cl. 4. Atnphigamen. Cl. 4. Gellulares.

Of eene verdeeling volgens de organa sexus.

Cl. 1. Dicotvledoneae Exofrenae \..
I [Vlet of'^üTta

Cl. 2. Monocotyledoneae. Eiidogenae. i
"

Cl. 3. Aëtheogameae Semivasculares J

Cl. 4. Amphigameae Ceüalares.-j2o?ider dezelve.

Het getal der tot iedere dezer klassen behoorende

planten is (volgens steudel's Nomettcl. Bot. , die

50. 534 soorten bevat) zeer verschiilende.

{a. Exogenen... 32,264

b. £,naogenen 7,2b0

39,524

f a. Aëlheogamen 3,242
CRYPTOGAMEN. i ^ . • ^ ^oo

[ b. Ampnigamen I,ili

10,965

De CANDOLLE meent in die rangschikkingswijze

in vier afdeeliiigen , eenige overeenkomst te zien

met de vier afdcclingcn van liet dierenrijk. De
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groote ontwikkeling en volkomene bewerktuiging der

Dicotyledonen , zoude geene geringe overeenkomst

geveu, met de hoogste klasse van het diereni-gk; de

Monocolyledonen daarentegen zouden met de klasse

der weekdieren minder overeenkomen. De semi-

vasculares maken den overgang tot de cellulares,

even als de artioulata tot de laagste dierklasse. De

cellulares eindelijk komen met de zoojphylen over-

een , door de eenvoudigheid van bouw , en meer-

dere gelijkheid {Jiomocjénitê) van bewerktuiging. —
[Wij vergenoegen ons met de vermelding dezer ver-

gelijking, doch willen hare waarde hier liefst onbe-

oordeeld laten.]

Professor bernhardi heeft over de karakters en

de verwantschap der Papaveraceae en Fumariaceae

,

mededeelingen gegeven , welker korten inhoud wg

hier laten volgen.

Om te bepalen , of beide deze familien van elkan-

der behooren te worden afgescheiden , komt het

niet alleen aan op eene naauwkeurige kennis der

kenmerken , en der bewerktuiging van alle de tot

dezelve gebragte planten , maar ook op de grond-

slagen, welke men wil volgen bij het opstellen van

natuurlijke familien.

BEE.NARD DE JUSSIEU zag reeds in 1759 de ver-

wantschap van het geslacht Fumaria met de fa-

milie der Papaveraceae. ADANSON heeft (in zijne

Families des plantes 1763) dit geslacht insgelijks

als een deel dezer familie beschouwd. — linnaeus

schijnt die overeenkomst insgelijks reeds te hebben

opgemerkt , welke tusschen Fumaria en Hypecoum is

,

daar hij beiden tot de Corydaleae brengt. Doch

de verwantschap van deze laatste met de Papave-

raceae , schijnt hij niet te hebben opgemerkt. Zoo
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wel de Corydaleaa linn. , als de Papavetaceac

BERN DE JUSS. en ADANS. , bevatten overigens veel

vreemds , hetwelk , wat de laatste betreft , eerst door

A. L. DE JUSSIEU er van is argescheiJeu , welke tot

de Pap. «^c"* alleen de geslachten Sanr/Hinaria , Ar—

gemone , Papaver , Glauciumj Chelido7num, Bor-

onta, Uijpecoum en Fumaria, gebragt heeft. Het

geslacht Fumaria is er echter later van afgeschei-

den door BORCKHAUSEJJ , en de candolle beeft

daarop eene eigene familie der Fumarieae , o( Fzc-

mariaceae gegrond , welker kenmerken onder anderen

ook voor een groot deel uit liet eigene , waterach-

tige sap ontleend waren. Welk kenmerk b. te regt

als te onzeker schijnt te beschouwen , te meer , daar

het in andere familien , die overigens genoeg over-

eenkomstige kenmerken hebben in hare geslachten
,

niet aan dergelqke uitzonderingen in het levenssap

ontbreekt. Na alle de overige kenmerken beider fa-

milien , zoo als die door de candolle omschre-

ven zijn , te hebben opgegeven, en uitvoerig te heb-

ben beoordeeld
,

geeft beRNUARDI zijne eigene ver-

gelijking op, uit welke genoegzaam is op te maken,

dat beide deze familien van elkander moeten wor-

den afgescheiden. Het onderscheid in kelk , bloem,

neclaria , en meeldraden is daartoe belangrijk ge-

noeg , en er zijn zeker wel andere familien van el-

kander gescheiden , in welke niet zóó vele kenmer-

ken tot onderscheiding voorhanden waren.

Wij laten hier volgen eene opgave der werken

over , of afzonderlijke bearbeidingen van natuurlijke

familien , welke in het vorige jaar zijn bekend gemaakt.

Agroslographia synoplina, sive cmimcratio

graminearum omnium hucusque cognila-

rum , adjenlis r.ltaraeteribus , differenliis et
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synomjmis ; auol. c. L. kunth , Ph. Br.

Prof. in Univ. Berol. I. 8° 606. pag. Stut-

gardiae et Tubiiigae. 1833. (van dit werk

is reeds een zeer uitvoerig verslag versebe-

nen in het Archief van guillemin. II.

deel. Livr. 5 Nov. 1833. p. 435.)

Plantarum Laurinearum , secundum affini-

tales nalurales expositio , ab Academiae

Praeside (c. G. neesio ab esenbeck)

proposiia
,
gua comprehendilur hufelan-

DIAE Laurini generis novi illuslratio. in 4°

vratislaviae ; 1833. —
Motiographie des Anlirrhinées ,

par ED. CHA-

VANNES , I vol. in 4. avec II. pi. Paris 1833.

Labialarum plantarum descriptio ; or a de-

scriplion of the genera and species ofplants

of the order Labiatae etc. bg G. BENTHAM.

Pars. II. III. Ocymoideae , Menthoideae et

Monardeae, 8° Londen 1833.

Over de familie der Amaranthaceae , zgn mede-

deelingen gedaan door AUG. DE st. HILAIRE 1.) ;

Over de Typhaceae zijn opmerkingen en ontledin-

gen medegedeeld van richard den vader , welke

hoogst belangrgk , maar niet voor uittrekking vat-

kaar zijn 2.) Van denzelfden auteur zijn voortreffe-

lijke analysen gegeven van Aroideae 3.

Wij hebben eene aankondiging gezien van Af-

beeldingen en Beschrijvingen der Heiden , Serlum

1.) Archives de Botanique I. 5. Livr. 1833. p. 402.

2.) Ibidem I. 3. p. 193. Suiv.

3.) Reliquiae Richardianae ad analysin botanicam spectantes ,

opus L. c. RICHARDI posfhumttm. I. Livr. Jatw. 1833 , det

Archives de Botanique. p. 1—29. inet zeer schoone platen.
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Ericarum , te 's Hsge 1833. Wij meenen dat, hier-

van ia bet jaar 1833 nog geeue aileveriogen zijn

verschenen.'

De Heer achille comte geeft een werk uit,

getiteld: Tableaux mélhodiques du règiie végétal.

Door DE JUssiEü en mirbel is daarvan een ver-

slag gegeven aan de Académie des Sciences. De

bedoeling van den sclir. is , ora de beoefening der

wetenschap, voor aanvangende gemakkelijker te maken.

JOH. LlNDLET had voor weinige jaren in een

voortreffelijk werk {Introduelion io the natnral

System of Botany) , een syslemalisch overzigt ge-

geven over de bewerktuiging , de natuurlijke ver-

wantschappen , en de geographische verbreiding van

het plantenrijk. In Duilschland is in dit jaar van

hetzelve eene vertaling verschenen, van welke wij

hier geen verdere melding willen maken, daar het

oorspronkelijke stuk reeds in 1832 door DE CAN-

DOLI.E is vermeld in zijn bovengenoemd verslag (1).

—

(l) De lïooglecraar BT.UME ïiccft reeds vóór de uitgaaf van

het ccrsle Kum* vao dit Tijdschrift ^ aan de Redactie toe-

gezooden , eene io Augustus 1833 opgestelde verhandeling ,

welke wij eerst ju eco volgend PJum^ bunnen pbatsea.

In deze verhandeling worden eenige nieuwe planteofami-

lien voorgesteld , en reeds vroeger door zijn Hooggel.

opgerigte , worden in dezelve op nieuw opgeteld, (c. L.

BLUME, de novis quibuidam plantarum familiis expositio

et olim jam expotitarum enumeratio.)

Tot die , welke vroeger reeds zijn voorgesteld , belioorca

!. Papayaceae. II. HliizanlhrMe. III. Diptcrocarpcae, W

.

Htjdrocereat. V. Ilernandieae. VI. Jiurmanniaceac. VII.

Tacceae. VIM, ytpentheae. IX. JiaUamifiuae. X. Schi~

zandreae. — De nog niet vermelde eu nieuwe familien zijn :

XI. Apoitatieae ^ waartoe de geslachten Apoitasia BL.

Nituwidia^x^. XII. Illi^ereae^vaartoc het ges!.ichl^e»i«ro*

r.Kf.ms. VI V. Gneleae , vurlot Gnelum l.rNN. behoort.

NAT. TIJDSCHR. I. h
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De beschrijvingen of bijzondere geschiedenissen van

eene geheele klasse van voorwerpen , of van enkele

geslachten of soorten , worden met regt als groote

aanwinsten voor de wetenschap beschouwd. Ook

het laatste jaar was iu dit opzigt voor de planten-

kunde vruchtbaar. Wij zouden echter door Let

vermelden vau alles, wat in dit opzigt is bekend ge-

maakt , in wijdloopigheid vervallen , waarbij het

geduld van den lezer , en het oogmerk ons voor-

gesteld , om slechts eene schets van het bekende te

geven , zouden verloren gaan. Wij verwijzen dus

daarvoor tot de werken zelven , in welke zoo vele

geslachten en soorten zijn voorgesteld , en vermel-

den slechts de hieronder staande:

Genera plantarum Jiorae Germanicae , iconi-

bus et dcscriptionibus illuslrala, auctore

c. F. Ij. nees AB esenbeck
, fase. I et II.

1833. Bonnae.

Onder dezen titel verschijnen thans in Duitsch-

land beschrijvingen en afbeeldingen van geslachten

der Duitsche Flora, welke zoowel door de keurige

wgze van uitvoeren , als door de naauwgezetheid in

het voorstellen der analysen, uitmunten , en voor de

beste voortbrengselen der kunst kunnen worden

gehouden. De bijna ongeloofelijk geringe j)rijs,"van

36 stuivers voor twintig plaatjes met verklaringen

,

maakt, dat een ieder zich dit werk zal kunnen aan-

schafTen. Het is te wenschen , dat eene zoo alge-

meen nuttige en voortreffelijke onderneming, door

alle beoefenaars der weienschap in ons vaderland

krachtdadig zal ondersteund worden.

Genera el species Aslereamm, recensuit,

descriptiojiibus et animadversionibus illus-

travit C. G. NEES AB ESENBECK. 8° 309 pag.

Noremiercae 1833.
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Voor twintig jaren vatte N. V. E. l»et voornemen

op , om deze familie nader te onderzoeken. Hij

wist zicli wortels van de meeste soorten te ver-

schaffen , en kweekte dezelve in zeven tuinen , welke

alle in soort van grond verscbildcn , waardoor hij

den invloed van denzelven koude bepalen , en vele

dwalingen wegnemen. Bijgestaan door den arbeid

van LESSING over de Co?nposüae , konde de schrij-

ver aan zijnen arbeid eene grootere volledigheid

geven. Hq geeft eerst de kenmerken op van de tribus

der Aslereae, van de onder-Z/tóws Aev Aslerineae,

en eindelijk eene clavis (oialylica der geslachten.

The genera aiid species of orchideons planls

by J. LiNDLEV. Part. III. Lond. 1S33. (1)

Mo7icM/rajj/ua getiei-um Aloes el Mesembryan-

Ihemi, iconibus illuslrala : auclore JOSEPHO

PRINCIPE DE SALMREIFFERSCHEID- DYCK.

Van dit uit te geven werk, is voorleden jaareen

prospectus gegeven door ARNZenC°. Ie Diisseldor/,

vergezeld van afbeeldingen van vier soorlen van

Mesembryanlhemum. — De Prins heeft in zijnen tuin

te Dtjc/i, eene der rijkste Europcsche verzamelin-

gen van vette planten, welke allerbelangrijkst is tot

het bepalen der soorten, waarmede Z. 11. zichlieefl

bezig gehouden. Deze steendrukplaten zijn of ge-

heel gekleurd , of van slechts ecnige weinige bla-

deren der bloctu is zulks het geval. Bij iedere

soort ij eene bladzijde tekst , en eene plaat. Ieder

der twee te behandelen geslachten zal een afzonderlijk

werk uitmaken. Met verlangen ziet men het ver-

schijnen van dit werk tegemoet, dat voorzeker een

zeer geschikt middel zal zijn ter onlwarring der

(I) Zieofcr hetzelve : Ann. d. Sc. nal. 2 3ir. Fcvr.\S3iii. lOS.
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soorten, varieteilen en spelingen , in deze zoo

algemeen aangekweekte planten.

Tot de Swarlzieae , eene kleine tribus der Le-

guminosae , tot welke DE candolle alleen de nog

weinig bekende geslachten Swarlaa en Baplinia

brengt , heeft AD. brongniART een nieuw geslacht

van ééne soort Coqueberlia il'wifolia gebragt , door

d'urville medegebragt van hel eiland St. Cathcrine

nabij de zuidelijke kust van Brazilië (1). Het ge-

slacht Hydrolea, door ROBERT BROWN in zijnen

Prodromus Vlorae novae Hollundiae, en in zijne

verhandeling over de Botanie van de omstreken der

Congo , reeds als van de Coiivolvvlaceae af Ie schei-

den voorgesteld , is door Prof. CHOISY te Génève.

afzonderlijk behandeld. Hetzelve vormt eene kleine

groep der Ili/drolaceae. Hij brengt daartoe 22 soorten

tot 5 geslachten behoorende, genaan:d : Hydrolea,

Nama , IFigandia , Romatizoffia , Hi/drolia (2).

A. P. DE CANDOLLE heeft eenige nieuwe ge-

slachten , tot de familie der Composilae behoorende ,

beschreven (3) ; als : Aplolaxis , Bolomiaea , T/ie-

venotia , Telramorphaea , Ancathia , Lac/iaJiodes ,

Bed/ordia , Balbisia , Robmsonia , Commidendrum

,

Poloa , Tricholepis , Monosis, Decaneurum, Athrois-

ma , Thespis , üiclirocephata , Koto7iia , Ramlilla
,

Blumea. Dit laatste geslacht naar onzen landgenoot

BLUME genoemd, is z;er nabij Coni/za, en hoewel

uit gtene prachtige , maar zeer kleine planten za-

mengesteld , is hetzelve rijk door het groot aantal

van bijna 80 soorten, welke bijna alle onuiigegeven ,

eu uit Indie en A/rioa alkomslig zijn,

(1) yinn. d. Sc. nat. Sept. 1833. p. lOS.

(2) Desciiption des Iltjdrokacics ,
par Mr. k Prof. CHOISY

4° 1833. Gcnèvc.

(3) Arch. de Bot. II. 'i. Livr. 6. Livr. p. 51i.
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Een nieuw geslacht der Cichoraceae , door BERTERo

gevonden op het eiland, Juan Fernandez , is be-

kend gemaakt (I) door M> l. decaisne , welke het

den naam Rea geeft , en het plaatst bij Sonohtis.

Zeven soorten zijn er van beschreven.

In eene verhandeling, voorgedragen bij de LiVt-

nean Society , heeft R. BROWN de kenmerken en

beschrijving gegeven van himnanlhes. A. ST. hilaire

gaf opmerkingen over het geslacht Escallonia (2).

Over het ondei'scheid der Linnaeaansche geslachten

Polentilla en Tormenlilla heeft BABINGTON eeue

verhandeling gegeven (3). — De vrucht der Lem?ia

is beschreven door A. brongniart (4). — Over

het geslaclit Tloerckea wrLLU. , zijn opmerkingen

van j. LiNDLEY (5), en over het geslacht Cup/iea

van AüG. DE ST. hilaire (G) , over het geslacht

Viola van M. A. MONNIER (7). Eenige Coniferae

uit den tribus der Cupressineae , zijn bekend ge-

maakt door A. BRONGNIART (8). Door denzelfden

werden twee nieuwe geslachten Her Euphorbiaceac

,

van Nieuw Holland afkomstig, beschreven : Poran-

ihera en Monotaxis\ het eerste geslacht met drie

soorten , het laatste met eene soort , alle verzameld

door d'urville (9). Uitvoerige beschrijvingen van

(1) II.. I. C. Livr. p. 509.

(2) Arch. Bot. II. 3. 225.

(3) LOUDOM's J)/ag. of Nat. Ilisf. u'. XXXIV. Julij 1833.

p. 248.

(4) Arch. Bot. II. 2. Livr. 1.

(5) Dot. miictUany. Kew Series. Jao. 1S33.

(6) Arch. Hot. II. 5. Livr. 1833.

(7) Jbid I. 5. Livr. |.. 412. 1833.

(8) Ann. d. Sc. nat. Oet. 1833. p. 176.

(9) Ib. Aoül 1833. p. 382.
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de cultuur der plant , aangewend tot het maken

van vrouwenlioeden van dus genaamd Italiaansch

stroo, en van de bereidingen van dit stroo , zijn

wij verschuldigd aan den Hr. mÉRAT , welke daar-

voor eene Trilicum- soort houdt (1).

j. G. c. LEHMANN (2) heeft 27 soorten van

Jumjermanniae , bijna alle tot hiertoe onbekend,

beschreven. De meeste dezer soorten zijn uit Bra-

silie. De schr. belooft een' Conspectus van alle de

tot hiertoe bekend gewordene soorten te zullen ge-

ven. De door hem beschrevene zijn : vagae A.

Cladorhizae : 1. J. inaequalis Bras. B. Applanatae.

2. J. bicida spr. ms. Prom. b. sp. 3. /. discedens

Ind. or. vald. 4. J. belangeriana Ins. Franciae. —
TAMARISCINEAE A. Amphigastriatae. a) Platyphyllae :

5. /. rejlexa Bras. 6. J. spicala Bras. b) compli-

catae , lobulo minuto indislincto , •{• amphigastriis

integris, 7. J. covferta meissn. (spr. Syst. IV. p.

325) 8. /. xanihocarpa Bras. 9. J. ephaeropkora

Ins. Mauritii. \Q. J. reflexistipula ^vas. il. J, mar-

ginata Ins. Mauritii. 12. J. Irimitensis Ins. Trinit.

13. J. elliplica in America tropica. W Amphi-

gastriis emarginato-biüdis. H. J. sulphurea Ind.

occid. 15. J. pulvivata Brasilia. 16. /.cerj'na Bras.

17. ƒ. Fallax Bras. 18 ƒ. peruviana Peruvia. 19.

J. inchoaia ms. Ceraib. c.) Auriculatae s. cavilobae.

20. /. macrocephala Peruvia. 21. ƒ. ^/o?ne/-a/a Bras.

22. J. divergens Bras. 23. /. svpradecomposila

Brasil. 24. J. beyricliiana. Bras. B. Anamphigastri-

(1) Arch. de Bol. II. G. Livr. p. 575. 1S33.

(2) Novarum et minus co'^nitarum stirpium jmgillus quiniui

,

t^uam indici scholarum (ie. , anno 1833 Iwbendarum ,

pracmisit 1. c. c. LEHMANN. Hamburgi 4lo.
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atae. 25. /. Jioccosa Luconia. — fi.agelliferae
,

ƒ. eellulosa SPR. syst. 4. p. 232. asplenioideae.

27. J. gymnocalycina. Brasilia.

—

Over Conferva griffilhsiana zie men crouan (I) ,

over Padina reptans , over cenigc nieuwe soorten

der Franscbe Flora in het departement Nièvre
,

BOREAU (2) , over de geneeskracblige soorten van

Vumaria , STEINHEIL (3).

Het Botanical Regis/er {'t) , bevat de afbeeldin-

gen en de beschrijvingen van Senecio tussilaginis

LESS, 1550, — üolavdra gttltata D. don 1551 —
Sacolahium papillosum sw. 155 — Svmpervivian

villosum DE CAND. Prodr. 1553. — Salvia angusii-

folia CAV. 1554. — S. Millabijlora CAV. 1555 —
Fuchsia globosa 155G.

AUG. PYR. en ALPH. DE CANDOLLE gaven eene

vqfde lijst der zeldzame, in den plantentuin te

Getióve gekweekte, planten. De vier vorige lijsten

had A. P. DE CANDOLLE alleen gegeven. —
PERROTTET (5) beeft eene beschrijving gegeven

van den Monis muKicaulis. Deze boom, oorspron-

kelijk uit CIthia , werd in 1821 naar Frankrijk

overgebragt nvt Manil/a. Dezelve wordt gezegd lot

voeding van zijdewormen geschikt ie zijn. Thans

is dezelve reeds aan het Fraosch klimaat gewoon

geworden , en is in Frankrijk zeer verbreid. De

proeven van PERROTTET , reeds in Senegal ge-

(1) Engl. Botanij tab. 2312.

(2) 1.1. p. 3;i;i — Wi.

(3) Arcli. de Bol. I. p. 415.

(4) Bol. Re;, bij I. LISDLr.Y. vol. 5. n". 11. Ifew Seviei

Jnn 1833.

(i) Arih. de Sol. , 3Iar> 1833. p. 228. — Men 7.ic over het

nul van dczcd boom: Annaïtt de l'ïntlitut horlieote de

Vromonl; vol. I. /uiiM. 1830.

—



114

nomen , hebben deszelfs meerdere voortreffelijkheid

boven 31. alba , uiet bewezen, perrottet heeft

denz;elven als van M. indica h. verschillend aan-

getoond, en tevens eene nieuwe soort beschreven,

te plaatsen tusscheu 31. indica eu 31. lalifolia WILLD.

Hij noemt deze nieuwe soort 31. intermedia, en

bepaalt dezelve als volgt

:

>>3I. intermedia perr. » caule frulicoso, saepius

»mullicipili, erecto, ligno albido, ramis brevibus

» sufTasligiatis ; foliis plauis ovatolanccolatis aut longe

»acuminatis, basi rotundatis, aut in petiolum alte-

»nuatis, irregulariter serratis , saepius 3-5 lobis

;

»lloribus laxis , brevibus, spicalis , staminibus ex-

» sertis , fructu rubro."

IV. ORGANOGRAPIIIE EN PHYSIOLOGIE

DER PLANTEN.

Het onderzoek omtrent het verschil tusschen

planten en dieren, hield te allen tgde de Na-

tuurkundigen bezig. De groots moeijelijkheid om

dit verschil te bepalen , bragt sommigen er toe

,

om geen onderscheid tusschen deze beiden , an-

deren wederom om een derde natuurrijk aan te

nemen. Dat deze moegelijkheid niet b^ de meer

volkomene planten en dieren te zoeken is, maar bg

die , welke op den laagsteu trap van volmaakt-

heid slaan , moet zelfs den oppervlakkigen beschou-

wer in het oog vallen. Die uiterste grenzen dan

van de beide levende uatuurrijken , slclleii tevens

de betwiste gronden daar, die in den Jaatsten tijd

zoo naauwkeurig werden onderzocht. De werken

van SCHULTZ, en schweigger, maar vooral dat

van den beroemden tiedemann zijn te bekend
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om hier vermeld Ie worden. Ia Let laatste jaar

heeft WILLBRAND eea werk uitgegeven , hetwelk

ODgeveer op dezelfde wijze is ingerigt , als dat

van TIEDEMANN , en insgelijks met de uitvoe-

rigste literatuur voorzien is. Of het werk in waarde

gehjk is aau dat van TIEDEMANN, zouden wig

durven betwijfelen (1).

De Heer gaillon heeft reeds vroeger over dit

onderwerp eene voorlezing gedaan bij de Sociélé

dAgriculture de Boulogne sur Mer , welke echter

eerst in dit jaar is verschenen (2).

De Hr. gaillon heeft zich bijzonder toegelegd

op de waarneming der microscopische bewerktuigde

wezens. Een der voortbrengsels der zee , Con/erva

comoides linn. heeft hem belangrijke daadzaken

doen opmerken. In het slijm der haarvormige dra-

den dezer waterplant, heeft hij geelachtige ligchaam-

pjes opgemerkt, welke eerst slechts puntjes waren,

en naderhand ovaal werden , en wanneer zij zich

van de slijmige draden afscheidden , het vermogen

bezaten om zich van de eene naar de andere plaats

te bewegen , terwijl zij zich naderhand ouder den

Torm van een bruinachtig bcklcedsel in ontelbare

hoeveelheid plaatsten op voorwerpen in zee. Zij

spreiden zich daarop uit, en brengen daarna een

bolletje te voorschijn, dat weder uit kleinere ge-

kleurde holletjes bestaat. Ieder dezer korreltjes ver-

krijgt eene eigene beweging en groeit aan , en de

(1) yill/ftmiine Phijsiolojic innbesondere vergUichcndc Phyaio-

logie der I'flanzcn und Thiere , von ]. B. 'Wir.r.naAND.

ilcidc'lb. und Leipzif;. 18.'!3.

(2) Apercu d'Jinloire uaturtUe , ou ohservations sur Ut

timitet qui giparent U Rè^nt vc^étal du Siigiu animat.

Beiiloeae tur Mer , 1833.
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kleine bolvormige massa zich uitbreidende en in tak-

ken verdeeleude, brengt door de ontwikkelingder aldus

opeengehoopte kiemen het kwastvormig verlengd , en

plantvorraig uiterlijk te weeg, waarom deze conferva

door de Botanisten als eene plant beschouwd is. —
Op grond dezer opmerkingen heeft gaillon voor-

gesteld , om Conferva comoides van de uiterste gren-

zen des plantenrijks , tot dat der dieren over te

brengen , of naar dat punt in het been van de V
van LAMARCK, hetwelk met het andere been in de

iiaauvvste aanraking is , zonder echter in hetzelve

over te gaan.

Hij heeft deze nieuwe groep van dierlijke we-

zens den naam Girodella gegeven , en wel G. co-

moides. — Door microscopische waarnemingen is het

hem weldra gebleken, dat de zoete waters nog veel

grooter overvloed van deze soort vau ligchamen heb-

ben, dan het zoute water. En die Covferven, wel-

ke de Plantkundigen tot de planten brengen , zijn

voortbrengsels vau microscopische dieren , welke de

Hr. GAILLON Némazoaires heeft genoemd. — Reeds

hebben desmazières en chauvin deze zijne waar-

nemingen bevestigd. De eerste heeft vooral zeer

uitgebreide nasporingen gedaan omtrent den aard

dervliesjes, welke op het bier, den inkt, lijm, en

wijn ontstaan, en op andere uitslagen of vliesjes

,

Mi/codermes genaamd , welke alle even als de Ne-

mazoaires bestaan , uit een ontelbaar aantal lig-

chaampjes, die op een' zekeren tijd het vermogen

van zich te bewegen , bezitten. CHAUVIN's opmerkin-

gen raken in het bijzonder de Conferva ^onata. — De

groene stofjes, welke het inwendige der draden dezer

plant bedekken , eerst in kleine bolvormige uiassae op-

eengehoopt, later gevormd uit kleine ligchaanipjes,
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irelkc aan elkander vaslgroeijen, spannen de buisjes,

in welke zg bevat zijn uit, gaan dwars door hel be-

kleedsel naar buiten , eu verbreiden zicli over bet

veld van bet microscoop met eene snelheid , van

welke men zich geen denkbeeld maken kan.

Hoogst belangrijk schijnen ons de waarnetningen

van GAILLON toe , over de beweging der groene

korreltjes in de groene , zeer losse , vliezige uitbrei-

ding , te vinden op de oppervlakte van zoet water

slooten , door de Botanisten tot nog toe onderden

namen van Covferva lubrica , Ulva mijiima , Te-

trasijora lubrica , tot de Crjptogamen gebragt.

Eerst roet die uitbreidingen vereenigd, later er

zich van los makende , maken deze korrels , vier

aan vier verbonden , snelle en regelmatige bewegin-

gen van de regter naar de linkerzijde , en omge-

keerd (1).

De verhandeling van G. wordt besloten met eene

synoptische en methodike tafel der geslachten zij-

ner JSemaxioaires, welke tafel echter slechts een

prodrottms is van zigne nit te geven genera eu species.

Over het ontstaan en de veranderingen der laagste

plantaardige bewerktuigingen , is men opmerkingen

verschuldigd aan f. t. kutzing (2) , die in de

(1) Wij kiiDDeD
f
om de grcnzL-n van ons bestek niet te over-

treden , bier gecnc melding maken , van Alle de bewegin-

gen door CAIf-Loy waargenomen. Overigens zijn derge-

lijke waarnemingen niet geheel nieuw. Zie de Biologie

van G. R. riiEVinA.vus 111. Ii83. L. c. TiiF.viaANUs in

xerm. i>i.hr. II. 73., Bemerk, übcr die Bewegung der grü-
nen Materie im PJlanztnreich.

(2) Beiira:; zur Kenninin aber die Enitlehung und JUetamer-

phote der niedere veffetetahilitchcn Organismen , nebtt einer

MijsUmatiscficH Zutamnunstctiung der hichcr gehöri:^en ni>-

dern Algenformcn. I.INNACA XIII. Bd. Heft III. für.

1833. i. 335.
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eerste plaats de meening van biasoletto (1) we-

derlegt, dat ia gebeel zuiver water, door electro-

chemische werking planten , en wel eene Alga

,

Micraloa protogenica , zouden kunnen ontslaan

,

waartoe in het water slechts geringe sporen van or-

ganische stof noodig zijn. k. vulde zeer zuivere gla-

zen tot op de helft met gedisteleerd water ; hij sloot

dezelve met een' glazen stop , steld* ze een' ge-

heelen zomer zonder de üesch te bewegen , of te

openen , aan den invloed der zon bloot , en zag

niet de minste groene of andere stof zich vormen.

Bij aqjta salviae zag hij , na verloop van eene maand,

eene groene plek op den bodem van het vat ; dit

verschijnsel echter was voorafgegaan door dat van

slijmvlükken , welke zich praecipiteerden. Bij aq.

Samluni en aq. PLOSariim zag bij hetzelfde. Eene

zeer geringe hoeveellieid van in aq. salviae ontstane

slijm , gebragt in aq. destillala
,

gaf na acht dagen

groene stof. Hier uit blijkt dus genoeg, hetgeen

door K. beweerd is, dat de meening van biasoletto

onwaar is. Het ontstaan van een organisch lig-

chaam , moet door het daarzijn van organische stof

worden voorafgegaan. De bedoelde slijmige massa

vertoonde, ouder het microscoop, noch bolletjes,

noch draden. Doch in de aan den invloed van

zonnelicht blootgestelde stof, vormen zich kleurlooze

bolletjes , en naderhand de door biasoletto ge-

noemde Hi/grocrosis en Leptomilus. De vorm der

organische slijmkogeltjes is het eerste bepaald in

Cryplococcus , terwijl in 7* /'o/ococci^s reeds de groene

kleur is wairtenemen. Door het aan elkander hech-

(1) Ilct geschrift van BIASOLETTO is getiteld : Di akune alght

micro>eopiihe.
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ten dezer kogeltjes aan draden , ontstaat de derde

organische ontwikkeliug, dat is die van draden,

ziglbaar in Hi/grocrocis of Lepiomilus. Ouk zag k.

afgestorvene htfusoria , en wel Enc/ieli/s pulviscu-

lus , in Algae, en wel in Prolooocciis overgaan.

De Schr. gaat met het onderzoek omtrent de ont-

wikkeling van andere Cryptogamisclie planten voort

,

en geeft een aanhangsel over de laagste geslachten

en soorten van Algae , besluitende met de alge-

meene aanmerking, dal de laagste soorten van wieren

te beschouwen zijn als planten van het eenvou-

digste maaksel , die zich onder zekere omstandig-

heden lot hoogere plantaardige vormen kunnen ver-

beifea en zich zelvea voortplanten, of met andere

vroorden , eene en dezelfde hoogere formatie kan zich

nit verschillende lagere grondvormen ontwikkelen.

—

Dr. TH. HARTIG gaf eene Abhandlung über

die Verwantschafl der Polijnolijledonische

PJla7izenzelte , in Pilz-und Schwamm- Ge-
bilde , und der daraus hervorgehenden

sogenannlen Faulnins des Holzes. Berlin

1833. Oct.

Dit werkje bevat de vruchten van des Schrijvers

onderzoek, omtrent den voortgang der verwoesting van

het liout in de woudboomen, en opmerkingen om-

trent het ontstaan van zwammige formatien in dezelve.

De meeningea van DE CANDOLLE , necker èn

anderen over dit onderwerp, zijn bekend. Dat de

sporen van zwammen met het sap zouden worden

opgenomen door de wortels (1) , komt niet alleen

als onmogelijk voor , maar verklaart ook daarenbo-

(I) Zoo all door de CKunnt.i.e, is beweerd, ia zijaa Mc-
moirc mr Ut ChampigTiont paratittt.
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ven niet hoe het mogelijk zij , dat standvastig de ecne

boomsoort deze , eenc andere wederom andere zwam-
soorten voortbrengt.

De Schr, verdedigt de gevoelens van necker en

AGARTH , dat deze lagere parasitische planten,

producten zijn, van het plantaardig weefsel ontataau ,

onder medewerking van warmte, vochtigheid en gis-

ting. Hij beschrijft eenen tot hiertoe onbekenden

vorm van schimmel , Nijclomijces , en weidt daarna

uit over de vorming der membrana cMxdaris , en

over het ontstaan der cel uit het eigen sap, in

welk opzigt hij zeer van de overige planlkundigeu,

maar vooral van k. svrengel verschilt (1).

—

Tot de ontdekkingen in de plantenontleedkunde

,

welke in dit jaar bekend zijn gemaakt, en misschien

tot de voornaamste van onzen tijd behooren , moeten

wij in de eerste plaats die van den Hr. mirbel

brengen (2). Het is onmogelijk om eene volledige

mededeeliug te geven van eene verhandeling, in

welke zoo vele te zamenhangende daadzaken vermeld

worden. Wij willen er echter het volgende , kor-

telijk uit mededeelen.

In de bogten der bladerige uitbreidingen van

Marchanlia polijmorpha , vormt zich onder kleine
,

roode , vliezige schubben , dikwijls een rond , vlie-

(1) Bau « Nat. d. Gtw. s. 72. Dit werkje Tan HARTIG is

ons te laat ter hand gekomen , waardoor wij buiten staat

zijn, over hetzelve hier meer uit te weiden.

(2) Arch. (Ie la Bot. I. 2. Livr. Fehr. 1833. p. 97. Contmua-

iion des obscrvations sur U Marchanlia Polymorpha , eet.

In Let jaar 1832 , had deze beroemde man in Nouv.

jtnn du Mus. d' Hist. naturelle I. p. 93 , reeds ontleed-

en natuurkundige onderzoekingen , omtrent dezelfde plant-

soort bekend gemaakt.
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zig
,

platgedrukt, blazig tepehje , hetwelk eigenlek

bet opgezwollen uileinde is van eene der voorname

zenuwen. Dit tepehje duwt de geopende scbubbeu

weg , en de bedoelde zenuw langer wordende , dient

tot een sleeltje. Het lepeltje wordt breeder en ver-

ki-ijgt den vorm van een boedje, welks rand meel-

draden draagt zoo dezelve bogtig , stampers indien

dezelve gelobd is. De meeldraden ontslaan in het

weefsel van het dikke gedeelte van den hoed. Elk

dezer meeldraden is niets anders dan een siuifmeel-

Uorrel , welke in een zakje is geplaatst. Dit zakje

nu is eene holte in bet omringende celweefsel,

waaruit men het jonge stuifmeeikorreltje gemakke-

lijk kan wegnemen , zonder het bekleedsei te ver-

scheuren. — Even als sciimidel , heeft ook mirbel

opgemerkt , dat door eene ligte drukking der stuif-

meelkorrels een smerig , melkachtig vocht uit de ope-

ning der buis van den zak loopt , in welk vocht

men door vergrooting duidelijk dunne vliezige plaat-

jes waarneemt. Het uitbersten van bet pollen heeft

MiRBEL , zelfs na een tweejarig onderzoek, niet

kunnen waarnemen, zoo als dit door iiedwig on-

der anderen gezien is bij JungermaJinia epiphylla.

Aan de oppervlakte van den gelobden hoed ziet

men, even als aan die van den zoo even genoem-

den, Slomata , en van onder worteltjes. Aan de

ondcrvlakte en aan beide de zijden van elke lob,

zijn dunne, doorschijnende, getande, aandenrand

onrcgehnatlg ingesneden vlicsjes. Deze vlicsjes be-

dekken de naar beneden hangende stampers , welke

groene, ovale, hlazigc uitwassen zijn , welker punten

trapsgewijze langer worden , en van daar de vorm

ecner flesch eigen aan deze ligcliaampjcs , in welke

men, nadat de genoemde punt eenige uitbreiding
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heeft verkregen ,
gemakkelijk den met eenen stempel

voorzienen stamper erkent. Het ovarLum behoudt

den vorm van een ei. lu het inwendige van het-

zelve ziet men een groen bolletje , hetwelk in het

eerst een weefsel is van blaasjes met groene bol-

letjes (Sphaerioles) vervuld. Bij verdere ontwik-

keling van het pistillum , maken zich de inwen-

dige blaasjes van elkander los, terwijl die van de

oppervlakte op het naauwst vereenigd blijven , en

eenen bolvormigen , wel gesloten zak daarstellen , in

welken die eerstgenoemde inwendige blaasjes zijn

opgesloten , van welke sommige veranderen in lange,

dunne, aan beide de einden puntige buizen , welke

niet een dier uiteinden aan de inwendige oppervlakte

van den zak zich vasthechten ; andere inwendige

blaasjes eindelijk , en wel het grootste gedeelte der-

zelve, zag MiRBEL van den veelzijdigen vorm, in

den bolvorm overgaan en deze zag hij aan de verlengde

buisjes vastkleven. Alle de blaasjes eindelijk zag hij,

dat wederom kleinere groene bolletjes bevatteden.

Het is zeker geene nieuwe opmerking , dat men

een orgaan of deel slechts gebrekkig kent , ten zij

men hetzelve in alle de tijdperken der ontwikkeling

heeft nagegaan. De vergelijkdude ontleedkunde der

dieren heeft dit reeds zoo dikwerf aangetoond , en

eene slechts oppervlakkige beschouwing van den ont-

leedkundigen bouw der planten geleidt ons gereedelijk

tot hetzelfde besluit. Het onderzoek der structuur van

eene enkele plantensoort, door mirbel met dergelijke

inzigten in het werk gesteld , bewijst genoegzaam de

^vaarheid dezer stelling, en toont tevens aan hoe men ,

door op eene voorzigtige wijze te zoeken , door getrou-

we en lang voortgezette waarnemingen , tot de voor

de wetenschap gelukkigste gevolgen kan geraken.
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De waarnemingen van mirbel over de Mar-

chaiitia polymorjjha , schijneu mij toe eene bedrage

voor een belangrijk gedeelte der planteuoutleed-

kunde op te leveren en eenigzins den oorsprong

der sjjiraaldraden of springveren {elateres) iii de

vruchten der Cnjptogaman te verklaren, hetgeen

steeds een onderwerp van microscopisch onderzoek
,

tot hier toe echter weinig opgehelderd was. —
De buisvormig verlengde blaasjes in het bolletje

der ovaria bevat, verschillen van de overige eerst

alleen door det^ vorm. Zij bestaan uit eeuen dun-

nen , vliezigen , dooischijnenden , ongekleurden

,

onafgebroken wand , welke naderhand dikker en

ondoorschijnend wordt. Deze buizen hebben in

den geheelen omtrek twee evenwijdige , zeer digt

b^ elkander geplaatste strepen , welke zich van bet

eene naar het andere uiteinde uitstrekken. Het

buisje naderhand grooter wordende , gaan deze stre-

pen over in spleten , en alzoo worden de buisjes

in twee draadjes gesneden , welker omwindingen

zich verwijden, en eene bruine kleur verkrijgen.

Ieder draadje dat op deze wijze ontstaat en ge-

draaid is, noemen de plantkundigen daler, een

veer. Wanneer de zak berst , springen deze ela-

teres naar alle kanten naar buiten , en verspreiden

de genoemde aangehechte rondtblaasjes welke vrucht-

bare kiempjes of zaadjes zijn, in alle rigtingeu. Nage-

noeg dezelfde verschijnselen zag MIRBEL in eene soort

van een zeer verwant geslacht , Targionia hyfjuplti/lla.

liet aldus uitgeworpen blaasje van Marclianlia 2>olij-

morplia verschilt van het eerste blaasje van alle

zigtbaarblocijende planten , in dit opzigt , dat het

eerste, eenmaal daargestuld en afgezonderd zijnde,

alle» iu zich bevat tut ontwikkeling eener nieuwe

NAT. Tunsciin. t'
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plant, leiwijl hel blaasje der laatste , deszelfs ont-

wikkeling moet aanvangen in Let inwendige van het

ei , en deze buiten dat ei niet kan voortzetten ,

dan na alvorens met de ontwikkeling van wortel
,

steng en zaadlobben , te hebben aangevangen.

Wg zien in deze voorstelling , welke zeker niet

hypothetisch is , maar op grond eener veeljarige

opmerking berust , niet alleen , de geschiedenis der

elateres der Cryptogamen verklaard , maar tevens eene

vroegere meening van mirbel bevestigd, die toen nog

niet op een genoegzaam aantal waarnemingen gegrond

was, nu door zijn ijverig onderzoek van deze plant, en

vooral van helpollen van andere planten buiten twijfel

gesteld. Het is deze : dal alle de wijzigingen ,

wel/ie 171 de vasle deelen derplanienworden waar-

genomen , slechts uil éé?i organisch weefsel ontstaan.

In Cucurbila pepo is het buitenste plaatje der

klepjes van het helmknopje gevormd door gesloten

,

gezwollen, en met een eigenaardig geel sap gevulde

blaasjes (ulricules) ; het binnenste plaatje bestaat

uit blaasjes welker doorschijnende wanden gevormd

worden door losse, in eenen bijna elliptischen ring ge-

bogen draadjes, welke met derzelvereene uiteinde ge-

hecht zijn aan de onderste oppervlakte van het

buitenste plaatje. Bijna hetzelfde verschijnsel zag

MIRBEL in Hi/osoi/amus albus, CoOaea scandens

,

Passiflora hrasiliana. De wandjes echter der blaas-

jes van het inwendige plaatje ySiXi Liliitm superbum

,

geleken meer op een onregelmatig , doorboord , ge-

spleten , of gesneden vlies. Eene trachea met losse

omwindingen welke herinnerde aan de tracheae van

Maroh. pol. , zag de Hr. mirbel in Paeonia lenuifolia ,

en Hyoscyamus orientalis, — Hij heeft vervolgens

dit onderzoek in verband gebragt met , eu toege-
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past op dat van een groot aantal bloemknoppen , van

welke sommige nog zoo klein waren dat de bloemdee-

len slechts door middel der sterkste vergrootglazen

konden gezien worden, en andere b^na op liet punt

waren van zich te openen. Hij zag in de ontwikkeling

dier knoppen niet alleen overeenkomst met de ont-

wikkeling der deelen in de March. pol. , maar ook de

bevestiging zijner meening omtrent den identischen

oorsprong van alle de weefsels in de planten, en

maakte tevens allerbelangr^kste waarnemingen omtrent

bet ontstaan van het stuifmeel. Daaromtrent echter

gedogen de grenzen van ons bestek slechts het vol-

gende hier mede te deelen.

Het reeds door brongniart en kölreuter in

Cucumis aoula?/gulus opgemerkte inwendige vlies

van bet stuifmeel , is ook duidelijk door m. gezien

in Cucurbila pepo , en tevens is hem gebleken dat

er eene innige vereeniging tussclien deze twee vlie-

zen beslaat. Somtgds zag M. b^ doorsnijding van

een stuifmeelkorrcllje (masse pollinique), dat de

kleine bolletjes in eens werden uitgeworpen , welke

daa niet meer eene bolronde , maar verlengde en

gezwollen massa daarsteldcn. De buitenste korrel-

tjes waren tegen elkander gedrukt , en als ware ge-

kleefd, zoo dat zij een huidje schenen daar te stel-

len (peau adven/ive), hetwelk berstende, de bin-

nenste korreltjes liet ontsnappen ; en zoo dit open-

berstcn geschiedde op de oppervlakte van het water,

dan /,;ig men er de binnenste met eencn slangsgewij-

zcn sprong uitgaan, en het zooeven genoemde vliesje

{peau advenlive) , met de omkleedsels van de stuif-

ineelkorrels terugblijven (1).

(1) Het j/oUcn van ccii aniilul Tu/ptoorten g'if mij in Jit jam-

liotzcifdc vcr0chijnR«l.
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De Heeren de jussieu en AUG. ST. hilaire ga -

ven aan de Académie des Sciences een verslag om-

trent eene verbandeliug van ad. brongniart (1)

,

bevattende nieuwe onderzoekingen betrekkelijk den

bouw der efurfe/OTiS, met welk onderwerp zich reeds

zoo vele geleei'den , maar vooral onlangs de beroemde

MIRBEL heeft bezig gehouden. Sommige meenden

dat het een van het onderliggend weefsel geheel

onderscheiden vlies was , terwijl wederom andere

aannamen , dal het buitenste gedeelte van de op-

pervlakkige cellen , door de aanraking der lucht ver-

dikt , alleen de opperhuid uitmaakte. De Hr.

BRONGNIART de zoon gaf vroeger eene zeer be-

langrijke verhandeling uit over den bouw en de

vciTigtingen der bladeren , in welke hij aantoonde dat

de epidermis in dezelve geen eenvoudig vlies is

,

maar uit verschillende dikke lagen van cellen be-

staat , welke zeer digt aan elkander hangen , doch

daarentegen slechts zeer los vereenigd ziju met

het onderliggend parenchyma , en van hetzelve zeer

verschillen.

In het eerstgenoemde stuk, vermeldt de Schr.

,

dat het hem na onderzoek der gemacereerde bla-

deren van vele Monocotyledonen en Dicolyledonen

gebleken is , dat derzelver epidermis met een zeer

dun oppervlakkig huidje bedekt is. Dit vhesje zoude

somtijds uit een korrelachtig weefsel bestaan , dan

weder eens geheel en al doorschijnend en onge-

kleurd zijn, terwgl er naauwelijks zigtbare, ligle

strepen , die gemakkelijk verdwgnen , op zouden

zigtbaar zijn , welke de plaats van onderlinge ver-

eeniging der onderliggende cellen zouden aantoonen.

(1) Ann. cl. Sc. nat. Occ. 1833.—
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BRONGXIART vondt niet alleen iu planten, welke

aan den invloed der lucht geheel waren blootge-

steld , maar ook in bladeren die onder het water

zijn , het genoemde vlies , hetwelk volgens b. de

geheele plant zoude bedekken , uitgenomen derzel-

ver spongiolae en de stigmata, en misschien het

middel is , waardoor de epidermis der planten tegen

uitwendige schadende invloeden zoude beveiligd

worden. DE JUSSIEU en AUG. ST. HII.AIRE, heb-

ben op de gemacereerde bladeren van Allium por-

rum en Asphudeliis ramosus , een ongekleurd , door-

schijnend, volkomen eenvoudig, en gelijkvormig vlies

over de epidermis zich uitstx'ekkende gezien , het-

welk volmaakt overeenkwam met de beschrijvingen

en afbeeldingen, van hetzelve gegeven door den Hr.

BRONGNIART.

De Ur. MEYEN heeft over de circulatie van het

levenssap [latex) , op nieuw opmerkingen gemaakt ,

en dezelve medegedeeld aan de Ac. d. Sn, te

Parqs (I). MEYEN had reeds vroeger (2) eene

drievoudige beweging vau sappen in de planten

waargenomen , als : 1° opklimining en nederdaling

van ruwe voedende sappen , 2°) rondgaande bewe-

ging van sap in de cellen , 3°) beweging van ge-

kleurde sappen in een bijzonder vaatstelsel. — Deze

opmerkingen van meyen bedoelen vooral de theorie

van 8CHULTZ over deze zaak , welke bekend zijn-

de , hier niet behoeft te worden herhaald (3).

(1) ytrch. Je Bul. II. 6 Livr. Die. 1833. p. 505.

(2) Kuva acia Ac. nat. Cur. XIII. 2.) Zie ook. zijne velli.

in l.innaea 1827 II Bd. IV. Ilcft «. G32 ; Vebcr die cir-

Imtatton des Lcbtntiafti in den PJtanzen. —
(3) MEIiCN lidl'jclt hici voorn] lic volgende scliriftca van
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^Het levenssap {latex) , anders ook wel melkach-

tig sap genaamd , heeft meer vastheid dan het cel-

lensap , en is gewoonhjk aan eeLe roode
,
gele

,

vritte , of oranjekleur te kennen. Hetzelve bevat

vele kleine , holle bolletjes , welke eene eigene be-

weging hebben even als de Monades. Dit sap be-

weegt zich in eigene vaten , welke van de overige

cellen massa afgescheiden zijn ,' en eigene wanden

hebben ,
gelijk inzonderheid de waarnemingen van

VAN MARUM, MIRBEL, MOLDENHAWER en LINK

hebbeu aangetoond. Het vlies dezer vaten komt met

dat der cellen veel overeen. Zoo lang de plant

nog jong is , is hetzelve zoo teder , en zoo dun ,

dat het bijna aan bet scherpstziend oog zoude

ontgaan. Wordt de plant ouder, dan kan men met

eenige oefening dit vlies van de omliggende deelea

afscheiden. Hetzelve heeft geene poi-i, en dus ook

geene onmiddelijke gemeenschap met het cellensap.

MEYEN wil de sapbeweging in de planten eenig-

zints vergelijken met die der vochten in de lagere

dieren. De ruwe voedingsappen door de wortels

opgenomen, klimmen in de spiraalbuizen op (?) (1),

insgelqks in de vasa fibrosa en ductus inlercellu-

res, en wel naar de eenvoudige wetten der aantrek-

king (?) , van hier heeft doorzijging plaats in de naast

bij gelegene cellen , en door de strata corticalia gaat

het gedeeltel^k naar den wortel terug. Het sap , dat

SCHULTZ : Ueber ilie Cirkulation des Sa/lcsim Schöllkraut

etc. — Die Ifatur der Icbendigcn Planzc , Bcrlin 1823

Der Lcbensprocess im Blute, Bcrl. 1322. — Veber den Krcis-

lauf des Saftcs in dai Pflanzen , Berl. 182i. De beweging

in liet inwendige der cellen was reeds in 1773 door den

Italiaan CORTI waargenomen.

Ook in zijne Phijlotomie , heeft de beroemde Schr. deze

inecniug uiteengezet, zie pag. 271. J 312.
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ia clc cel onlvaugeu is , wordt meer en meer levend

of bewerktujgd ; iedere cel toch is een orgaan, het-

welk sappen bewerkt , en hetwelk op zich zelve zoude

kunnen beslaan. In iedere cel ontslaat eene rond-

gaande beweging van het sap , hetwelk er aan den

eenen kant in opstijgt , aan den anderen afdaalt.

Hoe langer de beweging in de cel duurt , des te

meer is de vloeistof bewerktuigd ; deze brengt in de-

zelve bolletjes en blaasjes voort , en eene zekere

soort van excessus in voedingsstof, welke op eenen

anderen tgd , wanneer de plaut minder voedsel ver-

kr^gt, en minder levenskracht heefl, wordt opge-

slorpt
,

gelijk de Scbr. reeds vroeger heeft waar-

genomen in ValUsneria spiralis (1).

—

In het levenssap is het levensbeginsel als het ware

meer uitgedrukt , en hetzelve is vol van deeltjes

welke eene willekeurige beweging hebben. Uit de op

eene verwonderlijke wijze in takken verdeelde vaten
,

klimt hel vocht in de wortels op langs den slam,

in regte kanalen, en gaat in alle de deelen van den

omtrek , als bladeren , bloemen , enz. over. Aan

het einde dezer deelen , vloeit het sap terug door

vaten welke zich krommen ; het komt uit deze we-

der in grootere takken , eindelijk daalt het door de

vaten van den stam in eene rcgte rigting naar de

worlels, waar hetzelve met het ruwe voedingssap

vermengd wordt, om de rondgaande beweging weder

aan te nemen. De opgaande vaten z^n minder

in gelal dan de nederwaarlsgaande , en in de eerste

is de beweging de snelste. Beide zijn noch ia de

steng , noch in de bladeren , geheel afgescheiden van

elkander. Uit de zijdeu der vaten van den steng

,

(I) Aoi'a acla Ac. L. C. Cim. Aal. Cut. pars 2. p 37i).
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Tvelke zicli evenwijdig verspreiden , ontstaat een groot

aantal kleice lakken, welke, door derzelver veree-

nigingen, gemeenschap geven met tegenoverstaande

stroomen , waardoor tevens eene volstrekte opklim-

ming of nederdaling wordt verhinderd. Die takver-

deeling is in de wortels zoo gewijzigd , dat het bgna

onmogelijk is om daar eene juiste opklimming ofne-

derdaling waarteuenien.

De ontwikkeling en het toenemen in dikte der

Tweezaadlobbige planten is op nieuw nagegaan door

CH. GiROU DE BUZA.REINGUES (1) , die insgelijks

over de verbreiding der vezels in het midden van

de steng , waarnemingen heeft bekend gemaakt (2).

Het eerstgenoemde stuk behelst eene verdediging en

ontwikkeling . van denkbeelden in eene vorige ver-

handeling blootgelegd , welke met de vroeger door

andere aangenomene in str^d zijn , dat namel^k in

iedere houtlaag het plaatje hetwelk het eerst gevormd

is, door het tweede naar den omtrek wordt gedre-

ven , en dit door het derde, waaruit dus zoude

moeten volgen dat in elke laag de buitenste plaatjes

de oudste zijn.

Omtrent de rigting der stengen gaf dutrochet

nieuwe mededeelingen , als ook over die der wor-

tels onder den invloed der zwaarte (3).

(1) Méinoire sur l'evulufion det plantes , et sur l' accroissement

en grosseur des Exogcnes — Arm. d. Sc. nat. Sept. 183S.

p. 79.

(2) Mém. sur l'onlre de distribution des fibres dans Ie corps

central de la tige , par Ie mcine. 1. c. Dec. 337. Zie ook

het Rapport Tan MIRBEr, over deze vcrh. aldaar , bl. 350.

(3) De uitgebreidheid van deze en bovengenoemde verhan-

deliugeu , en de grenzen van ons bestek, gedogen slechts

derzelver vermelding [Ann. d. Sc. nat. Dec. 1833).
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De Hr. F. DOZIJ heeft (I) de aaadaclit gevestigd

op de voedingsverrigling in de planten. Het daar-

omtrent bekende heeft hij met eigene gevoelens

vermeerderd , en na de scheikundige bestanddeelen

der terra mineralis onderzocht en opgegeven te

hebben , heeft hij over die stoffen , welke naar zijne

meening bij den groei der planten den voornaam-

sten rol spelen gehandeld , onder welke het aci-

dum. humicum iu de eerste plaats door hem ge-

noemd wordt.

A.an de Acad, Royale d. Sc. te Parijs , heeft de

Hr. PAIJEN (2) eene verhandeling aangeboden over

de theorie der bemestingen , uit welke wij hier kor-

telgk mededeelen dat het volgens hem aan stel-

lige bewgzen ontbreekt, om aan te mogen ne-

men, dat ulmine , of ac. ulmicum, een stand-

vastig product der ontbinding van plantaar-

dige stoffen , als zoodanig in de wortels der

planten konde overgaan. Vooral het praktische der

stikstofhoudende V zelfstandigheden is door paiien

behandeld. Men moet volgens dezen in dezelve

altijd eene trapsgewijs vermeerderende ontbinding

tracliten daar te stellen ; deze moet dus toenemen

naar mate de plant groeit , en meer ac. carbonicum

kunnen doen ontwikkelen, naar gelang dat de plant

meer voedsel behoeft. Tot de bereiking van dit

doel wordt de vermenging van dierlijke kool met de

mest aangeraden, van welke de Hr. paijen de

beste gevolgen zag.

Eene korte zamenstelling van het voornaamste

(1) Diuerlatio de Terra minerali , Lugd. Bal. 1833.

(2) jinn. d. Sc. nul. Nov. 1833. p. 322).
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dat reeds vroeger was bekend gemaakt over den in-

vloed vau den grond , de lucht , het water , het

licht, de warmte, de bemestingen, en de verschil-

lende cultuur op de planten j is te vinden in een

klein werkje van Sir jOHN siNCLAiR (1) , waarby

ook wenken gevoegd zijn over het voortbrengen van

species hybridae.

MACAIRE (2) heeft proeven genomen op planten

met eenige gazsoorten , als cJilorium
,
gaz ac, ni-

trosum , hydrogenium sulphuratum , en gaz ac.

hydro chloricum ; uit dezelve blijkt, dat deze gazzen

vooral des s'nacbts voor de vegetatie schadelijk zijn.

Omtrent de opneming van atoium door de plan-

ten, heeft VAUDIN (3) waarnemingen en proeven

bekend gemaakt , uit welke hij wil opmaken , dat

er in alle tijdperken van het plantenleven, absorp-

tie van gaz azotum uit den dampkring plaats heeft.

Dat er in alle zaden stikstof aanwezig is , heeft de

Hr. GAY-LUSSAC uit Scheikundige ontledingen be-

sloten (4).

De Hr. P. H. boutignij (5) heeft trachten aan

te toonen , dat het koper in de planten somtijds

aanwezig , niet te houden is voor een product der

vegetatie, maar voor een bestanddeel dat door op-

(1) Hints on vegeiation , the agcnts nccessary for the produc-

tion of plants , aud those which are injurious or dtstruc~

tive for them. Londoa 1833.

(2) Ann. d. Sc. nat. Avril 1833. p. 416.

(3) Journ. de Ch. med. de Pharm. et de Toxicot. IX. Aout

1833. 4ÜG.

(4) Ann. de Chimic et de Phijsiquc. 1833. Sur la présence de

VAzote dans toutes les scmences.

(.•)) Journ. de Ch. mcd. de Pharm. el de Toxic. IX, Mars

1833. p. 147.



133

slurping der wortels in deplaiiteu word l opgenomen.

Reeds in het jaar 1832 had boutignu aan de Soc.

de CA. méd. , over dit onderwerp mededeelingeu

gedaan. De uitkomsten zijner latere nasporingen

komen hier op neder , dat wijn , cider, en koorn

,

somtijds wel deeleu van dit metaal ia zich bevat-

ten , doch slechts dan wanneer de grond op wel-

ken de wijnstok , het koorn en de appelboomen

groeijen , zelf dit bestanddeel bevat.

De proeven over de uitwerping en afzondering

door de wortels , door onzen beroemden landgenoot

BBUGMANS het eerst genomen , waren dikwijls door

op hem gevolgde Physiologen in twijfel getrokken.

Men ziet met genoegen dat de canuolle over dit

belangrijke punt eenstemmig denkt met dien be-

roemden en voortreiTelijken natuuronderzoeker , die

in zijne beschouwingen van deze functie, dikwijls op

eene te weinig billgke en niet wetenschappelijke wijze

is beoordeeld (l). De Heer macaire (2) heeft, op

DE candolle's verzoek een aantal proeven ter

bevestiging der theorie van brugmans gedaan, uit

welke hoofdzakelijk blijkt , dat de meeste planten

door hare wortels stollen uitwerpen , welke naar de

natuurlijke familien verschillen. Er zal echter in

deze zaak altijd veel twijfelachtigs blijven , zoo lang

men niet meer hekend is met het leven en afster-

ven der haarworteltjes, en zoo lang men niet met
meer zekerheid over den loop en den weg der sap-

pen, vooral der nederdalende , kan oordeelen.

(1) Wij licdocIcD Iiicr vooral, c. c. fiArs's Enlwurf tuier

Pflanzcnphijiiulogit au/ die neuern Thcorim der Physik
uiul Chemie gegründil , aui dem Dtmischcn. 1798.

(2) Ann. d. Sc. nul. 1833. Avrxl p. 'i02.
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De Heer biot (1) heeft door genomene proeven

getracht eene grootere waarschijnlijkheid te geven

aan de meening, dat een gedeehe der in de bla-

deren gevormde producten, in den stam en de wor-

tels nederdaalt. Men zoude het door hem mede-

gedeelde misschien wel voor stellige bewijzen kun-

nen houden. Hij heeft in het nederdalende sap

gecarboniseerde producten aangetoond , en de ver-

anderingen nagespoord , die deze stoffen in de bla-

derige organen ondergaan , en bepaald of de nieuwe

aldus in de bladeren gevormde bestanddeelen , wor-

den aangetroffen in de sappen , welke men meent

uedertedalen. — Alle de opmerkingen van biot

strekken tot bewijs dezer meeningen. Zoo zag hg

in het opstggend sap van Berken , in het begin der

lente , suiker welke bij polarisalio circularis naar

de linkerzijde draaide , terwijl die suiker in de bla-

deren niet aanwezig is , maar daar vervangen wordt

door suiker welke i-egts draait, en in Mei in de

schors gevonden wordt ; daar nu het op dien zelf-

den tijd door BioT verzamelde opstijgende sap vol-

strekt geen suiker bevatte , konde dit met het ne-

derdalende onmogelijk worden verwisseld. In den

Vijgenboom heeft het lentesap eene regts draaijende

beweging , en dat der bladeren eene linksche be-

weging. Dit laatste nu is in Mei weder in het

cambium te vinden. Wij zijn niet in staat om hier

alle de verdere belangrijke waarnemingen , waarmede

BIOT deze zaak heeft willen toelichten , mede te

deelen (2).

(1) Mcmoire sur quelques nouveaux faits pour servir a VHU~
toire de la vcgctation ,

par M. BIOT {Atm. d. Sc. nat. jVbf.

1833. p. 251. Bibl. Un. Nov. 1833. p. 242).

(2) Over polatisalio circularis vindt men eene korte verh. in
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Onder de verschgnselen der orgauische natuur, welde

zeer belaügrijk zgu , doch welker oorsprong om vele i-e-

denen nog niet volledig konde bekend worden , behoort

het lichten of phosphoresceren der planten en dieren.

De meeste tot hiertoe gegevene waarnemingen , zijn

ontbloot van de opgave der omstandigheden welke

welligt tot eenige voldoende verklaring aanleiding

zouden hebben kunnen geven. — Onder de Cryplo-

gamen heeft Prof. delile te Montpellier , onlangs

dit verschijnsel waargenomen, bij Agaricus olearius

(1). Hij zag dezelfde plant gedurende vele opeen-

volgende nachten een phosphorisch licht verspreiden

,

en sommige planten van dezelfde soort vertoonden

dit verschijusel wel gedurende eene geheele week.

Hoewel van den grond en de wortels van boomen

afgerukt
,

gaven de planten dit verschijnsel , van

een uur voor middernacht tot den volgenden mor-

gen. J)e Agaricus geeft daarbij geen reuk, Hoe

duister ook de plaats was , op welke men de plant

overdag bragt , gaf dezelve echter nimmer licht.

neiGBR , LIEBIC. u. BRANDESjtfa». ƒ. d. PA. Feftr. 183*.

Wij herinneren hier verder aan eene verh. van den Hr.

BIOT , in A'ouv. Mem. du mus. d'Hist. nat. 2dc stuk , ia

welke ziJDe proeven over polarisutio circularis bevat zijn ,

en de ontdeVkinf;en van üioT omtrent de optische eigen-

schappen van het doen draaijen der polarisatie vlakken

door verschillende suikersoorten , zijn voorgesteld.

(1) Zie yirch. Bol. par CUILLEMIN 1833. delile dwaalt

echter als hij schrijft dat onder de btdtktbloeijende plan-
ten , het verschijnsel tot hier toe alleen is waargenomen
hij Bijtsut phosphortus i Zie: tiedemani^ , I'hijsio/ogie

dei Menuhen. I. BI). 1830. s. 'i88. , en over een dergelijk

verschijnsel in schoone nachten waargenomen in de gele

bloemen van Hclianihut , Tagcles enz. , Nova acia Ac.
Nul. Cur. XI. p. 023. nELlLB zag het niet in de heer-

lijle omstreken van Munlpellkr.
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Wrijving deed liet licht verminderen , en het mi-
croscoop liet geen onderscheid in structuur kennen

tusschen die deelen welke al of niet phosphoresce-

ren. Deze Agaricus schijnt al weder te bewijzen voor

onzekere eigenschappen dezer planten, delile on-
dervondt geen nadeel van het gebruik , terwijl de
Hr. DESTREMS dezelve voor vergiftig houdt. Van
alle de phosphorescerende Cryptogamen is deze

Agaricus de grootste. Men ziet het licht alleen in

de vruchtdragende deelen. De lichtende Champignon
van Amhoina door RUMPH beschreven (1), is asch-

graauw , die van Monlpellier is helder geel gekleurd

,

waaruit men zoude kunnen opmaken , dat dit ver-

schijnsel onafhankelijk is van de kleur.

Eeue duidelijke verklaring en beschrijving der

deelen uit welke de vrucht bestaat, en van de

verrigtingen welke ieder dezer deelen uitoefent

,

benevens eene beschrijving van de kieming der

zaden , is men verschuldigd aan den Heer f. a. g.

MIQUEL (2). — Van denzelfden reeds door andere

geschriften (3) bekenden Botanist, heeft men in

het jaar 1833 te Leiden eene organographlsche ver-

handeling bekroond, in welke de gevoelens van

LINNÉ , GOETHE, ROEPER, F. G. GMELIN, en

(1) Zie: Herbarium Amhoinense , VI , Cap.XXIII , Lihr. VI.

(2) Comm, de Gtrmmatione planfarum
.
pracmissa brevi dis-

putaiione de partibus sive organis ^
quibus constat fructus ,

deque harum parfium functione. Deze verhaudeling reeds

in 1831 bekroond , is eerst in 1833 in het licht gekomen
,

om welke rede wij dezelve hier vermelden.

(3) Flora Bcïgn Scptentrionalis sive Florac Batavac compen-

dium. Vol II. Plantas Crtjpt. continens. Parsl. elabarata

studio F. A. G. MiQüEL et M. DAssEM; edidit , emendavit ,

atque pracfatus est H. c. vAN hall ; van welk werk

echter , als tot het vorige jaar behoorendc , hier geenc

melding gemaakt is.
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andere, oailrcnt den oorsprong, de ontwikkeling,

de opvolging der organen in de planten , worden

uileengezet. Het ligt buiten ons bestek om van

deze verhandeling een uitti'eksel te geven , terwijl

wij de beoordeeling van dit werk aan kundiger

mannen moeten overlaten. Wij vinden in dit

stuk de gevoelens van andere plantkundigen , niet

alleen op eene geleerde en schrandere wijze uit-

eengezet en beooi'deeld , maar ook met eigene waar-

nemingen van den Schrijver vermeerderd (1).

Omtrent de structuur en de wording der zaden

in de Crjptogamen
,

gaf hugo mohl belangrijke

waarnemingen. Uit deze blijkt het dat de sporen

,

aan welke men vroeger eeneu zeer eenvoudigeu bouw

heeft toegeschreven , niet zoo geheel eenvoudig zijn.

Het onderzoek van Riccia glauca heeft zulks den

Hr. MOHL bewezen. Het sporangium dezer plant

is bolvormig , uit verlengde cellen gevormd , met

dunne wanden, welke vervuld zijn met korrels plan-

tengroen. Wanneer zich dit sporangium begint te

ontwikkelen , is hel vol bolvormige blaasjes , ge-

vormd uit een dun en ongekleurd vlies. In deze

blaasjes , is een korrelig en troebel vocht hetwelk

zich later in vier deelen verdeeldt , elk van welke

met een zeer dun vlies bekleed is. Door de druk-

king , welke deze vier ligchaampjes op elkander uit-

oefenen , wordt derzelvcr vorm gelijk aan eenen

stompen en driehoekigen kegel of pyramide. Zijn

de in dezelve bevatte sporen groot en rijp gewor-

den , dan verdwijnen de cellen , in welke zij gevormd

zqn, en te gelijker tijd ontwikkelt zich op het vlies

(l) Commentado de organorwn m vegctabilibut ortu et mcta-

morphoii j m Ac. t,. B. praemio ortmila 1833.
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dat dezelve bedekt , een ander dun en gelijkvormig

vlies , hetwelk naderhand rijp wordende cene zwarte

kleur aanneemt. De zelfstandigheid der sporen zelve

,

is olieachlig. Wij verwijzen om de verdere bijzon-

derheden hier toe behoorende, en des schrijvers

denkbeelden omtrent de ontwikkeling der zaden in

de overige klassen der in dit opzigt nog zoo weinig

bekende Cryptogamen , tot de Fhra , oder Bot. Zei-

imig (l).

Dr. 1. G. KURR heeft eene verhandeling geschre-

ven over de verbreiding der neclaria in de familien

van Let plantenrijk, over derzelver bouw, en kleur,

over de bestauddeelen van de nectar , en de ver-

rigtingea dezer organen (2).

De Hr. m. h. braconnot , zag in de bloemen

Van Nerium Oleatider de eigenschap van insekten

te kunnen vangen (3). — Hieraan heeft echter de

prikkelbaarheid geen deel , maar zulks wordt ver-

oorzaakt door een kleverig sap hetwelk van het

stigma afvloeit, en tussehen de stamina en an-

therae, vooral vliegen en andere kleine Diplera^

aan de bloem vastgehecht houdt,

GiROU DE BUZAREINGUES deelde proeven mede

aan de Acad, d. Sc. over de generatie der plan-

ten. De kunstmatige bevruchtiging stelde hij daar,

(1) Flora, 1833. n°. 3— 5. Bij de aanhaliog der /'/ora
,

makea wij den Lezer opmerkzaam , dat wij van een groot

aantal der ia dezelre te vinden stukken
,
geen gewag hebben

kuiimn maken , en met des te minder zwarigheid deze

zijn voorbijgaan , om dat wij dit blad in ieders handen

mogen veronderstellen,

(1) üntersuchungen veber die Bedeuiung der Nektarien in den

Blumen. Stuttgardt. 1S33.

(3) Sur la facultè que posscdent les fieurs de Laurier Rosé

d'attrapper les insectes. Ann, d, Ch. et de phtjsiq. 1833.

(4) ^nn. d. Sc. nat. Se.pt. 1833.
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door van de meeldradeu eeiie pap te maken met

water, en door het pislillum daarmede te bevoch-

tigen met een penseel, of door het vocht te gieten

in de kx-oon der vrouwelijke bloem , en door de

manncUjke deelen zonder kroon , in de vrouwehjke

bloemen te plaatsen, hetz^ gebonden of ongebon-

den. Hij bad de volgende uitkomsten :

1° Misdragt der vrouwelijke bloemdeelen in bloe-

men , uit welke de mannehjke deelen waren wegge-

nomen.

2° De foecundalie langs den natten weg gelukte

in ééne van negen en twintig pi'oeven.

3° Het eerstgenoemde komt overeen met de al-

gemcene waarneming , dat langdurige i'egens ge-

durende den t^d van het openen der bloemen,

dikwijls misdragt der vrucht geven.

4° Er is geene zekerheid voor de foecundatie,

omdat eene geopende vrouwelijke bloem
,
gedurende

ccnigen tgd bij eeue mannelijke is geweest, vooral

indien dit plaats heeft vóór zonneopgang en het

ontwaken der insekten. Er is eene oorzaak noo-

dig, welke het polten vi°ijmaken , en op de vrou-

welijke bloem overbrengen kan.

5° De foecundatie is onzeker als de mannelijke

bloem reeds verwelkt is.

C Het product der foecundatie is in eene regte

rede met de hoeveelheid van aangebragt pollen,

7" De llijbridalio is zonder twijfel mogelijk

,

doch is des te moeijclijker, naar mate de variëtei-

ten, welke men vermengen wil, meer verschil aan-

bieden.

8° Men kan door llijbridalio
, producten ver-

krijgen, welke noch aan de vrouwelijke, noch aan

de mannelijke plant gelijk zijn.

NAT.TIJÜSCHK. k
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9° De geschiktbeid om zaden voort te breugen,

uit welke mannelijke planten zullen ontstaan, liangt

volgens G. D. B. af, van de plaatsing van het zaad.

Deze geschiktheid is grooter van boven dan van

onder aan den slam, de aar, den zaaddrager,

en bij sterkere stammen grooter dan bij dunnere.

Dit geheele leerstuk werd sedert den tijd van

LINNAEUS meer en raeer onderzocht, aan eiken

tTOJfel getoetst, en voor een deel opgehelderd. De
familien der Standelkrxddigen en Asclepiassen ble-

ven echter, om den zonderlingen bouwen de plaat-

sing der stuifmeelknoppen , met de algemeen aan-

genomcne theorie in strijd , en men behoefde , om
dezelfde wijze van bevruchtiging aan te kannen ne-

men, ophelderingen, waarnaar het groote heir der

plantenpbjsiologen , sedert de ontdekking van het

microscoop en het ontstaan der planteuphysiologie
,

te vergeefs gezocht heeft. Het bleef voor den Heer

ROBERT BROWN be.waard , de lang gezochte ver-

klaring voor dit deel der plantennatuur te vinden

;

van welke ontdekkingen de slotsom werd medegedeeld

aan de hinnaeaansche Sociëteit te Londen (1).

Wij willen van deze verhandeling den inhoud

opgeven, en wel zoo kort, als het belang der daarin

bevatte nieuwe menigvuldige opmerkingen dit toe-

laat.

(1) Observations on the organs and mode of fecundation in

Orchideae and Aiclepiadeae , by ROBERT BROWN, Esq.

{Transactions of the Linn. Soc. londos 1S33.) Ook
over^enomea in GUILL. Arch. , in het Phil. mag. and

Annals of philos. , in ROB. BROWNS ferm. Schr. yon

Dr. N. VOfJ ESENBECK.
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I. ORCHIDEAE.

RocERT BROWN heeft een gescliiedkundig overzigt

gegeven omtreut al hetgeeu vroeger dit onderwerp

betrcfl'enJe , is bekend gemaakt. De meeuingen der

schrijvers verdeelt hij in die, door welke de onmid-

dellijke aanraking van het stuifmeel met het stem-

peltje, als onmisbaar in de Orchideen werd ge-

houden , en die door welke gesteld werd , dat de

onmiddellijke aanraking, of voor geheel onwaarschijn-

lijk of voor moeijehjk moest worden gehouden. — Na
eene beoordeeling van beide

,
geeft ons de Schr. de

slotsom zijner eigene waarnemingen , welke hier op

neder komt (2).

In de eerste plaats vinden wij zijne gevoelens , over

de betrekking der zijdelingsche mecldradnii met de

overige deelen der bloem. Hij had dezelve reeds

vroeger beschouwd als behoorende tot eene andere

serie van organen , als het middelste en meest

vruchtbare mecldraadje, hetwelk door lindleij

is voorgesteld in eene stenographische figuur (1).

In de Orchideae, in welke men drie meeldraadjes

ontwikkeld ziet , zijn niet alleen de dusgenaamde

auriculae op het middelste meeldraadje ontwikkeld,

maar men ziet er ook eene aan de bovenste zijde

der zijdelingschc meeldraadjes, welke hier tegen-

overgesteld zijn aan twee afdeelingen der uitwendige

serie van het pcrianthium.

(2) Het geschied kundige van het nieuwste van dit onderwerp,

i« uit de nieuwere physiologischo werken bekend , het

oudere i< vooraj Ie viadcn ia het werk van A. iiENSCiiEr,
,

uitgegeven door F. J. V. «ciir.r.VEn , von der Scxua-
lilut der I'flunzen. Jircsl. 1820. Wij gaan daarom dit

deel der verhandeling slil/.wijgcndc voorhij.

(l) Intr. |>. 2C'i.
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Omtrent het stempeltje meikt be. bet volgende

op. Terwijl hetgeen andere plantkuudigen me-

dedeelden zeer oppervlakkig was, kan men het er

voor houden, dat de KiCHARD de vader reeds

meer volledige denkheeldeu omtrent dit onderwerp

heeft gehad. Uit zijne onderzoekingen bleek hem ,

dat de Orclt. in der daad drie stempels hebben

,

die in het algemeen min of meer zamenvloeijen,

maar in sommige duidelijk onderscheiden zijn; en

van welke er somtijds twee zijn, die op zeer lange stijlen

geplaatst zijn. Deze stempels staan tegen over de drie

afdeelingea van het perianlhium, en bepalen de

assen der onderstaande het vruchlbeginsel zamen-

stellende deelen. Dit laatste hield BR. voor uit drie

eenvoudige ovaria bestaande , met de eidragende

randen aan elkander vereenigd. Bauer houdt het

ovarium voor uit zes stukken te zamengesteld

,

welke meening berust op het bestaan van zes vaat-

strengen {yascular cords) , op de schijnbare afbre-

kingen van het cellenweefsel , en de eigenaardige

wijze van openspringen van het zaaddoosje. Waar-

tegen Br. in het midden brengt , dat het getal

der vaatstrengen , bestemd voor alle deelen der

bloem, liever moet beschouwd worden als aan-

duidende de afdeelingen van heljie/ianlhinm , dan

die van het vruchtbeginsel ; de aibrekingen in

het cellenweefsel beschouwt BB. liever als eene

eenvoudige voorbereiding voor de wgze van open-

bersten, welke in deze familie plaatsheeft, terwijl

ook de rangschikking Aex placeiilae aan de wanden,

met dezelve strijdig is; waarbij nog komt, dat

de plaatsing der stempels bijna met zekerheid kan

bewijzen , dat het vruchtbeginsel driehokkig is.

In de geslachten der Standelkmidigeti , waarde
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zijdeliiigscbe nieeldraden geheel zijn ontwikkeld,

en de middelste geen belmknopje draagt , zoo als

in Cijpripedium en Apostasia, zijn alle drie de

lobben van het stempeltje evenzeer ontwikkeld ; zij

zgn in vorm en bouw bijna gelijk, en zijn (zoo

als BR. uit proeven met Ci/pripe<Jium is gebleken) , al-

le geschikt om de voorttelingsverrigting uit te oefenen.

In de meeste andere gevallen is de voorste en

aan het volkomen meeldraadje overgestelde lob

,

zoo wel in vorm als in bouw verschillend van de

twee anderen. Tot dezelve behooreu de klieren
,

aan welke de stuifmeelmassa's zijn vastgehecht,

maar van welke deze in den aanvang altijd eerst

onderscheiden ziju, zoo als uit de Ophrijdeae blij-

ken kan. Ook bij de bevruchting schijnt deze

lob eene andere verrigting te hebben als de zij-

delingsche , welke altijd in graad van ontwikke-

ling verschillen, en steeds , wanneer het vrucht-

beginsel volkomen is
,

geschikt zijn , hare eige-

ne verrigting uit te oefenen. Deze zijdeling-

sche stempels zijn in de afdeeling der Salyrineae

en Ophrijdeae het meeste ontwikkeld. Er is in

de Orch. bijna geen voorbeeld van een geheel en

al ontwikkeld meeldraadje, te gelijk met het daar-

tegen overgestelde stempeltje, dat deszelfs va-

ten ontleent uit dezelfde streng. In- den gewonen

bouw aan deze familie eigen, waar slechts een

meeldraadje volkomen is , verliest het daarmede

in gemeenschap staande stempeltje geheel of ge-

deeltelijk deszelfs eigene functie en krijgt deze te-

rug, om zoo te zeggen, in het geval , wanneer dit

meeldraadje onvolkomen, of zonder helmknopje is.

Het schijnt dat, om eene volkomeuc ontwikke-

ling der zijdelingsche mecldraden en zijdclingschc
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stempels te hebben, deze organen nooit tegen el-

kander over, maar altijd afwisselend geplaatst zijn.

De oorspronkelijke bouw en ontwikkeling van

het niet bevruchte ei , nog niet genoegzaam na-

gegaan en bekend zijnde, besloot BR. tot het on-

derzoek dezer zaak. In deszelfs trapsgewijze ontwik-

keling stelt bet ei alle die veranderingen daar, welke

MIRBEL heeft bekend gemaakt (1), als in andere

familieu plaats hebbende.

De eerste toestand, in welken BR. bet cider Or.

zag, was een klein lepeltje, hetwelk uit de pap-

pige oppervlakte van de placenta uitstak. In een

volgend tgdperk, is het beginsel van den ring der

tesia zigtbaar aan de basis van de tepelvormi-

ge kern. De daarop volgende veranderingen , te

weten : het aangroeijen der lesla , de verlenging

van den navelstreng, welke nimmer vaatachtig is,

en de kromming of omkeering van bet geheele ei

,

zoo wel als bet naderen van de punt van de nu-

cleus naar de oppervlakte der placenta, hebben

op vei'schillende tijdperken plaats en in betrekking

met de ontwikkeling van de andere deelen der bloem.

In de meeste gevallen is het ei in een' geschikten

staat en rigting, om aan den invloed van het man-

nelijk deel onderworpen te zijn, op het tijdstip van

de opening der bloem. In eenige Orchideae evenwel

,

zoo als in Ci/pripedium en in Epipactis , heeft de om-

keering van het ei , en de geheele bedekking van deu

nucleus door de testa , eerst plaats , lang na het ver-

welken der bloem , en zelfs nadat op bet stem-

(1) Ann. d. Se. nat. XVII. p. 302 et JHém. de VAc. il. Sc. de

rinsl. TX. p. 212.
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peltje , het pollen gebragt is , en deszelfs buisjes in

de bolle van bet vruchtbeginsel zgn doorgedrongen.

Het weefsel der stempels in de Or. , verschilt

uiet veel van dat van andere familien. De blaas-

jes , welke dezelve zamenstellen , zijn zeer digt op

elkander geplaatst, en tusscben dezelve is geene

vloeistof. Later , evenwel altijd vóór de bevruch-

ting, worden deze blaasjes grooter, en zijn door

eene smerige, in groote hoeveelheid afgescheiden

stof, van elkaar gescheiden. De buis van den stgl,

of van den stempel , welks wanden op bijna de-

zelfde wijze zijn zamengesteld , ondergaat dezelfde

verandering alweder vóór, en niet zoo als bauer

deze laatste verandering beschouwt, ?ia de bevruch-

ting.

In een' verderen , hoewel nog niet bevruchten staat

van het vruchtbeginsel , zijn de bovenste deelen

welke het vervolg daarstellen der assen der drie pla-

cenlae , die evenwel geene eitjes voortbrengen, een

weinig verschillend van bouw van die van het grootste

gedeelte der holte, maar nog veel meer van die

der holte van den stijl, hebbende namelijk deze noch

eene oogenscliijulijke afscheiding, noch eene zamen-

stcUing uit dezelfde plaatjes. Er is eene smalle

streep, welke zich uitbreidt aan beide de zijden van

elke jilucenta, bijna zoo verre, als dezelve eidra-

gend is. De drie strepen , welke het bovenste ge-

deelte der assen bckleeden , en de zes lijnen aan de

randen der drie plancnlae , kunnen, om redenen

hier onder te melden , de geleidende oppervlakten

van het bcvruchtigcnd stof worden genaamd.

Zoo is dan het vruclilbeginsel gesteld, wanneer

het geschikt is voor de ontvangst van het bevruch-

ligend Slof, en de wijze van bevruchting geschiedt
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door oumiddellijlie aanraking van de massapollinica

met het stempeltje. BR. zag vooral in Satijrineae , of

Ophrydeae en de Are(/iuseae , dat de stuifmeelkor-

rels , aan den invloed van den stempel onderworpen
,

buizen {tubes or boyaux) voortbragten
,
gelijk aan die ,

vfelke AMici (1), en adolphe brongniart (2) in

vele andere familien hebben waargenomen.

In de Slandelkruidifjen
,

geeft één stuifmeelkor-

reltje ééue enkele buis. Zij hebben ^ooo duim

diameter, zelfs wanneer zij nog aan hare korrels

hangen , van welke zij zich reeds afscheiden , wanneer

zg nog in de blaasjes van het stempeltje gemengd

znn , onder hetwelke BR. dezelve nimmer met de

korrels vereenigd , zag afdalen. Zij zijn geheel

cylindrisch, en 300— 400 malen vergroot zijnde,

kan men er zeer kleine , zeer dooi'schgnende

korreltjes in ontdekken. Daar uu op den stempel

en het daarop gelegen vocht, een groot aantal

stuifmeelkorrels te gelijk wordt uitgestort , zijn ook

de buizen groot in aantal, en vormen door hare

onderlinge vereeniging eene streng , welke door het

kanaal van den stempel of den stijl gaat.

De holte van het vruchtbeginsel bej-eikende , ver-

deelt zich deze streng regelmatig in drie afdeelin-

gen , welke zeer digt zijn geplaatst tegen dat korte

bovenste deel van de as der kleppen , hetwelk

geene placeniae draagt; vervolgeus is aan het punt,

waar deze aanvangt, ieder deel van de streng in

twee andere verdeeld , welke zes strengen nu af-

dalen langs de reeds boven beschreven geleidende

oppervlakten, en zich uitstrekken zoo verre als de

(1) AIH della soc. Hal. XIX. par. 2. png. 254.

(2) Ann. d. se. Nat. XII. j?. 34.
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placentae zelve, met welke zij bijna, maar niet ge-

heel eu al, ia aanraking zi)Q. Deze slreugen nu

schenen geheel en al te bestaan uit stuifmeelbui-

zen, zoader vermenging van de blaasjes van het

stigma.

Het blijft nog te bepalen , op welke wijze de ge-

noemde stuifmeelbuisjes op de eiljes werken. Ami-

ci (1) meent, dat in alle gevallen één buisje met

één eitje in aanraking komt. Du PETIT thouaks

heeft bijna dezelfde meening; hij gelooft echter,

dat de genoemde strengen tot het slUjma der Or-

chidieën behooren , en beschrijft derzelver uiterste

vertakkingen als zich met de eitjes vermengende.

Deze strengen ontmoeten elkander in de rijpe vrucht-

doos, en zijn daar , in aanmerking nemende de druk-

king , aan welke zij zijn onderworpen geweest, niet

in omvang verminderd; en wat aangaat de aanmer-

king van DU PETiT TliOüARS , dat de zijtakken

de eitjes in onregelmatige groepen zouden schei-

den, deze is zeker niet geheel en al naauwkeui'ig,

omdat dit zelfde reeds plaats heeft vóór het be-

staan der strengen.

Wat den oorsprong der stuifmeelbulzen aangaat,

kan ten gunste van het gevoelen van brongniart veel

in het midden worden gehragt. Het bestaat daarin

,

dat dezelve behooren tot het inwendige vlies vanden

siuifmeeikorrel, wanneer men in de meeste geval-

len de naauwe aanhechting van twee vliezen aan

wil nemen. R. BR. houdt het voor ontwijfelbaar,

dat Je verlenging van de buis , ccne werking is

van de levenskracht,' veroorzaakt of opgewekt door

(I) Am. d. MC. nat. xxr. p. 329.
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eenen inwendigen prikkel en waarschijnlijk wel door

de afgescheiden stof op de oppervlakte van het

stigma. De verlenging der buizen , zoo eigenaardig

en opmerkelijk in deze familie , en hare afschei-

ding van de stuifmeelkorrels vóór den volkomen

wasdom derzelve , maken het waarschijnlijk , dat zij

haar voedsel verkrijgen, of uit in het korreltje be-

vatte deeltjes, of van de geleidende oppervlakten,

met welke zij in aanraking zijn.

De eerste merkbare invloed van het stuifmeel op

het stigma en op het vruchtbeginsel , is het aan-

groeijen van het laatste. Het ei wordt grooter ; in de

weinige gevallen , in welke de nucleus op dien tijd

nog naakt is, wordt deze met de tesla bedekt, wel-

ker oorspronkelijke top, nu benedenste uiteinde

geworden, open blijft. De Jiucleus verdwijnt dan

en smelt zamen met de tesla. Kort na , of mis-

schien op den oogenblik zelven, dat deze nucleus

verdwijnt, en terwijl het ei steeds in omvang toe-

neemt, ziet men eene kleine i-onde en niet door-

schijnende vlak ontstaan, ongeveer in het midden

der tesla- deze vlek nu is het beginsel van de

naderhand te ontwikkelen kiem. Men ziet dan

een klein draadje, hetwelk uit korte cellen bestaat

,

in eene van welke , BR. slechts éénmaal eene bewe-

ging van kleine korreltjes zag. — De laagste cel van

dit draadje is waarschijnlijk de allereerste staat van

hetgeen naderhand door vermeerdering van omvang

en nederzetting van korrelige stofjes, verandert in

de ondoorschijnende vlek , of het begin van de aan-

staande kiem. De eenige blijkbare veranderingen

welke in deze kiem plaats hebben, zijn de uitzetting

en naderhand de meer duidelijke cellenstructuur.

In staat van rijpheid zijnde, stelt dezelve een ovaal
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of bijua bolrond ligchaam daar, en bestaat uit ge-

lijkvormig cellenweefsel , hetwelk met een zeer dun

vlies omkleed is, en welks basis niet één bewijs

geeft van eene oorspronkelijke aanhechting aan dit

punt; terwijl aan den top de overblijfsels der bene-

denste ingekrompen geledingen van het cellendraadje

gewoonlijk nog zigtbaar zijn. Dit oelachtig ligchaam

kan beschouwd worden als de embryo daarstellende,

die zonder alhumen is, en welks kiemingspunt de

top zoude zijn, d. i. de plaats, waar het draadje

is, dat is te zeggen, dat uiteinde, hetgeen in hel

niet bevruchte ei met den top van den nucleus

overeenkomt. Deze beschrijving van den embryo

der Orch,, als daarstellende het geheele ligchaam

van den tiucleus , en dus geen albumen hebbende

,

komt overeen , met hetgeen du petit thouars en

RICHARD de vader daarover bekend maakten. Het ei

en de zaadstreng hebben in deze familie geene vaten.

De Schr. eindigt zijne verh. over de Orck. , met

eenige algemeene aanmerkingen , rakende vooral het

cellenweefsel dezer planten.

Op den 5 Jung 1832 heeft BR. eenige nadere

opmerkingen omtrent de Orch. medegedeeld.

Hg had vroeger gemeend , dat vóór het aanbrengen

van het jxjllen op het sligtna, noch in het weefsel

van het stigma, nocli in de holte van het ofamtm

,

eenige schijn der slijmige buizen (nmcous tubes)

was, en dat in alle de gevallen , waar het^w/Ze» er

incdc was in aanraking gebragt, deze buizen voor-

kwamen. Hij heeft later opgemerkt , dat een kleiu

deel der massa genoegzaam is tot voortbrenging der

buizen in de holte van liet ovarium, In BoJialea

npecwaa merkte hij op, dat één enkel insekt ecu

groot aantal bloemen bevruclitle.



150

Omtrent bet eerste verschijnen der buizen heeft

BR. geeu voldoende opmerkingen. Ia Bonatea zag

Lij wel , dat dezelve zich spoedig vertoonden , hoe-

wel niet onmiddellijk na de voortbrenging der iubi

pollinici; Lij merkte op , dat zij Let eerst verschenen

in Let weefsel van bet stigma, in de nabijheid

der tubi pollinici , van welke zij misschien alleen

daardoor te onderscheiden zijn , dat zij op de

oppervlakte, of van binnen, minder korx-elach tig

zijn , en door dat de holte hier en daar afgebroken

is (welken toestand BR. coagulum noemt, en wel-

ke door hem nooit is waai-genonien in de bui-

zen, welke onmiddellijk aan deu stuifmeelkori'el

hangen). Men zoude misschien kunnen meenen , dat

er in de stuifmeelbuis eene verandering had plaats

gehad, na Let loslaten der korrel, en dit misscLien

wel door de werking der buizen , op Let in Let

stigma bevatte vocLt. De groei en de verdere ont-

wikkeling dezer buizen zijn minder duister , dan de

oorsprong van deze, en kunnen met zekerheid

worden aangetoond.

In Bon. zijn dezen buizen bij hun eerste verschijnen

bepaald bij , en vermengd met het eigen weefsel

van het stigma; later vindt men dezelve aan de

voorste zijde van den stijl; eerst weinige, later in

grooter aantal zijnde , vormen zij eene vrij dikke

slijmerige streng, in welke men slechts weinige of

geene der blaasjes van het stigma waarneemt. Wei-

nige dagen daarna, vertoont zich deze streng inde

holte van het ovarium , en verdeelt zich op de

bovengenoemde wijze, tot aan &e placenta, met welke

de verdeelingen evenwijdig loopen.

In Bon. verwelkt na de werking van \\elpolle7i , het

stempeltje, en daarna de stijl, het ovarium^ont
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aan , en nadat de verdeeliugen der tubi mu~

cosi bewerkt ziju, welke BR. in vele OreA. tot aan

de opening van het ovulum zag dooidringen
, gvoeijen

de eitjes aan , en de nucleus begint zich te ver-

looncD. Deze uiterste verdeelingen zijn niets an-

ders dan lubi mucosi, hetgeen uit de gelijkvormig-

heid blijkt.

Met bovenstaande mededeeling beeft R. BR. dus

aangetoond : 1°. De verlenging der buizen als niet

onmiddellijk door de korrels voortgebragt, maar op-

gewekt. 2°. De intreding van buizen in het /o-

ranien van het ei, aan het puntje van de aanstaande

embryo.

II. ASCLEPIADEAE.

De beroemde jacquin heeft de meeningen en

gissingen over de verriglingen der geslachtsdeelen

en derzelver bouw in deze familie , verzameld en

uitgegeven, in een werk, getiteld: Genitatia As-

cUpiadearum conlroversa. Adanson heeft in 1763

naanwkeurig de meeldraden van Aselepias be-

schreven, als hebbende de helmdraden in eene

buis , welke de vruchtbeginsels omgeeft, de twee-

bokkige hcimknopjes met den voet van den stempel

te zamcnhangende, en het stuifmeel der hokjes

als ceue zameiigestelde massa , zamenvloeijende kor-

rels daarstellende, even als in de Orch. Hij be-

schrijft als stempel het vijfhoekig ligchaam , echter

niet lettende op de klieren en derzelver prov.cssus

,

noch medcdeelcnde , op welke wijze de massaepoUi-

nicae er op werken of hare bevruchtende stof me-
dedcclen (l). In 1779 heeft cleichen, hoewel

(1) Microtcop. Enid. p. 73. aqij.
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ile massae pollinicae iu de jonge knoppen, voor

afgesclieiden houdende van de klieren van bet vijf-

hoekig in het midden geplaatste ligchaam , aan

hetwelke zg naderhand vastgehecht zijn, beide echter

beschouwd als behoorende tot het belmknopje. Hij

houdt het er verder voor , dat vóór dat de massaepol-

linicae zicii met de klieren vereenigen, zij uit hare

hokjes worden opgeheven , en zich zeer vast hech-

ten aan den snijdenden rand van den wand

der buis , welke de vruchtbeginsels omgeeft ;
—

• dat

dan aan deze massa's eene witte en kleverige stof

hangt, welke bij sterke vergrooting blijkt gevormd

te zijn uit buizen , in welke kleine bolletjes bevat

zijn; — deze buizen nu, met hetgeen in dezelve bevat

is, houdt G. voor de eerste grondstoifen tot vorming

van het pollen. Hij meent ook, dat de toppen der

stijlen niet oorspronkelgk zijn vereenigd met het

vgfhoekig ligchaam , tot hetwelk de klieren behooren

(het stigma ADANS. , JACQ. en andereu) ; hij houdt

de toppen der stijlen voor de ware stigmata, op

welke men, volgens hem, blaasjes en draadjes ziet

;

hij meent, dat de bevruchting (welke iu deze fa-

milie slechts zeer zeldzaam zoude plaats hebben)

,

gewoonlijk niet bewerkstelligd wordt , vóór dat in

genoemd vijfhoekig ligchaam de stempels zijn door-

gedrongen, welke overigens ook zonder dat, en wel

door middel vau insecten zouden kunnen worden

bevrucht. G. gelooft dus dat op twee verschil-

lende wijzen en wegen de bevruchtiging der As-

nlynadëen plaats kan hebben. In twee opzigten is

volgens BR. deze meening naauwkeurig, namelijk:

dat massae poll. oorspronkelijk van de klieren zijn

afgescheiden , en dat , wanneer zij gehecht zijn aan

het vlies hetwelk het vruchtbeginsel omgeeft, zij kleine
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buizea hebben , welke daar aau Langen , en met

eene korrelige massa vervuld zijn. lu 1793 heeft

c. c. SPRENGEL het gevoelen van jacquin om-

helsd, Avat aangaat de massae poll. , en het vijlhoekig

stigma. Hij hield het er voor , dat dit stigma eene

bovenste oppervlakte , of eene afscheidende punt

heeft , en uit twee vereenigde ligchanien is gevormd

,

welke ieder aau hun ovartian de bevruchtende stof

mededeelen , welke bestaat uit eene olieachtige stof,

welke door de oppervlakte der massae 2^f'll'ioinae

wordt uitgezweeten.

Ook hg houdt de Insecten als volstrekt noodig

voor de bezwangering.

RoBERT BROWN (1) heeft in 1809, deze gevoe-

lens aan de waarheid getoetst, en is in eenige op-

zigten in het gevoelen van gleichen getreden.

Stephen Elliott (2) heeft bekend gemaakt, dat

hij in Podostigma, een zeer verwant geslacht aan

Asclepias, eene vezel of streng heeft waargenomen

,

welke ging door het midden van het kleine lig-

chaampje, hetwelk bet steekje of de verdunde basis

van het stigma uitmaakt , en met den helmknop ge-

meenschap zoude hebben» Prof. LINK , hoewel eenen

verschillenden oorsprong aannemende voor de mas-

sae poll. ca de klieren, gelooft echter, dat beide

deze decicn tot bel helmknopje behooren (3). Vol-

gens hem , bestaat het stuifmeel of uit celweefsel

(zoo als in de ware Asclepiadeac) , of uit duidelijke

sluifueclkorrels (zoo alsin y'e/i/j/occae). L. C. TRE-

VIBANÜB (4) heeft in 1827 , eenige opmerkingen over

(1) Memoira of the Wernerian Sociclij , vol. \.

(2) Botawj of Carot. and Gcorg. l. 327.

(3) Ph. Hol. p. 300. IS24.

(4) Xtilichr. f. Ph,js. II. j). 230.



I5i

deze familie bekend gemaakt, welke betreffeude de

structuur van het stuifmeel , in vele opzigten van

die van BAUISR verscliillen. Hij beschrijft de massa

poll. als met eenvoudige kon-els vervuld , welke za-

mengedrukt, bijna rond, maar stomphoekig, on-

gekleurd zgn , en kleine korreltjes bevatten, terwijl

de drukking der buitenste korrels, op die welke

in aanraking zijn met het algemeen omhulsel, de-

zelve celachtig doet schijnen. Hij houdt het er

voor, dat de massa ^o//. , wanneer dezelve zich

vasthecht op de als na zeer kleverig zijnde proces-

sus , van buikig, plat, hard en doorschijnend

wordt; hetgeen waarschijnlijk is toe te schrijven

aan de uitrekking der bevruchtende stof, door de

processus, van welke deze overgaat op de klieren

en van deze op de hoeken van den stempel , van

waar dezelve gemakkelijk overgaan kan op de stijlen

en het vruchtbeginsel.

EllRENBERG (1) beschreef in 1829 de stuifmeel

massa als uit een eigen vlies bestaande , het welk

zich regelmatig opent , en welks holte niet celach-

tig is , maar onverdeeld met stuifmeelkorrels ver-

vuld , ieder van welke eene staart of rolronde dik-

wijls lange buis heeft, alle welke buizen gerigt

zijn naar het punt of de lijn bij welken het vhes

zich zal openen. Deze buizen houdt E. voor over-

eenkomstig met de buizen van AMICI en brong-

NIART, met dit ondei'scheid evenwel, dat in het

stuifmeelkorreltjc der Ascl deze buis een wezenlijk

deel uitmaakt , terwijl in andere soms , een uit-

wendige prikkel noodig is om deze buis voort te

brencicn.

(I) Linnaca IV. p. 94.
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Elliot maakte geene melding van de wijze op wel-

ke deze korrels, welke meteeueu staan voorzien zgu
^

op bet stempeltje werken. Robekt brown was eerst

de meening van bauer toegedaan , dat de geheele

massa van het stuifmeel celaciitig was , met ééne kor-

rel in iedere cel. Hij geloofde later (zoo als trev.

en EHR.) dat de holte onverdeeld, en met afgeschei-

den korreltjes vervuld moest ziju, omdat het moei-

jelijk te verklaren was, volgens bauer's theorie,

hoe de buisjes uit het midden der massa , genoeg-

zamcu dooi'gang naar buiten vinden. Hij besloot

dit punt nader te onderzoeken, en het bleek hem
dat de massa in Asclepiasphylolaccoides , en A. pur-

jjurasce?is, wezenlgk celachtig is, in iedereu staat in

welken men dezelve onderzoekt. In vele soorten van

Ascl, , vooral in A. phi/l. , is de massa gevormd

uit cellen , welke in evenwijdige rijen zijn gerang-

schikt, waarvan de middelste dikwijls min of meer

afgebroken is. Deze middelste cellen zijn overal

gelgk van dikte; bij het ontstaan en de verlenging

der buizen, bersten zij op eene bepaalde wgze, aan

de zijde van den boUen rand der massa, en scheiden

zich dan tevens van elkander, Zq Llgven echter

het pollen korreltje, of liever het inwendige vlies

van hetzelve bevatten , daar de cel zelve het buitenste

vlies daarstelt: dit buitenste vlies nu is zoo taai,

dal hut gemakkelijk van het inwendige kan worden

afgescheiden , zonder dat er eene blijkbare scheuring

plaats heeft.

.Men kan het er dus voor houden, dat de grootste

ontwikkeling van liet siiiifmeel, in de Asclcpiadiieti

plaats heeft; in dezelve is een stuifuicelkoirelljc met

eene onverdeelde holte , welks vliezen geheel en al van

elkander zijn onderscheiden , en waarvan de buisjes

NAT. TIJU8CIIR. /
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Jen hoogsleii graad van vitaliteit bezitten , wellicn

men lot nog toe otiimoct Leell.

Het gelieel en al ontwikkelde , eu van deszelfs bui-

tenste vlies ontblootte korreltje, is bijna rond en

ecnigzins stonipboekig , zeer zamengedrukt, met

eene onverdeelde holte, en scbijnt niet uit vereenigde

cellen Ie bestaan. Dit vlies is doorschijnend en on-

gekleurd , bestaat weder uit twee vereenigde vliezen,

en de holte is vervuld njet bolvormige bijna even

groote korrels , lusscben welke men somtijds olieach-

tige deelen opmerkt. Terwijl hel pol/en in dezen toe-

stand was, vond BR. geene buizen , of zelfs geen spoor

van dezelve, zoo als ehrenberg heeft beschreven.

In de ^. purp. zag BR. in vele bloemen , eene of

roeer massae j)oll. uit hare gevvooue plaats , dat is

nit het helmknophokje
, getreden, en niet meer han-

gende aan het appendix, hetgeen van de klier van

liet stempeltje afdaalt , maar gedompeld in eene der

spleten welke gevormd zijn door de uitspringende

vleugels der aniherae , en in de meeste gevallen afge-

scheiden van de klier , terwijl slechts een klein ge-

deelte van het appendix aan de massa blijft vast-

gehecht. De massa was zoodanig geplaatst, dat de

meest convexe rand van dezelve beantwoordde aan

den buitensten wand der buis , welke door de

vereenigde helmdradeu gevormd wordt, terwijl het

bultig deel der massa drukte tegen het punt, waar

deze buis zich hecht aan de basis van een der

hoeken van het sligma.

Bij het openen der stuifmeelmassa , zag BR. dat van

elk korreltje een buisje kwam. De massae pollinicae

behielden den oorspronkelijken vorm , maar waren

meer doorschijnend geworden, hadden een groot deel

harer korrels verloren , en diMvijls waren dezelve
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uiet meer in de buis , vooral wanneer deze zeer lang^

was geworden. Deze buizen hechten zich inetelkau-

der als eene streng vereenigd, wanneer zij uit den

rand te voorschijn komen , aan de basis van het stigma.

Uit bgna alle koi-rels der geheele massa, hadden zich

de buizen ontwikkeld , en waren alle gerigt naar het

punt , waar zich de massa opende. Zulk eene buis

is het verlengsel van het vlies ; dezelve is meestal

doorschijnend, rolrond, en heeft omstreeks §000

diameter; zij zijn zonder takken of knoopen , hare

holte wordt niet schijnbaar afgebroken. — hr. zag

vervolgens den loop, welken bovengenoemde streng

nam, welke ging dwars door het vlies van de basis

van het stigma; waarna hij dezelve zag gaan langs

de oppervlakte van de verdunde basis van het stig-

ma, tot aan de geleding van stempel en stijl ; daarna

kwam dezelve geheel of gedeeltelijk in den top van

den stijl, welke op dien tijd bloot is. Daar nu de

opening somtijds niet wijd genoeg is , om vrijelijk de

geheele streng te laten doorgaan, gebeurt het wel eens

dat enkele buizen er niet binnen inkomen, maar er

buiten aan blijven hangen. Hierop volgt weldra een

duidelijke aangroei van het vruchtbeginsel en den

stigl zelven, welke dan in y/.^?^;/». eene ontkleurde ,

zwariachlige lijn daarstclt. Wanneer men de holte

,

of het ligchaam van den stijl op dit tijdstip opent

,

ziet men een bundel buisjes gaan door hel oor-

spronkelijk brijachtig middelpunt , en de wanden

dezer holle , welke door den doorgang der huizen

gevormd is , zijn zwart en hard , hebbende allen

schijn van dood te zijn.

Verder dan tot het begin Act placenta, heeft BR.

deze buizen nooit kunnen vervolgen. Du basis van

het stigma nagaande, ten einde in de oj) cenc of

/*
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auJere wijze veranderde oppervlakte , misschien te

ontdekken de oorzaken van liet bersten en het te

voorschijn komen der buizen , Leeft hij zelfs niet den

iniusten schijn van afscheiding kunnen bespeuren

,

ook geen verschil in maaksel tusschen dit deel en de

overige oppervlakte van het stigma,

In Asclep. heeft de openbersting van de stuifnieel-

massa steeds plaats aan deu meest ronden rand

;

welken men in beti^ekking tot het hokje in helwelke

het helmknopje gevormd is , de inwendige rand der

massa kan noemen. In hetzelfde geslacht y^sc/ejo/as,

begint de ruptuur altijd aan het meest uitstekende punt

van den bollen rand. Om met zekerheid te kunnen

bepalen, of deaani-aking met dit punt van het stigma

volstrekt noodzakelijk was, voor het bersten der massa

en het voortbrengen der buizen, bragt BR. eene

massa in de spleet , den bollen rand echter buiten-

waards latende ; er had evenwel geene verandering

plaats. Daarna eene der klieren der hoeken van het

stigma opligtende , en daar mede den bollen rand van

eene der massa's in aanraking brengende , zag h^ , dat

de openbersting en het uitgaan der stuifmeelbuizen

plaats had ; en wanneer hij de massa van eene soort

van Asclepias , aan de basis van het stigma van eene

andere bragt
,
gebeurden de gewoone veranderin-

gen , hoewel minder volmaakt en na een langer

tijdsverloop. De massae van j4. purpurascens op

het stigma, en in de slijmige afscheiding van Epi-

pactis paluslris gebragt hebbende , had de open-

bersting niet alleen plaats , maar zelfs spoediger dan

gewoonlijk , waar dezelve vierentwintig uren ver-

eischt.

Het komt BR. voor , dat men met regt kan beslui-

ten , dat men in alle de geslachten , welke de massae
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poll. hangende liebbeu, eene gelijke wijze vau be-

vruchtigiog kan aannemen.

De Ascl. en Orch. , overigens zoo van elkander ver-

wijderde familien , hebben echter in andere opzigten

eeueblgkbareovereenkoiiist , waardoor zij zich van alle

Pkanerogamen ondf>rscheideD. Hare overeenkom-

sten zijn vooral zigtbaar in : het daarzijn van een

schijnbaar bijkomend deel in het stigma , hetwelk

niet in andere familien is , en in het zamenhangen der

poWenkorrels , en dcrzelver aanhechting in massa's

aan het vrouwelijk deel. De bevruchting door insek-

ten heeft dikwijls plaats in de Orch., maar is in

de Asnl. volstrekt noodzakelijk.

Er blijft nog te bewijzen, dat de buizen wezen-

lijk overgaan in de holte van hel ovarium , \\i beide

de familien.

Wat de Asr^l. aangaat, schijnt de zaak duidelijk.

Minder in de Orch. — De afdaling der buizen , door

de holte van het sligma in de laatsten, schijnt on-

tegenzeggelijk. In sommige planten zijn slijmige dra-

den of haardanne buisjes, gelijk in vele opzigten

aan de buizen , welke zekerlijk geheel en al tot den

stijl behoren. Zulke zag BK. in Didymocarpus

,

Ipomopsis , en Allamanda, vóór dat derzelver stq-

len en stempels aan den invloed van het pollen

waren blootgesteld. Keiie andere vraag is, of de kor-

rels der buizen, de wezenlijke werkzame deeleii

in de bevruchting zijn. Men zal welllgt van eene

nadere , iiaauwkcurige beschouwing van het maaksel

,

en de werking der bevruchligingswerktuigen in de

Ascl. en Orch., over het leerstuk der generatie

in du planten, ccnig niecrdcr licht ktiiinen vcr-

.spreidcn.

W. HR. had vroeger uil liet onderzoek van
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een groot aantal soorleu van Oich. aarigelooud

,

dat iu de reeds laug geopende bloemen in deze fa-

milie, vóór het aanbrengen van het stuifmeel op den

stempel , hoegenaamd geen schijn van bovengenoemde

buisjes of strengen was, hetzij in het weefsel van

het stigma zelve, hetzij iu het vruchtbeginsel; en

dat in alle de gevallen , in welke het stuifmeel op

dit orgaan was gebragt, en waar het aangroeien,

van het vruchtbeginsel gevolgd was , deze genoemde

buizen zich opdeden. Br. besloot dus hieruit, dat de

buizen welke deze sti'eugen vormen , onmiddelijk door

de stuifmeelkorrels geheel en al waren voortgebragt

;

en hieruit verklaai'de hij de vereeniging van het

stuifmeel in massa's. Latere waarnemingen hebben

hem bevestigd in het denkbeeld, dat, om zulke

strengen van gewoone grootte voorttebrengen , in

de holte van het vruchtbegiusel slechts eene zeer

kleine hoeveelheid der massae poll. noodig is.

Brown heeft nog onlangs eenige bijvoegsels tot deze

verhandeling gegeven
,
(te vinden in de Arch. d. Bot.

par GUILLEMIN. Oct. 1833) , en heeft bevestigd, dat

de buizen , het zij door de stuifmeelkorrels on-

middelijk voortgebragt, hel zij ten gevolge van het in

aanraking brengen met het stigma ontstaan , ver-

breid zijn over de oppervlakte der placentae, en

dikwijs gebragt worden in de opening der eitjes.

Hg zag iu O. ustulata, fusca, morio, en in

Ophrys apifera , eene verlenging en uitbreiding naar

buiten van den geleedden of celligen draad , welke

het bovenste einde van den embrijo, aan dat van

den oorspronkelijken nt<c/eMS verbindt. Br. beschouwt

dezen di-aad als een voortbrengsel der foccundatic

,

daar dezelve niet zigtbaar is, of naar buiten komt,

vóór dat de buis in aaurakiag is geweest met hel ei.
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Omtrcnl Je cellulae der lesla vaa liet rijpe zaad,

merkt BR. op, dat deze gestreept ziju even als spi-

ralen, hetgeen niet vóór de impraegnalie plaats

heeft.

Wat aaugaat de Asol. , meent BR. hetzelfde om-

trent het indringen der buizen in het ovum te

kunnen stellen. Terstond na het inbrengen der

buis , heeft in het ei eene groote verandering plaats ;

men ziet een nucleus verschijnen, met welks bovenste

vei'dunde einde, bet punt waarin de buis gebragl

wordt, overeenkomt. In deze buizen, zag BR. ^;-a-

nula, welke hij houdt voor deelen welke de buis

moeten voeden.

Sedert het bekend maken der waarnemingen van

R. BR. over de fuecundatie der ürch. en And. , hebben

A. BRONGNlARTen EHRENBERG daar omtrent insgelijks

waarnemingen bekend gemaakt. De meeniug van

BRONG. over de Orc/i. , komt met die van b. in vele

opzigten overeen, doch verschilt van dezelve in de

volgende punten.

1°. Brong. neemt in de ürch. den invloed van

iusekten niet aan.

2^. Hij houdt de strengen in helovarium , voor eeue

voortzetting van het weefsel van het stigma en den

slijl, en als bestaande vóór het aanbrengen van het

stuifmeel op het vrouwelijk orgaan.

3°. Hij houdt het er voor, dat hsl pollen in du

Orr.h. , met de eitjes in aanraking komt, vóór de

omkering van den tiuoleus.

Wat aangaat de foecundatie der Asnl. , is brong.

in overeenstemming met BR. omtrent het in aanra-

king brengen vun den convexcn rand der uiassu

met de buis van het sligtna, de daaropvolgende

bersling , het uitstorten der bui/en , en dcrzciver
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doordringing in de liolte van den slijl. In de vol-

gende punten verschilt BRONG. van n. BB.

1°. Hij houdt den invloed der insekten niet voor

noodig, zelfs niet in die planten in welke BR. de-

zelve voor volstrekt noodzakelijk houdt.

2°. Hij gelooft dat de pollenmassa in Asclepias

en Gomp/ionarjms breekt, en met de basis van het

stigma in aanraking komt , zonder de holte van het

helmknopje te verlaten.

3°. Hq meent dat de afgescheide stof, vpelke in de

geopende bloera zigtbaar is op de hoeken van het

stigma, door de klieren wordt opgenomen , endoor

derzelver processen wordt overgebragt op de massa

pollinica, welke daardoor lot voortbrenging der bui-

zen zoude worden opgewekt.

Ehrenberg houdt het vijfhoekig centraal ligchaam

voor het stigma, maar hij gaf geene waarnemin-

gen , omtrent de wijze waarop het poliert daarmede

in aanraking komt (1).

DuMERIL en AUGUSTE DE ST. HILAIRE hebben aan

de Ac. des Sc. een verslag gegeven van eene verband,

van TURPIN , betrekkelijk eenige gevallen van no-

sologia planlanim.

(1) De Hr. R. brown heeft gedurende zijn verblijf te Leiden

in den afgeloopen winter , aan de natuurkundigen al-

daar , eenige zijner ontdekkingen wel willen aantoonen.

Een ieder die robert brown persoonlijk mogt leeren

kennen , en niet zijne geschriften A^ertrouwd is , zal wel

voor het grootste deel toestemmen , hetgeen G. A. agardh
over hem schreef {Bof. Zeit. 14 Sept. 1833 , n. 34)

,

inaar zal toch moeten afkeuren de thans heerschcndc , zoo

onbeschcidene mode , om karakterschetsen , niet zelden in

de vleijcndsie taal geschreven ,
van nog tcvcadc mcnschen

Ie geven.
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Men zocht niet altijd de oorzaken der ziekelijke

verscliijnselea welke het plantenrijk aanbood, inde

planten zelve. Aan een of ander vgandig gesternte ,

aan de morgcndaauw, aan kwaadaardige dampen,

enz. , aan insekten vooral , schreef men deze ver-

schgnselen toe. De laatste inzonderheid , werden het

meest beschuldigd als oorzaken van iedere beleediging

in het weefsel der planten ziglbaar.Thans is men in een

ander uiterste vervallen , en terwijl men aan de stengen
,

de bladeren , of de wortels , niet zelden zeer kleine

fungi bemerkt , is men allengskens tot het denkbeeld

gekomen, om hetgeen men vroegeraan verwondingen

door insecten toekende , nu voor Cryplogamiscke

planten te houden. De belangrijke ontdekkin-

gen Tan HALPIGHI, HALE8, REAUMUR, DE GEER ,

en BONNET , in hunne geschriften vei'spreid, toonen

genoeg, dat dit deel der plantenkunde niet meer

geheel en al in deszelfs kindschheid is. Niettegen-

staande dit, bekleedt de Pathologie der planten in

de Botanische werken slechts eene geringe plaats.

De Monographen bepaalden zich gewoonlijk bij

enkele familien , of bij enkelde verschijnselen , zoo

alsTESSIER, JOSEPH BANKS, en I,OZANA BAIJI.E-

BARELI.E. De CANDOLLE heeft in zijne Phjsiologie

dit onderwerp, van alle schrgvers het uitvoerigst

behandeld. Andere |>lanlkiindigeii zagen in de ziek-

ten der planten , die »an het menschelijke ligcliaam.

Ken uitvoerig en volledig geheel van alle bekende

daad/.uken over dit onderwerp, ontbreekt nog. -De

schrijver van zulk een werk behoort bij de kennis

van d<; bewerktuiging der planten , ook een naauw-

kcurig iiizigt der wellen te voegen , door welke dezelve

wordt bestuurd , of litver, hij behoort den pliysio-

Ji'gischen met den p ithulogisclicn toestand te kun-
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nen vergeleken. Turpin heeft aau de beoefenaars

der wetenschap zulk een werk aangekondigd , eu

aan de Academie des Sciences eenige onderzoekingen

voorgesteld , welke een deel van den inhoud van dit

boek zullen uitmaken ( 1).

Op het blad van den Lindenboom , ziet men co-

nische en gekromde uitsteeksels. Linnaeus had

diezelfde soorten van uitwassen reeds opgemerkt

op den zwarten populier, en had dezelve folliculi

genaamd. ReaüMUR zag die van de Tilla , en noemde

dezelve galles eu clou. Mirbel had dezelve aan in-

sekteusteken toegeschreven, en willdenow, die er

den naam van folliculi camosi /oliorum Tiliae aan

gaf, beschuldigde een Cynijis. turpin heeft over

den aard en ooi'sprong dezer uitwassen eenige nieuwe

denkbeelden gegeven.

Op het eind van Mei, vertooneu zich, op de bo-

venste oppervlakte der lindebladeren, kleine lepel-

tjes , welke aan de ondervlakte te kennen zijn door

een kuif van kleine haartjes. Dit lepeltje wordt wel-

dra langer, rood, en zwelt op door de sappen.

Deze uitwasjes z^u in zelfstandigheid niet gelijk aan

die van hel blad, hetwelk dezelve draagt; het

weefsel is ziek, en in hetzelve kan men niets ont-

dekken , als een hoopje van bolletjes zonder eenige

orde gerangschikt. Deze hoorn of uitwas , is van

binnen hol, dezelve heeft geen enkele opening,

en lange haren, welke elkander doorkruissen , bedek-

ken de oppervlakte. Turpin ontdekte in het mid-

den dezer haren, door middel van het microscoop ,

eene gebeele bevolking van insecten van verschil-

lende leeftijd , welke behooren tot de familie der

(11 ArMvcs 'Ie Hol. par o. II. 5. Lhr. fl'of. 1S33. p. 412.
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RAinapiera eu het geslacht Sarcoptes. Hij geeft aan

deze (lieren den naam van Sarcop/es gallarum Tiliae.

Het pas gelegde ei is bijna sphaerisch eu heeft een dun

en doorschijnend vlies , waardoor ecne groene kor-

relige massa schijnt. Dit ei wordt weldra langer,

cylindrisch , en inwendig vertoont zich in hetzelve

eene schels van het volkomen insect. Het hoofd

wordt hel eerst gevormd, daarna twee paar poolen,

en weldra vertoont zich het dier door de door-

brokcne cel. Dan beweegt het zich gemakkelijk

in het haar, en neemt het vocht uit den horen

tot voedsel op. — DuMEBlL en ST. hil. zagen dit

iusekt niet, maar gebruikten oude bladeren, TuR-
riN , welke ook hg de laagste dieren het omwe vivum

ex ovo aanneemt, gelooft, dat in het voorjaar de

eitjes door begunstigende omstandigheden gebragt

op de oppervlakte der bladeren , worden opgeslurpt

iu de massa der vochten en het cellenwcefsel.

Op perzikken- oranje- en druivenbladeren ziet

meu somtijds zwarle plekken even als roet. Die van

den perzikboom brengt turpin tot de plantenwereld.

Het zijn houpen van confervenachtige draden , welke

groen gekleurd, eenvoudig of takkig
,

geleed en

doorschijnend zijn. In de bladeren en op den cor-

tex van den oranjeboom, ziet men gelijksoortige

bolletjes ontstaan , welke zich ontwikkelen , verlen-

gen , den vorm van een horen van overvloed aan-

nemen
, gestreejit en somtijds gelakt worden ; men

7.\cl (liiii een c/iampi^'tioji. , of eene vrucht, beslaande

uit omhulsel en zaad , welke vrucht zich opent en

zaden uitstort.

De Abt i.oyuET noemde dit, vroeger alleen on-

der den naam van zivarl lickend , Mucur minimus

nigci: Riaso noctndc het Dvmathim monophyllum.
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Persoon heeft van dit zwart van den ])erziLboom

een geslacht Fumago. Turpin is zoo ver in dit

onderzoek gegaan als tot hiertoe door iemand gedaan is.

DuMERiL en H. HiL. hebben zijne waarnemingen

herliaald. T. lieeft twee soorten van Fumago
,

welligt zijn het slechts twee verschillende toestanden

onder welke dezelfde soort voorkomt.

De onregelmatigheid in de bloemkroon van het

geslacht Calceolaria, is door GUILLEMIN [Archiv.

de Bot, II. I. Liv. p. 1.) beschouwd, als eene aan-

geboren monsterachtigheid, met te groote ontwikke-

ling in de onderlip. Dit staat naar het gevoelen van

G- , in verband , met de buitengewoon sterke ont-

wikkeling der buitenste bloerastelen, en heeft eenige

overeenkomst met de groote ontwikkeling der rand-

deelen in sommige umbellae of corymbi (b. v. f^i-

burnum) , ia welke de werking der levenskracht, of

de toevloed van sappen, eenen middelpuntvliedenden

loop heeft. G. stemt alzoo overeen met de can-

DOLLE en CASSINI , welke de onregelmatige bloem-

kroonen beschouwen , als afwijkingen van eenen oor-

spronkelijken vorm. — Chavannes heeft op dezelfde

wijze (in zijne Monograjjkie over de Antirrhineae)

hetzelfde verschijnsel verklaard (1). De waarne-

(1) De CANDOi.LEheeft , in zijne Tluorie élémentaire , er ilit

besluit uitgetrokken , dnt de Pcrsotiatae slechts afwijkin-

gen vau de Solancae zijn , omdat eene denkbeeldige voor-

stelliug van eene regelmatig gemaakte personata , eene

solunucta is. (2. cd. p. 166). — M. JACQUES heeft eene

monstruositeit gezien in de bloeiwijze van Salix capraea

L. {Amiutcs tic la Soc, d'Hort. de Pat is Xlll. ytoul lS.i3).

Henslow. Iieschrccf ccncnmonslerachtigen vorm der Rese-

da communis. {Tr. of the Camhritlgc phil. Soc. 1833. t. 5. p. 3).
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luingeu van iiideidaad iegelnialii;e hloenien van

C, riigosa , bcvesligden deze meeiiing.

De uilslagziekten der planten Lebben in het af-

geloopen jaar eenen bearbeider gevonden in unger,

wiens uitvoerig werk : üeber die Exanthemen der

Pjlanzen, hier slechts kan genoemd worden , dewijl

de grenzen van ons bestek nu geene verdere vermel-

ding van hetzelve toelaten.

IV. GENEESKUNDIGE FLANTENKUNDE.

Tot de algemeene in dit jaar verschenen werken,

over dit toegepaste deel der Botanie , behooren vooral

;

Fr. goebel's pharmaceuHsche Waarenkunde

mil. UI. Kupf., forlgesetzt von Dr. g. kunze.

Bd. II. Heft. 7. Kisenacli 1833.

Dit werk welks uitgave reeds voor eenigc jaren,

door G. werd aangevangen, is later door kunze
voortgezet. Het bevat de natuurlgke geschiedenis van

alle plantaardige ligcliamen, van welke in de genees-

kunde eenig gebruik bekend is , botanische beschrij-

vingen , de verwisselingen en vervalschingen, het

voorkomen in den handel , scheikundige ontledingen

enz., en alle de voorwerpen zijn door zeer goede ai-

bccldingen opgehelderd. In deze VII. Heft. zijn be-

schrijvingen en afbeeldingen van den Radix Hetlebori

nif^ri, Actucae sjncalae, Adonidis , Ilellebori viri-

din , llellvbori foelidi, Trollii , Heil. hijemalis

,

A»paragi, finceloxici , Asari , Scrophulariac , Ga-
lan^ae , Cijjwri loiiqi , C'. roiundi , Radix Vcliveri-

ae , Radix Calami , Radix Ilermodaclijli,
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Allgememe medicinisah-phannar.eulisnhc Flora
,

von B. F. ROSTELETSKY. Plag. 1833. II.

Band,

Eeue bearbeiiling van dit ouderwerp, naar de

natuurlijke familien. Uitvoerige en naauwkeurige

beschrijvingen van alle, zoo wel buiten, als ia Eu-
ropa, gebruikelijke geneeskrachtige planten. Dit

deel begint met de Diculyledonev. Het behoort , on-

Zes inziens , tot de beste werken over Geneeskundigeo
PlanienAunde.

vé/beeldingen der Arlsenijgewassen , welke in de

Nederlandsnhe Apotheek als zoodanige vermeld zijn
,

door W. ANSLIJN. Leiden, 1833. Dit werk naar

de beste uitlandsche afbeeldingen geteekend, en op

steen gebragt, wordt ijverig voortgezet, doch laat

iu de uitvoering veel te wenschen over.

Prof. DIERBACH heeft iu eene verhandeling
, ge-

titeld : Chloris medica, een overzigt gegeven van de

geneeskrachtige planten naar derzelver geographische

verbi-eiding , en geneeskrachten. {Neues journ.

d. Pharm. von trommsdorff. XXVI. BD. 2. slück.

1833. s. 1-93).

Flora medica; containing the Nalural his~

tory , Botanical descriptions , medical and
chentical properties , etc. etc. , of the me-
dicinal planls , admilted into the London

,

Edinburgh, aud Dublin Pharmaoopoeias.

2 vols. 8° lllustrated with nearlij 200 co-

loured jüates. price 4 L.

Hortus medicus, or figures and descripti-

ons of the more important plants used in

medicine, by g. gravesand, j. ü. morrie

Nr° I. London 1833.

In ecne bijlage tot christion's werk over de



169

vergiften, iii liet Hoogduitscli vertaald eu versebenen

te JFeimar 1833 , zijn omtrent de vergiftige wer-

kingen van sommige planten belangrijke opmerkin-

gen. In liet eerste deel , vierde uitgave , van gei-

GER's Handb. f. d. Pharmacie , Heidelberg 1833,

zijn belangrijke bijdragen tot de scheikundige ge-

schiedenis van eenige artzenijgewassen.

Tot het doelmatig bewaren van narcotische plan-

ten , zoodanig dat dezelve altijd op de meest werk-

zame wgze hare geneeskracht behouden , raadt

c. BISCHOFF aan , om bij de versche plant zoo veel

suiker te voegen , als noodig is om al het vocht op

te slurpen , zoodanig dat er geeue gisting kan plaats

grgpen ; 5 deelen suiker op één deel plantensub-

stantie, zijn volgens B. daartoe genoegzaam (1).

De beroemde Berlijnsche Hoogleeraar haijne had

in het jaar 1805 aangevangen , met het uitgeven vau

een werk over de in de Geneeskunde gebruikte

planten (2). Wij behoeven over de waarde van het-

zelve niet uit te wijden , of te herhalen dat het-

zelve tot de beste werken van dien aard behoort , zoo

wei om den text als om de afbeeldingen. — De schr.

heeft echter hetzelve niet mogen voleindigen , en werd

in A-pril IS32 aan de wetenschappen ontrukt. De

Hecren 1. F. brandt en J. T. C. RATZEBURG, onder

andere bekend door de uitgave der Medicinisnhe

Zoolfjrjie, der Deuisc/ie Giflpjlnn%en, enz., heb-

ben op zich genomen , deze taak voorttezetten

en te eindigen. Wij zien dan nu (Junij 1834),

(1) Ann. tl. Ph. VI. 3. 3: 341).

(2) Grtrtuc nnrtlellun- und Betchreibung der in der Arzneij-

kuniU gebrauchlichtn Gewiichie , wie auch soldier, uielehe

mit ihncn vcrweclitcll werden kinnen, voii Dr. V. O. IIAIINE.

Bcriiu 18Ü5— 1«30, ia quarto.
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iu deu haiulel , ceii (volgens den lilel) iu 1833 uit-

gegevene vervolg, zijnde de XII Bcoid, bij welke het

portalt van HAIJNE gevoegd is. —• Deze Band bevat

:

25. Cinnamomum mdUlawan (1).— 20. C lamala. —
27. Camphora offwinarum. — 28. Guajaonm offwi-

nale. — 29. lUicium anisalum. — 30. Clematis rec-

ta. — 31. C Jlammula. — 32. C. vllalba. — 33. Ipo-

maea jjurga. — 34. Ipomaea purga (de wortels). —
35. Convolvulus scammonia. — 36. C. snoparius. —
37. C soldanella. — 38. Verbascum thapsus. — 39.

V. thapsiforme. — 40. V. phlomoides. — 41. Nico-

iiana labacum. — 41. Cynanohum monspeliacum. —
43. Quercus suber. — 44. Q. coccifera, — 45. Q. in-

fectoria. — 46. Q. (incloria, — 47. Q. aegilops. —
48. Q. cercis.—

Wij kunnea hier niet treden , in de vermelding

van alle de kleinere verhandelingen voor Pharm.

Botanie in dit jaar verschenen, en noemen slechts

de volgende stukjes, of bijzondere beschrijvingen:

De Lacluca virosa et scariola disserlatio , auclore

H. HinscHSELD Berol. d833.

R/ieum ojficinale , holanice , chemice , et medice

spectatum , auctore s. P. scheltema. Arnhemi 1833.

Over de geneeskrachtige 31ent/iae, schreef N. V.

ESENBECK (2). Opmerkingen over officinale La-

vendelsoorleu
,

gaf Prof. diekbach (3). Over

het vergift der Aconiten door alcohol uitgetrokken,

en proeven met hetzelve op dieren genomen, gaf

BRANDES opmerkingen (4). Dezelve komen ons een

(1) Men zie hierover de verhandeling vnn Prof. BLUME, in

ons vorig n°.

(2) y^nn. d. Ph. V. 2. 1833.

(3) B. 1. VI. 3. 1833.

(4) L. I.
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uader onderzoek zeer waardig voor. !\Iut den Hr.

j. DE VRIJ Apotheker te Rollerdam , heb ik zijne

proeven herhaald , en tevens is ons uit andere hier

niet te vermelden, vergelijkende proeven, met in-

landsch en duitsch extr. aeoniti op konijnen vooral

genomen , de grootere werkzaamheid van het laat-

ste gebleken.

Het bekende over den Radix Iwarancusae is,

met daarbij gevoegde geneeskundige waarnemingen

omtrent de behandeling der cholera asiaiica
, ge-

geven in een specimen academicum , door den

Heer BAKKER (1). — Aan dezen wortel is buiten

twijfel een aelherisch , zeer sterk opwekkend vermo-

gen eigen. Iets anders is het of men deuzelven

noodig hebbe , of liever , of hij te verkiezen zij , bo-

ven zoo vele geurige specerijen , die ons heete lucht-

streken opleveren. —
De Hr. busch heeft aangetoond , dat onrijp Secale

rornulum de grootste werkzaamheid heeft, bg ver-

mindering der giftige eigenschappen (2).

Herminieu heeft bewezen dat de alcornoeco-

worlel niet tot het geslacht Quercus behoort, zoo

als VIREIJ gemeend heeft (3). Over de verbreiding

en de geschiedenis der theecuituur
,
gaf Prof. RITTER

geschiedkundige mededeelingen (4). Over een zeer

groot aantal geneeskrachtige planten schi-eef dier-

BACH (in deHeid. klin, Ann. IX). Over Melia sem-

perviretts, gaf RICARD HADIANNA toxicologische op-

merkingen (5).

(1) Diit. Ac. de radke Iwarancusae. Traj. ad Rhen. 1833.

(2) Keuet ZcilichrifI für Gch. I. Bd. I. Ilefl. Bqrl. 1833.

(3) Journ. de I'hijtiq. Jut 1833. p. 381.

(4) Ann. d. I'h. VI. .. ». 88.

(5) Journ. de I'harm. n". IX. 19. Annce; Scpt. 1833. p. 500.

NAT. TIJDSCIIB. m
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De oorsprong der hdellium was tot op den laat-

sten tijd oobekend. lu de Flora Se?te(/ambiae is

een struikje beschreven , onder den naam van Heu-

deloiia africana , hetwelk in Senegal de bovenge-

noemde gomhars zoude opleveren (1).

Prof. scilLECHTENDAL heeft eene belangrijke ver-

handeling geschreven over het Semen Amomi , te vin-

den in de Berl. Jahrbücher fur die Pharmacie, (2),

In hetzelfde tijdschrift, gaf dietrich eenige vrij uit-

voerige mededeelingen omtrent de geneeskrachtige

Sciiamineae. Belangrijk is hetgeen FR. bosserman

schreef over de Folia Sennae van den handel (3),

en hetgeen bussij mededeelde over den Egyplischen

Zeepwortcl , in het geheele Oosten en in Persie

gebruikt tot zuivering der cachemire shawls. Deze

wortel schijnt tot Gypsophila slmthmm , zeer ver-

want aan Saponaria , te behooren (4). In het Bo-

tanical mai/aun voor 1833 , vinden wij onder an-

dere plantenbeschrijvingen, ook die van Santalum

album, uit welke wij leeren, dat beide, zoo wel

i'ood als wit santelhout, van eene en dezelfde plant-

soort , S. album afkomstig zijn.

In de Heid. Min. Ann, wordt ook de thans reeds

algemeen bekende Sphaerococmis crispus AGHARD
(zoogenaamde Lichen crispus) beschreven. Een

nieuw middel tegen long en kliertering ! ! Hoewel

het noch nieuw schijnt , noch in alle opzigten vol-

doende aan deszelfs zoo hoog geprezene eigenschap-

(1) Zie: A. RICHARD in het Journ. de Ck. mcd. , de Ph. et dt

Tox. IX. Annic. Jum 1S33, /.. 347.

(2) XXXIII. Bd. 1. Abth. Berl. 1833. .s. 21.

(3) In denzelfden ja.irgang der Ann. ƒ. d. P
(4) Journ. de Ph. Janr. 1S33. p. s.



173

pen , noch beantwoordt aan den hetzelve loegeken-

den voorkeur boven andere mucilagmosa.

Er is geen deel der Geneeskunde, in hetwelk men
de grove empirie zoo duidelijk en dikwijls erkent,

als ia de zucht naar nieuwheid en in de steeds in

omslagligheid toenemende Matei'ies medica. Indien

de overigens paradoxe stelling van raspail ergens is

toe te passen , dat men , ten einde de wetenschappen

bevorderlijk te zijn, dezelve niet moet opbouwen

maar afbreken, dan is het misschien in dit opzigt

in het welk men zoo verre is afgeweken van de zoo

hoog te prijzen eenvoudigheid. In de materies me-

dica en plutrmacognosie zijn de Stabzda Aiujeae der

Geneeskunde.

Hoe belangrijk ook in den laatsten tijd de nieu-

were ontdekkingen in de Pharniaceutische Botanie

waren, hoe groot het aantal harer beoefenaars in

onzen lijd zij , dit gedeelte blijft nog in zeer vele

opzigten onvolledig, en men kan daarom ten vol-

len nu nog toestemmen, het geen in de vorige eeuw

de beroemde tournefort heeft gezegd: »/e ne

•nvois rien de si difflcile que de faire une bonne

nkisloire des drogues, o'est a dire de décrire no7i

n seitlement lout ce qui compose la malière médi-

» cale , mais encore de faire la déscrijjlion des

nplanles , eet. d^ou Von les lire. Après celaje ne

nsuis }?as surpris, si ceujc qui se mólent d'écrirc

» fliisloire des drogues , font lani de bévuës , ei

» moi Ie premier. On 7ie rapporto que des faits

1 incertains el des déscriplions imparfaites"

.



Epislolae itieditae CAROLI LINNAEI ; addita

parle commercii lilerarii inedili, inpri-

mis circa rem Bolanicam , j. el N. L. bur-

MANNi , DiLLENii , cet. annis 1736- 1793.

Ex litleris aulographis edidil H. c. VAN
HALL. G7-071. 1830. forma oclava.

Het bovenstaande werk is reeds in het jaar 1830

verschenen, en is tot hiertoe in geen onzer weten-

schappelijke Tijdschriften vermeld (1). Ook hier-

om, maar vooral om het belang van den inhoud,

achten wij ons verpligt, hier van hetzelve melding

te maken , en een kort verslag (2) te geven van deze

brieven , welker inhoud als eene belangrijke bij-

rirage voor de geschiedenis der wetenschap kan

beschouwd worden.

Het eerste gedeelte dezer brieven , bestaat uit

eene briefwisseling tusschen linnaeus en de be-

roemde Amsterdamsche Hoogleeraaren JOHANNES
,

en NICOLAAS LAURENTIUS BITRMAN. — Die met

de geschiedenis van den voortgang der Botanie be-

kend is, kan niet onkundig zijn van hetgeen beide

deze , met regt beroemde mannen voor de weten-

schap verrigt hebben ; en hg weet tevens dat aan

het onthaal dat aan LINNAEUS in Nederland mogt

(1) Men vindt ran betzelve eene zeer lorte vermelding in Je

LINNAEA VOn SCHLECHTENDAL , 1831.

(2) Overigens hebben de Redacteurs van dit Tijdschrift , om
goede redenen , voorgenomen geene door hen zelven op-

gestelde beoordeelingen yan in Nederland uitgegeyene

boekwerken te plaatsen.
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te beurt vallen , die wetenschap de groote hervor-

ming te danken heeft , welke hij haar beeft aange-

bragt (1).

In zgn vaderland ab kundig erkend , en niet naar

verdiensten beloond , door niemand begunstigd

,

maar door elk bengd , lagchte hem niets toe

als het vooruitzigt op eene uitgebreide genees-

kundigen loopbaan. LiNNAEUS huiverde op het

denkbeeld , dat hg de dienst van FLORA met die van

AESCULAPIUS zoude moeten verwisselen. Op aan-

sporing van den Hr. moraeus ging hg naar Har-

derwijk om den Doctorshoed te erlangen. — Doch

hij wilde ook Hollund's merkwaardigheden leeren

kennen , en vooral het beroemde Leiden bezoeken.

Hoe hij daar aankwam en ontvangen werd , wat daar

een van rooijen , een gronovius , een boerhaa-

VE (2) , voor den jongen geleerden deden , en hoe

zq den armen, hulpbehoevenden Zweed bgstonden ,

hoe zg hem hoogachteden , zal hier welgeeneher-

(1) 2^ie betiaive de Tcle fllukkuo overliet leven van LtNNA£US
,

ook. de redevoering vau deu lloogiceraar G. VfioLlE , de

eo quod yimstctoiiamtnus ad rem botanicam exornandam

corttu/crunt , Amstelodami 1797.

(2) Hoe BOBRIIAATK Over linnaeus dacht, is genoeg be-

kend ; waar Llijkt ook oog uit den brief van aanbeveling

dieo noBRMAAVE scbrecf aan den beroemden üanssloane;
(' LlMVAEUS tjui has tibi trudei litUras, est unice ditjtius

•> te videre , unicc dt^^nut a te videri ; qui vos videbit simul
,

it videbit hominum par ^ cui simile vix dabit orbts^\ Deze
brief wordt nog in het Miisetiiu te Londen bewaard. Boiin-

MAAvE beeft meer ïjrieven van aanbeveling met zoo veel

nadruk gesebreven , vao uelke er een te vinden is over

uiciir.Lii ia zijne £^is<a/a<: ad joannem haft. bassand.

Vindobonae 177H. p. 125. Ook aangehaald door VAN
iiALf, in de Epitt. med, p. 14'i, In dezr vcr/ameling is

iin brief v"n I. niJRMAN »an Mi'.IIKI.II.
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haÜDg behoeven. Het nageslacht herdenkt met

dankbare hulde aan mannen , die zulke verdiensten

voor de wetenschap gespaard en begunstigd hebhen

,

en noemt niet dan niet eerbied de namen van eenen

CLIFFORT en BUEMAN, die, de eerste door zijne

schalteu , de laatste door zijne grondige geleerdheid,

de grootste bevorderaars waren van het geluk van

LiNNAEUS , en ook daardoor den voortgang der we-

tenschap ondersteunden.

Gelukkig land dat zulke verdiensten mogt op-

kweeken , en zien ontwikkelen ! Gelukkig Neder-

laudsch volk, dat vrij van vooroordeel, niet uitslui-

tend zijne eigene vernuften op prijs stelde, en nooit

blind was voor de verdiensten van anderen ! Die

grondtrekvan ons volkskarakter, wat men ook hierte-

gen zoude meenen te kunnen of te mogen aanvoeren

,

of op welke wgze men denzelven zoude willen ver-

klaren , bewijst duidelijk, de onpartijdigste beoor-

deeling van ware verdiensten. Het volk welks voor-

oudei'lijke deugden en letterroem sedert eeuwen ge-

vestigd zijn, schijnt teregt vei'slaan te hebben, dat

de roem van waarlijk groote mannen, evenmin be-

grensd wordt door den engen gezigteinder binnen

welken zij leven , als het nut hunner voortreffelijke

daden door den korten duur des levens bepaald

wordt. Door den naam van Hollandsche geleerden

uitgelokt, in Holland naar waarde op prijs gesteld,

geëerd en beloond , twijfelden beroemde mannen

niet om eigen have te vei'laten , en door hunne ge-

leerdheid Leideris Hoogeschole tot nut en sieraad

te verstrekken. Zoo kon Nederland, om van anderen

niet te spreken, niet alleen bogen op eenen erasmus,

HUIG DE GROOT en LOERllAAVE , maar mogt ook

eenen sALMASiüs bezitten , en voor onnoemelijke
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scballen prijken met eenen uit vorstei^k bloed gespro-

ten SCALIGER, en zoo vele andere beroemde geleerden.

Docli keeren wij lot de brieven terug.

Iq den derden en vierden brief schrijft lin-

NA.EUS aan BURMAN over het uilgeven der Flora

Lapponica , en over het bloeijen eener Musa in den

Harlekamp. Het was de eerste iJf^sa welke in ffo/-

land bloeide. Men weet dat linnaeus , in een af-

zonderlijk stuk , vooral de kuituur dezer plant heeft

beschreven (l).

De vijfde brief bevat eenige opmerkingen over de

nietongewooneligtvaardigheid en onbilkjkbeid , waar-

mede door geleerden en ongeleerden , zoo vaak over

kundige menschenen hunne werken geoordeeld wordt.

Uit de woorden van LINNAEUS (2) blijkt, dat het

getal der Recensenten, hetwelk zich nimmer aan de

kritiek blootstelt , en bij hel steeds angstig uitzien

naar de fouten van anderen , zoo dikwijls groole

verdiensten onopgemerkt voorbijgaat , ook toen niet

gering is geweest.

De zeventiende brief, die aan iohannes buk-

man geschreven is , bevat opmerkingen over de

Plantae Americanae van plumier. Het is cene

(1) Slusa Clifforliana , Jlorint Ilarlecampi prope Hailemum.

Lugil. Gat. ITiü.

(2) Linnaeus had to Leiden , a.in Imis bij BOERir.\AVE , op die

wijze een Hcrk. vnii nuRHAN Iioorcu beoordeclea , CQ

schrijft daarover in genoemden brief: » Ayidivi et varios

nde tuo opere JissierenUs , Itiis optimt ^ itios parce magis :

n eadem fata et mea aubttura dudum novi , sed qui scri-

n bere ag^rcditur haec ut pracvideat nectsse est. — i^uis

n fucrit um^juam landatus scriptor
, qui non a suis des-

11 peet u$ saepe? nee est propheta in patria, Isii pucri ne-

itquusimi qui jam ludunt in plattis ^ nostri eriut justiju-

tdices etc., qui non seripserif , ieniper se csse doc-

» liiêimum cct".



bekeude zaak dat linnaeus , aau eeuige der door

J, BURMAN uitgegevene werken, eenig deel heeft

gebad, en zelfs enkelde vóór de uitgaaf geheel en

al heeft gelezeu. Men vindt ook in deze brieven

hiervoor menig bewijs. — Hoe hoog het Herbarium

van BURMAN bij linnaeus stond aangeschreven

,

blgkt uit den 55*''° brief, in welken linnaeus be-

tuigt, het voor zoo rijk te houden aan Indische en

Kaapsche planten , als eenige toen bekende verzame-

ling van planten uit afgelegene lauden.

Het is genoeg bekend dat mcolaas laurentxus

BURMAN in verdiensten zijnen vader niet heeft

kunnen op zijde streven, hoe wel het niet te ont-

kennen is , dat h^ Teel voor de wetenschap gedaan

heeft. — Het is als of deze geleerde dit zelf ge-

voeld heeft, waartoe in eeneu zijner brieven aan

LINNAEUS
,
genoegzame grond schijnt te wezen. —

Het schijnt dat linnaeus uit pligt van dankbaar-

heid voor den beroemden vader , overal den zoon

heeft willen verheffen. Doch linnaeus heeft onge-

twgfeld begrepen , dat het geen verdienste is , de zoon

van een groot man te zgn (Jilius tnagJii parenlis

:

epist. 29) , en de erfgenaam te heeten van hetgeen

niet erfelijk is , van vaderlijke deugden en geleerd-

heid ; en dat de man, die in zulke uitgebreide ge-

neeskundige betrekkingen (1) was , toen zeker niet

(1) Epist. 56 , zijade eeu brief van N. L. BURMAN aau LIN-

NAEUS, waar hij betuigt Doctor te ziju in bet Burger-

weeshuis y j4alfnoesctikrs weeshuis , Oude mannenhuis ,

Spinhuis ca Jf^'erkhuis te Amsterdam , en echter nog op

meerder praktijk te hoopen , en dit alles tot groolen spijt

zijner kunstgenooten. ^- Tam variis (schrijft hij) muliis

que obruio negotiis y saepe ne horuia quidem per dient mihi

vacat , ipsejue saepius ignoro
,
quaenam mihi primo eligtnda
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bovea anderen koude uitmunlen, in eene welen-

schap , voor welke in dieu tijd de gronden moesten

gelegd en aan welke met onverdeelde pogingen be-

hoorde gearbeid te worden. Voor zulke uiteen-

loopende werkkringen zgn slechts weinige menschen

geschikt, — menschen wier veelomvattende geesten

ligchaamskrachten zich boven die van het algemeen

verheffen , onder welk soort men in ons vaderland

vooral den onsterfelijken brugmans in de eerste

plaats moet noemen , een man wiens uitstekende

aanleg lot al wat voortreffelgk was
,
geschikt scheen

,

en wiens werkzaamheid geene grenzen kende.

liet botanische in de briefwisseling van den jon-

gen BURMAN met LINNAEUS, loopt Qver het toe-

zenden en wisselen van planten en zaden , en onder

andere ook over de Flora Capensis , verder over

de wijze van het botanisch onderwijs in te rigten,

over het bloeijen eener Agave in den Amsterdam-

sche Horlus, enz.

—

De 67''° brief is van linnaeus aan den Abt

DUVERNON. De daaropvolgende is van jean JAc-

QUES DILLEN aan J. BURMAN. Deze voorlreffe-

l^ke geleerde was uit Duitschland afkomstig , en

vestigde zich , vooral op raad van WILLIAM suerard
,

in Engeland. Hij is bekend als grondig beoefenaar

lint , in primit hisce dicbus ^ qutbus pronovo milti acquisilo

munerc , inauguralis absquc dubio habmda tril oratio.

Hij «ai kort te vorcü Lcnocmd tot Hooglccr.iar in de

kruidkundc als adjunct vau zijnen ]>ejanrdcn voder. De
redevoering ia eclilcr niet gchüudcii. 1'ALI.AS liad hem
daartoe aaogeradea aU onderwerp , ctn naauwkcurif^ on-
derzoek aangaande kei gevoel en de kvcmbewegingen der

planltn. Zie Ep. ined. f. 1%.
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der Cnjplogamie , als iiaijverig van linnaeus en

TOURNEFORT , als navolgcr van Rajus , en als ge-

streng bcoordeelaar van den arbeid zijner tijdge-

nooten. Een antwoord van onzen burman aan

dien geleerden , handelt vooral over den uittege-

ven Thesaurus Zet/lanicus.

De volgende brieven zgn gewisseld tusschen l. buR-

MAN en HALLER , tusschen schmidei, en de beide

BURMANNEN, Van J. BURMAN aan J. GESNER, Vau

G, c. OEDER aan N. L. BURMAN. In dezelve

worden over 't algemeen niet altijd onderwerpen van

zulk een groot belang behandeld , waarom wij hier-

omtrent geene verdere mededeelingen noodig achten.

Met groote belangstelling zal men de brieven le-

zen van PALLAS aan NICOLAUS BURMAN. BUR-

MAN had den beroemden PALLAS dikwijls inlich-

tingen gevraagd omtrent de RAeum soorten, welke

PALLAS geeft in eenen brief van den 6. Nov. 1770

uit Tschelaba, een fort aan de rivier Mjasus, ge-

schreven ; hetgeen hierop neder komt.

Rheum R/tapo7ilicum komt zeer veel voor in de

uitgestrekte , kleiachtige , zandige , zilte en drooge

velden van Tartartje. In het begin der lente komt

deze plant spoedig op , bloeit , en geeft rijpe za-

den; binnen weinige weeken sterven de planten af,

en worden door de winden verspreid , zoodanig dat

er van den wortel niets overig is , dan een rond

gedeelte , hetwelk de bladen bedekt hadden , en

waaruit nooit meer eene plant te voorschijn komt.

De Russen en de bewoners van het land der Kir-

gisen (of de woestijn der Kihgis-kaisaken) graven

deze wortels uit , voor geneeskundig gebruik , en tot

het verwen van huiden en wolle stoffen , waarvoor

ook S/alice tarlarica gebruikt kan worden. Het
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versche kruid wordt legen scheurbuik aungewend.

Deze Rheum groeit op alle velden aan de Don, de

Wotga, en de Jaik , hoewel nooit boven 50 °

breedte. — De Rheum palmalum is buiten twijfel

de moederplant der ware Rhabarber.

De negende en elfde brieven van pallas zign

vooral om de vermelding van het geneeskundig en

huishoudelijk gebruik van vele Noord - Asialische

planten en andere producten belangrgk. — Alle de

hier voorkomende brieven van pallas zoo wel die

uit Leiden f als uit Petersburg en Siberië geschre-

ven, zijn zeer lezenswaardig, doch moeijelgk hier te

vermelden.

Deze verzameling wordt besloten door eenige

brieven van CAROLrs petrus thunberg aan N. L.

BURMAN. Deze voortrefTehjke natuurkundige, be-

kend door zijne reis naar de Kaap de Goede Hoop,

en naar Indie, had aan den invloed van eenige

aanzienlijke ingezetenen van Amsterdam , maar vooral

aan de vriendschap tusschen linnAEUS en BUK-

MAN, het voordeel te danken, van te kunnen rei-

zen voor rekening der Hollandsch-Oost-Indische

Compagnie. Deze brieven zgn geschreven uit Pari/s

,

Texel, Kaap de Goede Hoop , Nangasaki , en Upsal,

eu zijn natuurlek van zeer verschillenden inhoud.

De taal en stijl zijn niet in alle deze brieven

even zuiver en gekuischt. In de brieven der BUK-

MANNEN en die van LINNAEUS vooral, vinden v/q

de minste zuiverheid van taal , de meeste in die

van PAM.AS. Dezelve hebben vooral die groote

waarde, dal zij nicl scliijnen voor de pers te

<rijn geschreven of bewaard, maar uil het hart

zoo wel als uit het verstand gevloeid te zijn, en

dus voor de wetenschap niet alleen hclaugiijk zijn

,
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maar ook voor den waarheidsgeest en de ka-

rakters der schrijvers, daarin geheel blootgelegd,

moeten pleiten. — Men vindt in deze brieven van

LINNAEUS den kortbondigen schrijver, den naauw-

keurigen ondei'zoeker der natuur weder , die hij

ons uit zijue overige geschriften blijkt te zijn , die

wars van de wijdloopigheid van anderen
, geene

dichterlijke schildering van natuurvoorwerpen gaf,

geen lofredenaar was der natuur , die geen lof be-

hoeft, maar ons het eenvoudige beeld der schep-

ping met scherpe trekken in de onwaardeerbare

gedenkstukken van zijn genie
,
getrouw heeft weder-

gegeven. —
Het is opmerkelijk dat de Heer fée, in eene

levensbeschrijving van linnaeus, twee jaren na het

verschenen van deze brieven uitgegeven , van dezelve

geene melding ofgebruik gemaakt heeft (I). Men moet

zich hierover te meer verwondereu , wanneer men in

dat werk van fée de bronnen , uit welke de schrijver

de briefwisseling van linnaeus , die bijna de helft van

genoemde levensbeschrijving uitmaakt, geput heeft,

ziet opgegeven. De onbekendheid van den Hr. fée

aan deze brieven, is onverklaarbaar bij de behan-

deling van zulk een belangrgk onderwerp

!

De wetenschap is aan den Heer VAN hall voor

de uitgave dezer brieven zeer veel dank verschul-

digd. Hij heeft ons daardoor met dit belangrijk

tijdvak der letterkundige geschiedenis der Botanie

(I) Vie de HNNE rcdigie sur ks documcns auiogra})hes laissés

par ce grand homme , et suivie de Canahjse de sa corrtS'

Ijondance avec les principaux naturatisfes de s&n époqve j

fW A, L. A. FÉE. Taris 1832.



183

nader bekend gemaakt , eu heeft ous aaugenaam en

nuttig herinnerd aan beroemde mannen in de we-

tenschap , die ons op den raoeijelijken weg zijn

voorgegaan, en aan wier hand de nakomeling, als

aan die van trouwe gidsen gevolgd is.

W. H. UE VRIESE.



J. VAN DEEN, dissertatio phjsiologico-medica

inauguralis de dijf'erentia el nexu inlei

nervos vilae animalis et vilae organicae,

Lugduni Batavorum. 1834.

\3^ vcrdienslelgke schrijver dezer belangrijke

verbandeling begint met in eene wel geschrevene

Inleiding eene algeraeeue beschouwing der levens-

verrigtingen te geven. Met de werkingen des or-

ganischen levens aanvangende, beschouwt hij deze

als zoodanige , welke de stof aanvoeren en bewer-

ken , uit welke het ligchaam zijn voedsel moet put-

ten. Hij houdt dezelve voor passief, als niet ge-

schikt zijnde, om op zich zelve te onderscheiden,

Wat nuttig , wat schadelijk is. Dit onderzoek im-

mers , is aan eene andere afdeeling van levensver-

rigtingen opgedragen , welke hij zegt onder het

beheer te staan van eeneu bestierder, aan welken

hij den naam van dux vilae animalis geeft. Deze

bestierder heeft deelen onder zich, welke als over-

brengers zijner bevelen werken en derhalve zijne

uitvoerende magt uitmaken. Door een en ander

nu wordt ons ligchaam met de buitenwereld in

verband gebragt en vermag het op dezelve terug

te werken. Evenzoo staan ook de werktuigelijke,

vegetative verrigtingen des h'gcbaams onder eenen

bepaalden leidsman , dux vilae organicae. Deze

beide werken onafhankei^k van elkander voort, zoo

lang de deelen in gezonden toestand blijven; in
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het tegenovergesteld geval echter, wordt de aan-

doentug van het eene bestuur aan het andere me-

degedeeld. De zeuuwen zgu daarbij geleiders en

moeten in organische geleiders (nervi viiae vege-

talivae) en in dierlijke {iiervi vilae animalis) on-

derscheiden ^vorden. De verschijnsels nu des le-

vens kunnen tot drie klassen gebragt worden.

1°. Tot beweging.

2°. Tot gevoel.

3°. Tot stofl'elijke verandering {maleriae mutalio).

De beweging kan of willekeurig of onwillekeurig

zgn. Ten einde aan de bewegingen eene geschikte

rigting en regeling te geven, zgn de deelen met

gevoel voorzien , hetwelk even als een wachter moet

beschouwd worden , door welken de aannadering

van voor- of nadeelige zelfstandigheden verkondigd

wordt. Hieruit verklaart zich dat de dierlijke le-

venskracht uit beweegkraclit en ge voelvermogen is

zamengesteld. Even gelijk nu de werktuigen des

organischen levens werkplaatsen geheten worden,

kan men de deelen van welke de dierlijke bewe-

ging afhankelijk is, als verzorgers dezer werkplaat-

sen beschoawen , terwijl de zintuigen de wachters

zqn, door welke de ziel zich van de hoedanigheid

verzekert der zelfstandigheden , welke naar deze

werkplaatsen toegevoerd worden. Dat de zintuigen

den naam van wachters verdienen, kan ook uit

derzclvcr plaatsing opgemaakt worden. Zg zijn

niet door zich zelve beweeglijk, maar worden dit

eerst door de spiertocstcllen, welke er zich mede
verbinden.

Het derde verschijnsel, door hetwelk het leven

zich kenbaar maakt, de stoffelijke verandering kan

IQ geen ligchaam gemist worden, in hetwelk vege-
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lalive kracbt bestaat. Met haar is organisclie be-

weging verbonden. Zoo men op deze wgze de

verschillende levensverscbijiisels tot drie afdeelin-

gen brengt, tot beweging, gevoel en stoffelijke ver-

andering , blijft de vraag slechts, of voor elk der-

zelve eene bijzondere afdeeling des zenuwstelsels

werkzaam is. Met hare beantwoording zal de schrij-

ver zich iii het volgend gedeelte zijner academische

verhandeling bezig houden. Tot hiertoe derhalve

de Inleiding. Ik heb mij vergenoegd met een kort

en ineengedrongen verslag van haren inhoud te ge-

ven. Den lezer zal hier door hare strekking kenbaar

zgn geworden. Het blijkt genoegzaam dat de schrijver

het onderwerp , hetwelk hij zich ter behandeling

koos, grondig doordacht beeit. Of h^ zich intus-

scheu niet heeft laten wegsiepen tot eene te groote

individualisatie der levensverrigtingen , durf ik niet

beslissen. Zijn ook die namen van dux vilae ani-

tnalis, prooui-aiores , custodes, wel geheel juist ge-

kozen? Hebben wij genoegzame ervaring van het-

geen er in bet menschelijk ligcbaam plaats beeft

,

om aan alle deszelfs deelen beroepen toe te ken-

nen, met die onzer burgerlijke maatschappij over-

komende ? Ik geloof neen , en betwijfel of wij het

immer zoo ver zullen brengen. Wat is dan nu in

eenen dergelijken stand van zaken verkieslijker, on-

wetenheid te erkennen , of door vergelijkingen uit

's menschen bedrijf, aan de wetenschap een vreemd

aanzien te geven ? Ik vertrouw het eerste en ge-

voel mij te meer gedroegen , hier openlijk voor uit

te komen , daar het buiten tegenspraak ligt , dat

men even als in het politieke, ook in bet weten-

schappelijke tegenwoordig het onmogelijke wil. In

dit opzigt handelt men even als kindereu , die hunne
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handen naar voorwerpen uitsteken verre buiten hun

bereik. De gevolgen dezer bandelwijze zgn naar

mi^n gevoelen gemakkelijk te voorzien. Door alles

op eene tastbare, zintuiglijke wijze te willen ver-

klaren , zal men zicb hoe langer hoe meer van een

juist inzigt der zaken verwgderen. Men zal zich

in speculatien verdiepen in plaats van verschijnsels

waar te nemen en deze te beoordeelen. En ein-

delgk de ongenoegzaamheid onzer vermogens in-

ziende , zal men toch op den weg , welken men met

zoo vele moeite afgelegd heeft, moeten terugkeeren

om tot de overtuiging te komen , dat niet alles zich

laat verklaren. Het leven is een ondoorgroudbaar

iets. Deszelfs verschgnsels alleen zijn voor ons zigt-

baar, terwijl deszelfs ware aard steeds verborgen

zal bligven. Hoe nu kan men van eenen dux vilae

animalis , van procuraloi'es , cïislodes vilae spreken

,

wanneer bet beginsel zelf , waaruit dit alles zal

uitspruiten , ons ter naanwernood bekend is ? Ik

heb mij tol deze uitwgding gedrongen gevoeld

,

ten einde het standpunt vast te stellen , uit hetwelk

en het onderwerp en deszelfs behandeling door

mg beoordeeld wordt, en keer nu tot het verslag

dezer verhandeling terug.

In de eerste afdeeliiig , op de zoo straks ver-

melde inleiding volgende, wordt uiteengezet in hoe-

verre de zenuwen verschillen , naar gelang der ver-

schillende werkingen , door dezelve uitgeoefend. In

het eerste hoofdstuk wordt aangetoond dat er twee-

derlei soort van zenuwen voor het dierlijk leven

is, namelijk zenuwen van beweging en van ge-

voel. Uekend zijn de proeven daaromtrent vroeger

door anderen genomen. De schrijver heeft zelf

ecnige bij kikvorschen in het werk gesteld. Tot

NAT. TIJDSCIin. n
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beier verstand, aclu hij het doeiaiatig eeue ont-

leedkundige beschnjvingeu van de zenuwen der on-

derste ledematen bij deze dieren te doen voorafgaan.

De proeven mi, door liem in bet werk gesteld, bevesti-

gen volkomen het gevoelen van bell , mAGENDie

en anderen. Hierbij voegt de schrijver eenige proe-

ven , op eene scherpzinnige wijze door hem uitge-

dacht , om na te gaan welke zenuwen op bepaalde

spieren werken. Deze voeren hem tot de volgende

gevolgtrekkingen :

1°. De beweegkracht der bevveegzenuwen wordt

door derzelver vereeniging met gevoelzenuwen

niet gewijzigd.

2°. In de zenuwvlechten doorkruisen zich de ve-

zels van de eene zenuw met die eener an-

dere tot de vlecht beboorende.

3°. De vlechten zelve zijn niet in staat, de ei-

genscliappen te veranderen , welke de zenu-

wen voor haren doorgang door dezelve be-

zitten.

4°. De eene zenuw helpt de andere niet in hare

werking.

5°. Het nut der zenuwvlechten bestaat voorzeker

bierin, dat de eene zenuw door de andere

geprikkeld en aangezet wordt.

6°. Door den invloed der vlecbten , vertoonen de

zenuwen in bare werking eene meerdere za-

menslemming.

7°. De plaatsing der spieren , derzelver verband

en gedaante hangen van de plaatsing , ge-

daante enz. der vlechten af.

De overige gevolgtrekkingen, als slechts lot de

kikvorscbsoorlen betrekking hebbende , en dus van

geen algemeen belang, meen ik te mogen verzwij-
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gen. De sclirijver overweegt, na de vermelding zij-

ner eigene proeven , de tegenwerpingen , welke door

LANGENBECK en anderen tegen deze splitsing der

zenuwen in twee klassen geopperd zijn, en gaat dan

tot de vermelding van proefnemingen over , welke

door hem tot nasporing van het doel der onder-

scheidene hersendeelen , in het werk zijn gesteld.

Bij een konijn een der halfronden van de groote

hersenen weggenomen hebbende , zag hij dat het

dier bet vermogen tot willekeurige bewegingen ver-

loren bad
;
geprikkeld wordende trachtte het zich

wel te bewegen , maar had het als het ware het be-

heer over zijne bewegingen verloren. — De voorpoten

bragt het naar achteren , de achterpoten naar voren.

Zgn gang was hierdoor ten hoogste waggelend. —
Bg een ander konijn nam hij de twee halfronden

der groote hersenen weg ; het dier was na de kunst-

bewei'king als in verdoofden toestand en bewoog

zich niet, zoo lang het hiertoe niet door den eenen

of anderen prikkel aangezet werd. — Bij twee andere

kon^nen werden de kleine hersenen grooteudcels

weggenomen; dit geschied zijnde, begon het dier

zich te bewegen en dit wel , zonder bepaald doel

,

steeds in cenen kring rond draaijcnde. — De uit-

werksels deze proeven komen met die van flou-

RENS overeen. — Uit de/.clve maakt de schrijver het

volgend hcshiit op. — "Cerebrum vi praediium est

«motum dKterminanle (volunlate) ; cerebellnm vi

"molum coordinanle, moderanie , medulla spinalis

« vi stiuulum ad nervos propaganle , nervi vero vi

xmotum excrccjitc sunt instrucli". —
Het doel van dit verslag is niet voet voor voet

de stellingen van den sclirijver te toet.ven. Bij

deze gevolgtrekkingen echter geloof ik een oogenblik
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te moeten stilstaan. — lu de eerste plaats omtrent

het eerste punt. — Dat na vernietiging van de groote

hersenen het animale leven zoodanig verstoord is

,

dat hierdoor elke willekeurige handeling belet wordt,

zal ik zeker niet betwijfelen, maar of men daarom

eene vis molum determinans , aan de groote her-

senen behoeft toe te schrijven , betwijfel ik , even-

min als ik het noodig zoude achten , daartoe een

levend dier aan eene zoo smartelijke proefneming te on-

derwerpen. De hersenen zijn, daarin zal elk het wel

met mij eenswezen, de voorwaardelijke oorzaak, van

alle die verrigtingen , welke ons met de wereld in ver-

band brengen en ons het vermogen geven buiten

ons op deze terug te werken.— Door haar verkrij-

gen wij , hetgeen men geestvermogens noemt. — Zoo-

dra nu deze oorzaak opgeheven wordt, moet ook

het uitwerksel ophouden. Sublala causa, iollilur

effectus. — Het dier , in hetwelk men de hersenen

vernietigt , verliest alle zintuiglijke waarnemingen

;

het bevindt zich in eenen vreemden toestand, welke

het allen bewustzijn ontneemt. — Is het nu vreemd

dat het zich niet gedwongen voelt eenige beweging

te doen en dat het, zoo het hiertoe aangezet wordt

,

slechts ongeregeld voortloopt? — Ik zwgge van

het bloedverlies , hetwelk het geleden heeft en

van den ziekelijken toestand, in welken het door

de kunstbewerking geplaatst is ; hoewel zeker de-

ze beide voldoende zijn om ons reden te geven j

waarom het dier na dezelve niet lopen wil. Wat

het tweede punt betreft ; flourens en VAN DEEN

hebben beiden waargenomen , dat de bewegingen

verward worden, als men een gedeelte der kleine

hersenen wegsnijdt. Hieruit besluiten zij dat er in

de kleine hersenen eene vis ih molum coordinans

,
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model aas, welke bi] vernietiging dezer deelen op-

houdende, hierdoor verwarde, onbepaalde bewe-

gingen doet ontstaan. — Zoo ik nüj niet bedrieg,

kan ook hier de gevolgtrekking ontkend worden.

—

Aan de proef en aan deszelfs uitwerksel twijfel ik

niet. Het besluit alleen hetwelk men uit dezelve

trekt , komt mg niet juist voor. — Dat een dier, bg

eene zoo geweldadige beleediging der kleine her-

senen , stuipen krijgt bevreemdt mij niet. — Ver-

warde en onregelmatige spierwerking moet daarvan

het gevolg zijn. Maar bewijst dit , dat er eene vis

molum coordinans in de kleine hersenen zit , of

strekt het slechts ten bewijze , dat het dier, door

de beleediging des zenuwstelsels, gedeeltelijk den wil

en de kracht verloren heeft en hierdoor de spieren in

plaats van regelmatig , onregelmatig werken ? Ik ge-

loof het laatste. — Waar moet het heen , zoo men

voor elk verschgnsel eene kracht zal gaan aan-

nemen? Zal men door deze opeenhooping van

krachten , betere denkbeelden , van het leven krij-

gen? Zoo men twijfelt, vergelijke men slechts den

vroegeren toestand der natuurkunde niet den te-

genwoordigen. — Hoe vele krachten plagt men vroe-

ger bij deze niet aan te nemen en tot hoe weinige

heeft men dezelve, bij een juister inzigt der zake,

nu niet teruggebragl ! —
Deze wetenschap, met de Phjsiologie in een zoo

naauw vei'band , geeft ons een leerzaam voorbeeld.

Mogt het voor de Physiologen niet verloren zijn. —
Daar het in een zoo gewigtig punt vooral op jniste

bepalingen aankomt, kan het van belang gerekend

worden, iiutegaan wat beweging is, voor dat men

over krachten spreekt, welke dezelve regelen. — Zon-

der nu al t(.' (liep in de zaak in te dringen en
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zonder mij met het scherpzinnig onderscheid tus-

schen willekeurige en onwillikeurige beweging be-

zig te houden, wil ik mg nu slechts tot de eerste

bepalen en daaronder het vermogen verstaan , van

door de werking van bepaalde prikkels , zamen-

trekkingen te doen ontstaan in een zeker stelsel

van werktuigen , welke hefboomen in beweging

brengen , door wier invloed , of het geheele lig-

chaam, of , zoo de prikkel zijne werkzaamheid meer

beperkt, slechts een gedeelte van hetzelve van plaats

verandert. — Voor de willekeurige bewegingen nu

is de prikkel , welke de gevoi'derde zamentrekkin-

gen te weeg brengt, de invloed van den wil; de-

zelve woi'dt naar de zich zamentrekkende deelen

(de spieren) door de zenuwen voortgeleid. In deze

zit derhalve niet gelijk de schrijver zegt, eene vis

motum exercens , want dit geschiedt door spieren

en beenderen, maar, zoo men toch eene kracht

verlangt, eene vis slimulos ad motum conducens.

Dit nu zoo zijnde, moet de aandrang tot beweging

in de hersenen gezocht worden, het zij dezelve

van buiten af, door verkregene gewaarwordingen,

opgewekt wordt, 'het zij dezelve uit de hersenen

zelve, als een gevolg van opgekomen denkbeelden

uitgaat. De zenuwen zijn daarbij slechts geleiders

en dat dit werkelijk zoo is , blijkt uit derzelver ver-

nietiging. — Bekend is het, dat een deel hetwelk

zijnen zenuwinvloed verliest, niet langer onder het

beheer van den wil staat en dat, hoewel de spieren

in hetzelve blijven bestaan en het voortgaat met

gevoed te worden, het echter uiet langer bewogen

wordt, omdat de geleiding afgebroken is, door welke

vroeger de prikkels tot beweging naar hetzelve ge-

voerd werden. — Dit alles waar zijnde, blijkt het dat
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er in de herseucu iets werkzaam is , hetwelk ous

het vermogen geeft , op eene wijze , welke alleen

van ons zelve afhangt, verschillende deeleu of, zoo

vele zamenwerken , het geheele ligchaaui van de

eene plaats naar de andere te voeren. — Men heet

dit uiil, — Eu zoo nu de geëerde schrijver met zijne

vis moium moderans et delerminans , niet anders

bedoeld heeft, zal niemand het hem tegenspreken

en was het dan ook onnoodig een enkel dier daar-

toe te pijnigen ; zoo hij echter eene bijzondere

kracht beoogt, zal daaraan met regt getwijfeld

worden. — Het verschijnsel der beweging immers

hangt van geeuc dergelijke bijzondere kracht af, het

i$ slechts een gevolg der gewaarwordingen, welke men

door de zintuigen of op eene andere wijze verkrijgt.

Naar mate nu deze met meerdere juistheid beoor-

deeld kunnen worden , naar dien mate zullen de

bewegingen ook regelmatiger, volmaakter zijn. — Om
deze reden beweegt het pas geboren kind eerst

zque leden, zonder eenige regelmaat of orde, en

begint het in elke spierzamentrekkiug een bepaald

doel te verraden , zoodra zijn zintuiglijk leven zich

voltooit en het een bepaald denkbeeld heeft leeren

hechten aan de voorwerpen , welke hetzelve omrin-

gen. — Is dit , omdat nu eerst de via molwn deier-

minans el moderans in de hersenen ontstaat, of is

het, omdat hersenen , zintuigen en spieren zich

over en weder vollooijeiide , hieruit eene zamen-

werking ontslaat , van welke regelmatige en tot een

bepaald doel iugerigte beweging het gevolg is ?

Uezc laatste stelhng auiinemendc , zit de bedoelde

kracht in de zameuwcrking van allen , niet in ecu

enkel deel alleen. — liet denkbeeld van het dierlijk

ligcliaam als één ^'e/ivel te beschouwen , moet nini-
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mer uit liet oog verloren worden. — Deszells dee-

len hangen te veel zamen , en behoeven te veel

onderlinge en wederkeerige zamenwerking, dan dat

men immer een derzelve als geheel geisoleerd wer-

kende zich kan voorstellen. — Dit steeds voor oogen

houdende , zal men geene vis motum determinans et

moderana in de hersenen zoeken , maar deze als

bloote werktuigen beschouwen , door welke een al-

gemeen werkend beginsel , onverschillig welken naam

men aan hetzelve hecht , aan bet dierlijk ligchaani

,

het vermogen tot gewaarwording en tot wilsuitoe-

fening geeft. Deze echter kunnen niet bestaan zon-

der dat de indrukken van buitenaf in de zintuigen

voortgebragt en door de zenuwen voortgeleid worden

,

en wat zal wil beteekenen , zoo er geene uitvoe-

rende magt aan denzelven vei'bonden is ? Zoo vor-

men spieren , zintuigen , zenuwen , hersenen en

ruggemerg één geheel, hetwelk niet uit zijn ver-

band kan gerukt worden en in hetwelk de kracht

gezeten is , welke de Heer van deen slechts aan

een enkeld deel toeschrijft. Hoe ook zal men de

bewegingen der lagere, hersenlooze dieren verklaren,

als in de hersenen eene vis motum determinaus,

moderans , moet gezocht worden? Zijn de bewe-

gingen , door welke de hersenlooze vlieg mijne na-

derende hand ontvlugt, niet even regelmatig en be-

paald , als die geene welke elk mensch uitoefent?

Doch ik vrees dit verslag te zeer te rekken , door

langer b^ dit onderwerp stil te staan.

In het volgend Hoofdstuk wordt over de zenu-

wen des organischen levens gehandeld. Deze heb-

ben de stoffelijke verandering onder haar beheer

als ook de bewegingen hieruit voortvloeijendc. Zij

zqn slechts, gelgk de schrijver dit uitdrukt, unitts
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orditiis , d. i. niet in gevoel en bewegiugzenuweu ge-

scheiden. Hierin stem ik voor zoo verre overeen

,

als de zenuwtakken welke zich in de werktuigen

des organischen levens verdeelen niet onderling zoo

onderscheiden zijn , dat men eenige als voor de

beweging, andere als voor de gevoeligheid dienende

a prioriheslevaA kan houden. Te ontkennen echter

vïJt het niet, dat zg eene bgzondere soort van ge-

voeligheid zoo wel als beweegkracht, aan de werk-

tuigen schenken , in welke zij zich verdeelen.

De tweede afdeeliug dezer dissertatie is aan het

vraagstuk toegewijd , welk verband er is , tussclieu

de zenuwen van het dierlijk en van het organische

leven, en welk nut hetzelve uitoefent. In het eerste

hoofdstuk vindt men veel lezenswaardigs over het

verband tusschen de zenuwen des organischen en

des animalen levens , hetwelk de schrgver in de

lagere dieren veel naauwer stelt dan bij de hoogeren
,

zoo zelfs dat zg tot een enkel stelsel inééusmelten

en hierdoor het eenvoudige stelsel der zenuwknoopen

van de lagere dieren zoo wel het in- als het uit-

wendig leven onder zijn beheer heeft. Den nervus

renurrens , welken swammerdam het eerst in de

insektcn waargenomen heeft, beschouwt hij als

nervus vmjus. Aller belangrijkst ij daarbg de ont-

dekking van eenen zenuwtak , welke uit den 7t. vagus

ontspruitende, zich over den staart der gi/rini \an

de kikvorschen , even als over den staart der vis-

schen verdeelt en te gelijk met den staart, bq ver-

dere ontwikkeling van het dier verdwijnt. Deze

waarneming, welke, naar ik meen, nieuw is, be-

hoort zeker tot de allerbelangrijkste. Verder met

de beschouwing om het verband der beide zenuw-

Dtelscls in onderscheidene dicrclassen voortgaande

,
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ziet liij beide , naar mate liij hooger in de dieren-

rijks opklimt, zicli meer van elkander scheiden.

Dit brengt hem op het denkbeeld , de dieren uit

dit oogpunt , in vijf klassen te verdeelen. Daaruit

vloeit als van zelve de vraag voort, welk het doel

van dit verband is. Met derzelver beantwoording

houdt hij zich in het tweede hoofdstuk bezig. Zijne

meening is dat door deze gemeenschap , de zenu-

wen des organischen levens in sommige gevallen

gevoel, die des animalen levens, organische vege-

tative eigenschappen krijgen. Hij zet deze stelling

op eene scherpzinnige wijze in het breede uiteen

en komt eindelijk tot de volgende resultaten :

1°. Alle zenuwen , zoo wel die van den n. sym-

pathicus afkomen, als die uit het zenuwstel-

sel van het dierlijk leven ontspringen (met

uitzondering van de ii, n. olfaclorii, optici

en acustici, zijn tot het beheer over de stof-

felijke verandering {maieriae permuiaiio) be-

stemd.

2°. Alle de zenuwen welke tot de huid en hare

verlengsels behoren , hebben het gevoel onder

haren invloed , terwijl de materiae permutatio

van dezelve tevens afhankelijk is.

3°. Alle de zeuwen , welke zich in willekeurige

spieren verspreiden , oefenen (exercenl) be-

weging uit en zorgen voor de materiae per-

muiaiio der spieren.

Met deze drio gevolgtrekkingen , is des schrgvers

overtuiging in verband , dat de zenuwen de voeding

der deelen onder haar beheer hebben. Ik ben er

verre van af, deze overtuiging te deelen , maar

voornemens zijnde , op dit punt nader op eene meer

breedvoerige wijze , terug te komen , zal ik mg nu
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niet verder niet wederlegging vau des schrijvers mee-

ningen bezig houden. Mija verslag loopt daarmede

ten einde. Ik heb aan dit merkwaardig boek meer-

dere aandacht geschonken, dan men gewoonlijk

aan akademische dissertatien pleegt te geven , om-

dat het naar mijn inzien, de opmerkzaamheid

van eiken plüjsioloog over waardig is. Wal de be-

werking betreft, onderscheidt het zich door logische

orde en zuiverheid van taal en straalt er eene diepe

kennis van de anatomie des zenuwstelsels in door

,

welke zeker de bewondering van elk tot zich trek-

ken zal, die met aandacht deze doorwrochte ver-

handeling doorleest.

W. VROLIK.

NECROLOGIE.

üe Luiksche Hoogleeraar der natuurltjkc ge-

schiedenis en kruidkundc ii. h. gaede is den 2 Ja-

imarij IS^'l in den ouderdom van 37 jaren over-

leden. Hij had zich vroeg reeds door zijne onder-

zoekingen over de anatomie der Insektcn (Bei/trage

%ur Anatomie der InselUen m. kupf. Altona 1815 4°.)

welke liij , locn nog student der lloogeschool van
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Kiel , iu het weik had gesteld en door zijne Bei"

trage aur Anatomie und Physiologie der Medu-

sen, Berli?i 1816 8°. bekend gemaakt, en heeft

steeds bijzonder de Enlomoloyie beoefend. Zijne

overige geschriften zijn grootendeels kleine opstellen

in verschillende journalen, en nog kort voor zijnen

dood gaf hij eene beschrijving en afbeelding eener

nieuwe soort van Calandra uit Java , Calandra se-

curifera {Anti. de la Soc. entomol. II. p. 458).

Altigd trachtte hij de beschouwing der natuur dienst-

baar te maken aan de verheerlijking van haren

Schepper, en hoe zeer eene piëtistische neiging en

veelligt andere omstandigheden hem niet zoo veel

door de wetenschap hebben doen uitrigten , als men

anders had kunnen verwachten, zijne nadachtenis

als een regtgeaard mensch en Godsdienstig natuur-

kenner, zal bi^ allen , die hem kenden , in aangename

hei'innering blijven.

Voor omstreeks een jaar stierf ook te Bombay
,

de Heer polijdorb roux, Conservateur van het

Kabinet van Natuurlijke Historie te Marseille , aan de

gevolgen van vermoeienissen eener wetenschappe-

l^ke reis naar Indie, werwaarts hg zich , na Egypte

te hebben bezocht , had begeven. Hg heeft onder

anderen uitgegeven eene Ornithologie provenrale

met schoone gelithographeerde platen en een werk

over de schaaldieren der Middellandsche Zee (4%

MarseUle 1827, 1828),

J. V. D. H.

Z-D.



BOEKBESCHOUWING en LETTER-
KUNDIGE BERIGTEN.

BGRIGT VAN EENIGE MINERA.LOGISCHE

EN GEOLOGISCHE GESCHRIFTEN

OVER HET JAAR 1833.

Hoezeer de Redactie van dit Tijdscbrift reeds

in de voorrede verklaard heeft, dat de natuurlijke

geschiedenis in haren geheelen omvang tot het on-

derwerp van hetzelve behoorde , mogt het haar tot

nog toe niet gebeuren , mineralogische of geologische

verhandelingen ter plaatsing te ontvangen, uitgezon-

derd de geognostische opmerkingen van den Heer

KORTHALS, die in dit stuk geplaatst zijn. Het op-

stellen van eeu ecnigzins zamcnhangend berigt over

den jaarlijkschen voortgang der natuurlijke geschiedenis

van het delfstoflelijk rijk is haar, om verschillende re-

denen, niet wel mogelijk; al ware ook de wetenschap

Yan minder ruimen omvang, om tevens met de Zoölo-

gie en Botanie beoefend te kunnen worden , ook dan

nog zoude het mijnen vriend DE VRIESE en mij

aan den uoodigen tijd ontbreken , om alles bg een

te zamelen en te schikken. Wordt ons door eene

bekwame hand voor het loopend jaar zulk een ver-

slag aangeLoden , wij zullen het dankbaar plaatsen.

Als eene uitnoodiging daartoe wensch ik dan ook

de volgende korte hciigtcn, tot liet vorig jaar be-

trekking hebbende , beschouwd te zien , welke ik

voorloopig mededeel.

NAT. TIIDSCIIIl. o
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L Mineralogie.

1. Ueber den Melanochroit , ein neues Mineral

von R. HEKMANN (poggendorff's Annalen der

P/njs. und C/iejnie 1833. Bd. XXVIII s. 162 u. ff.)

Onder vele exemplaren van rood looderts van Be-

resofsk vond H. eenigen , die zich door donker

roode kleur onderscheidden. Zij hadden eene ge-

ringere specifieke zwaarte dan dit erts, bevatteden

minder chromiumzuur en bestonden uit

:

76,69 loodoxijde.

23,3 1 chromiumzuur

,

of uit drie atomen loodoxijde en twee atomen chro-

miumzuur. Hij noemt dit mineraal Blelanochroit, van

fiikauó^QOOi (donker- eigenlijk zwarlkleurig). Men
vindt het in gangen in een kalkachtig gesteente, digt

bij Beresofsk bij het Uralgebergte , met roodlooderts

,

Vauquelinit
,

groenlooderts , kwarts en loodglans

;

vooral schijnt de vereeniging met het laatste iets

kenschetsends te zijn.

2. Der Phenakit ein neues Mineral (bebzelius

JaliresbericlU n°. 13, s. 160, poggendohff's An-

nalen der Physik und Chemie 1833, n°. 6. S. 420).

NoRDENSKÖLD heeft eene soort van delfstof opge-

merkt, welke in Siberië met den Smaragd van Ural

ie zamen wordt aangetroffen, en uithoofde van der-

zelver overeenkomst met i-homboëdrische kwarts

voor eene verscheidenheid van dezelve gehouden

is, maar onder de blaasbuis zich anders voordoet.

Op zich zelve was dit mineraal niet smeltbaar,

maar gaf ook geen helder glas met koolzure soda.

Hartwall heeft het ontleed, en gevonden, dat

het Be Si" en gevolgelijk eene geheel nieuwe stof

is. Het is in platte, kleurlooze rhomboëders ge-

i
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kristalliseeid , welke uaar de bij Freiberg voor-

komende, platte kalkspaatlikrisialleu gelgken. De

rhomboeders Lebbeu eenen stompen hoek, welke

met HAUy's Goniomelcr omstreeks op 114° bepaald

werd. Het is iets barder dau gewoon kwarts en

wordt door zuren niet aangetast.

3. Volgens breithaupt moeten ChalkolUh en

Vranil als twee verschillende soorten beschouwd

worden (schweigger-SEIDEL's 7ieues Jahrb. dei-

Ckem. VIII. 211 ff.). Dezelfde beschreef eene nieuwe

soort van gzererts uit Noord-Amerika onder den

naam van talkaardig ijzererts {Jllugnesisches Eisen-

ers). Het komt voor onder de gedaante van on-

volkomene
,

groote octaëders , aan de kanten afge-

stompt en van onvolkomene hexaüders, hetwelk de

grondvorm is. De soortelijke zwaarte is 4,18 tot

4,20. Het bestaat uit zwart yxeroxjdule , veel

Litteraarde, titaniumzuur en een weinig aluinaarde

(ibid. S. 287 ff.; v. leonhard und ii. g. bronn

n. Jahrb. für Mineral. , Geognosie , Geologie utuI

Petrefaklenkunde. Jahrg. 1833. S. 683, 684.)

4. G. EOSE gaf scheikundige aanmerkingen over

de, in het Uralgebergte voorkomende verbindingen

van het Osmium ea Iridium (poggendorff's ^?2waA

Bd. XXIX.) ; volgens zijne waarnemingen is de soor-

telijke zwaarte van deze verbindingen 19,380—22,118,

terwgl die verbinding het zwaarste was , welke het

meeste Osmium bevatte. Gcvolgeiijk is hut zuivere

Osmium soortelijk zwaarder dan zuiver Iridium en

het moet dan ook zwaarder zijn dan zijne verbin-

dingen met Iridium. Ilet blijkt dus, dat iierzelius

ten onregte hel specifiek gcwigt van Osmium = 10

gesteld heeft , daar het soortelijk guwigt van eene

verbinding met htt minder zware Iridium reeds

o*
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2l;ll8 be&rriagt.-^ Dezelfde geleerde gaf ook: Nach-

Iragliche Bemerkungen über den Utalil, poggend.

"jnfial. XXVIIé S. 97—106 , en Mineralogische Be-

merkungen (1 über die Krijslallform des Plagionüs,

eines neuen Antimonerzes ; 2 über die Krijslall-

form des Mesolijps; 3 über die Krystallform des

Silberhipferglanzes und das Atomengewicht des

Silbcrs ; 4 über die Krijstalform der Nickelsjpeise.)

POGGEND. Annal. XXVIII S. 421—435; uit de

onderzoeking van Polybasit bleek het hem, ge-

lijk aan H. ROSE , dat Sulpliureium Cupri de plaats

van Sulphurehim Argenti kan vervangen , en dit

verstrekte tot bevestiging van het, door den laatsten

op andere gronden vroeger reeds voorgedragene , ge-

voelen, dat men het tot nu toe aangenomene ato-

mengewigt van het zilver op de helft moet ver-

minderen. Zie H. ROSE über die Zusammenset-

%ung des Polybasits u. über das Atomengewicht

des Silbers ibid. S. 156—160.

5. RInjakolith noemt G. ROSE de glasachtige

feldspaalh van den Vesuvius en van den Eifel,

welke van het Adular verschilt in de grootheid

der hoeken van het vertikaal prismatisch kristal

en gevolgelijk als eene onderscheidene soort be-

schouwd moet worden. Later had men dit onder-

scheid in twijfel getrokken. ROSE heeft evenwel door

scheikundig onderzoek aangetoond, dat onder de

uitwerpsels van den Vesuvius gedeeltelijk wel ge-

wone glasachtige feldspaath , doch ook Rliyakolitli

voorkomt , zoo dat hij zich alleen vergist had in de

meening, dat alle glasachtige feldspaath van het ge-

wone feldspaath verschilde. In opzigt van den kris-

stalvorm nadert het Rhyakolith onder alle, aan het

feldspaath verwante mineralen het meest tot het
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Adular, maar in scheikundige zanienslelliiig slaal Int

het diglst bij den Labradorsteen , het Adular daar^

entegen staat daarin het digtst bij het Alhit. pog-

gendorff".« j^?i«a/e« XXVIII. S. 143 —• 156.

6°. Iq eene ijzermassa , die bij Maagdenburg ge-

vonden eu voor IVIeteorisch ijzer gehouden was , vond

STROMEIJER inct kobalt en nilikel ook koper en

molgbdeeu. Dit gaf hem aanleiding om onderschei-

dene massa's van meteorisch gzer van verschillende

werelddeelen op nieuw en naauwkeurig ie onderzoe-

ken. Hij vond in geene van dezelve molijbdeen

,

maar iu alle koper, nagenoeg een duizendste toe een

iionderste deel. Hij gelooft derhalve, dat het koper,

niettegenstaande de geringe hoeveelheid, waarin het

voorkomt, voor een even standvastig en kenschet-

send bestanddeel van hst ware meteorisch ijzer moet

gehouden worden , als het daarin vervatte nikkel

en kobalt {Gott. q,elehrte A?iz. 1833 , n°. 38, S. 369,

POGGEND. , Ajiiial. XXVIII. S. CS9, 690). Volgens

latere onderzoekingen gelooft stromeijer, dat het

onwaarscbijnlijk is, dat de gemelde bij Maagdenburg

gevondene massa van mcteorischen oorsprong zoude

wezen ; evenmin is het evenwel bewezen , dat men
haar als een product van ijzersmelterij moet be-

schouwen (POCGENDORFF, Aimal. XXVIII , 1833.

n». S) (1).

(1) Tfgcn het eind van Maart 1832 viel in liet distrikt of

Gouvurnement van Mo»kou, op de vcidun van liet dorp
Kunanowa , 83 wersten vnn de stad lyolokalamsk , cenc

brandbare gcio stof, te gelijk luvt sueeuw. Volgens dcu

Hc-cr HEaMAK^ bestond dezelve uit:

01,5 koolstof,

7,0 watcrMtof,

31,5 zuurstof.

HiJ uocint (lc/.e zelfstaudigbcid urunclatn {hcmclo'ii}.
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7. Hel is bekend, dat de T/ioiaarde lol nu loe

slechts in het door berzelius onderzochte Thorit

,

eeoe bij Brevig in Noorwegen voorkomende delfstof,

gevonden is. Het is daarom een voor delfstofkun-

digen niet onbelangrijk berigt, dat Prof. Wöhler
onlangs in het door v. humboldt medegebragt Sibe-

rische Pyrochlor 5 lionderdste deelen van deze, tot

nog toe zoo zeldzame aardsoort ontdekt heeft (POG-

GEND. , Annale7i Bd. XXVII. s. 80.)

8. Over het Tellurhim, deszelfs bereiding, alo-

mengewigt, soortel^ke zwaarte en de zuren, die het

iDccde zuui's tof vormt, heeft onlangs de groote schei-

kundige BEBZELIUS gehandeld. POGGEND. , Annal.

XXVIII. s. 392— 401.

9. Over de kristallen van het Antimonium deel-

de Profr. IIESSEL uit Marburg eenige waarnemingen

mede, ivelke die van marx in schweigger's Jahr-

Lueh bevestigen en verder uitbreiden. Neues Jahrb.

für Mineral. u. s. w. 1833. s. 56, 57.

10. Onder de in 1833 uitgegevene algemeene

werken over mineralogie vermelden wij

:

K. C. VON LEONHARD Grundvige der Oryklo~

gnosie. Mit 9 Sleindrucklafeln, Heidel-

berg 8°. (eerste afdeeling der tweede uilgaaf

van zijne Naturgeschichle des Mineral-

reichs, waarvan de tweede afdeeling reeds

vroeger het licht zag).

1. R. BLUM Lehrhuck der Oryciognosie, Slutl-

^
Zg brandt met eeue heldere, blaauwc vbni , met eenea

olieaclitigea reuk , en bedekte de aarde een , twee of meer

duimen dik, op eene uitgeatrektlieid van 80 of 100 vier-

kante roeden. (?). — r. hermvnn" Uniersuchuu^cn ver-

sckiedcner in Russland gefalhncr ineteotischtr Subslouzen

;

roGCEND. , Anunl. Bd. XXVlU S. 586—57G.
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garl; (zijnde de tweede, derde, zesde en

achtste aflevering van de Naturgeschiahle

der clrei Reiche, zur allgemeinen Delehrung,

welke nuttige en schoone ouderneming steeds

i ijverig wordt voortgezet).

G. ROSE Elemenie der Knjslallographie
,

nebst einer iabellarischen Uebersickt dor

i Mineralien nach den Krystallformen, Ber-

lin. 1 stes u. 2 tes Heft 8°. Kupfert 4°. a

' L

II. Geologie.

11. De Heer sCHMeri-ing heeft ons nader be-

kend gemaakt met de, beenderen bevattende, holen

in de omstreken van Lnik, en zgne beschrijvingen

door afbeeldingen van die van Goffontaine (op

4 uren afstands van Luik , O. Z. O. waarts gelegen)

opgehelderd. In deze holen vindt men eene groote

menigte menschenbeenderen , welke verspreid liggen

-en met die van beeren, paarden en herkaauwende

dieren, vermengd zijn. De Heer schmerling ge-

looft, dat het gevoelen, dat deze holen tot verblijf-

en woonplaats der dieren gediend hebben, geheel

onaannemelijk is. Hij schijnt deze gcvolgti-ekking

tot alle holen te willen uitstrekken, waarin men
overblijfsels van dieren aantreft, doch daar de holen

bij Luik van andere holen in sommige opzigten ver-

schillen , moeten wq dit vraagstuk aan de beslissing

van volgende waarnemers overlaten. Neues Jahrb.

der Mineralogie 1833. S. 38- '18.

12. Over de rangscliikking der Terebratulen

handelde de Heer VON buch in brieven, waarvan

men een uittreksel vindt, in het zoo even genoem-
de journaal S. 2Ó7-2C5.
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13. De Heer henwood gaf eene Geologische

Lescbrijving van het door zijne Uu- en kopermijnen

zoo bekende distrikt in Cornwall (Neues Jalirb.

der Mineral. 1833. 633-640). rozet gaf eene

Geologische verhandeling over de omstreken van

Algiers en Oran. {Nouv, Ann. du Muséum II.

p. 284-334).

-;r'J4. Onder de talrijke Geologische vperken, in

het gemelde jaar uitgegeven, vermelden wg hier

de navolgende

:

CH. LYELL. Principles of Geology. London

bij MURRAY (het derde en laatste deel).

BOUBÉE. Geologie 'populaire. Paris 8°.

A. KLIPSTEIN Uebersicht der Geologie %um
BeAu/e seiner f^orlesunge?i. Giesen 8°.

II. VON MEYER Tabelle über die Geologie.

Nürnberg 8°. :. '

j. J. KAUP Descripiion d'ossemens fossiles de

Matnmifères etc. Second Cahier.

•i&i' ; r. L. SCHMERLING Recherches sur les Osse-

mens fossiles découverts dans les cavemes

de la province de Liege ; ouvrage accom-

pagné de planches liihographiées, Liége.

Texle in 4°. , Planches in Fol. lière Partie

[20 francs~[ lière livraison. (Het werk zal

met 4 stukken, elk van dezen prgs, volledig

z^u, en 2 deelen met 50 platen uitmaken).

L, AGASSlz Recherches sur les poissons fos-

siles. {F vol. texte in 4°., 250 pi. in folio).

Van dit werk , het welk eene wezentlijke

gaping in de wetenschap zal aanvullen,

kan men, volgens de algemeene deelneming,

die den schrijver uit bijhans alle lan-

den van Europa te beurt viel , de uilgc-
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su'ekte hulpmiddelen, die hem daardoor

geopend zgn, en zijne bekende verdiensten

in de Icklhyologie
,

groote verwachtingen

hebben. Ik heb er nog slechts eene afle-

vering van gezien. Elke aflevering kost bij

inteekening ƒ11.

K. STERNBERG Versuch einer geognoslisch-bo-

tanische Darslellung der Flora der Forweli,

V, VI. Heft. Prag. 1833.

W. c. H. STARING Specimen Academicum

inmtgurale de Geologia Patriae. L. B. 'i°.

J. V. D. H.



Clavis Rumpkiana Botanica et Zoologica,

accedunt vita G. E. rumphii Plinü Indici,

specimenque maleriae medicae Amboinensis

scripsit A. G. E. T. HENSCHELL, Vratisla-

viae 1833. forma octava.

Dit kleine, doch belangi-^ke werkje bevat de slot-

slom van des schrijvers onderzoekingen, omtrent

het leven en de geschriften van den beroemden

RUMPH. — Tot het eerste gedeelte heeft hij gebruik

gemaakt Tan de door petit thouaes gegevene le-

vensbeschrijving in het voortreffelijke werk, Bio-

graphie universelle, en van de mededeelingen vau

verschillende geleerden, als Dr. KOPP te Hanover,

en onze landgenooten van sw^inderen en VAN
HALL.— De werken zelven van den beroemden man

,

waren echter de beste bronnen , uit welke de schrij-

ver konde putten , vervolgens eene briefwisseling van

RUMPH, ouder den naam van India literata, door

VALENTINIUS (wel te onderscheiden van valen-

TYN) uitgegeven , het werk van VALENTYN , Oud
en Nieuw Oost-Indie, en enkele plaatsen in de

Ephemerides naiurae curiosorum.

Wij achten het niet ondoelmatig, om van hetzelve

hier eenige melding te maken , en uit hetzelve

,

hetgeen ons daartoe geschikt voorkwam , kortelgk

aan onze lezers mede te deelen.

Het blijkt uit het Herbarium Amboinense, dat
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GEORGius EBERHAB.D RUMPH iu Let jaar 1627,

en uit eenen brief Tan nuuPU aan ch&istiaan

MEMZEL te Brandenburg, dat hij in het graaf-

schap Solm, ia den omtrek van Coblen/% gebo-

ren is, zgne opvoeding ontvangen heeft te Ha-

nover, en wel moet onderscheiden worden van

den Haagschen rüiiph, lijfarts van den Prins van

Oranje.

Omtrent zijne eerste jeugd is weinig eenstemmig-

heid onder de schrgvers. Hij zelf spreekt echter

daarvan, in een lat^nsch gedicht, geplaatst voor het

VI DeelJïeró. Amb., waaruit men ziet, dat hg zich

reeds vroeg met vrucht op de beoefening der wis-

kunde en der letteren heeft toegelegd, en als jon-

geling zijn vaderland verlaten heeft , met de onver-

zadelijke begeerte naar vreemde landen. Hoewel

faet niet met zekerheid is op ie maken , schijnt

het toch, dat RtJMPn, 18 jaar oud zijnde, zijn va-

derland hetft verlaten en met HoUandsche troepen

in Brasilie geweest is ; of hg later in zgn vaderland

is teruggekeerd, is onzeker; zeker schgnt het te

zgn, dat hij ook Portugal bezocht heeft. Hg begaf

zich, vgf en twintig jaar oud zgnde, naar Indie; men

weel niet om welke reden , met welke vooruitzig-

ten , noch waar hij het eerste is aangekomen. Even

mia is het Lekend , waar hij de eerste jaren van zijn

verblijf aldaar heeft doorgebragt , en wat hij verrigt

heeft. — Valentyn zegt, dat hij sedert IC55 in

Amboina geweest is ; hoewel men iu 't Herb, Amb.

omtrent eenc jilant uit die streken, aautcckeiiingen

vindt, welke Jiem in 1654 bekend was. Of hg

toen reeds in Amboina geweest zij, is dus niet be-

kend, doch zeker is het, dnt liij toca reeds in In-

die geweest is. Op Ambuitiff bewoonde hij in de
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staiiAmbona, het fort Victoria, bij den berg Soija.

Men -vindt zijn' naam, omstreeks 1656, bij valen-
TYN opgeteekend onder de troepen , met den niet

aanzienlijken titel van Vaandrig; hoewel het geheel

«n al onbekend is , wat hem op nieuw tot de

krijgsdienst geroepen kan hebben.

In bet volgend jaar werd hg vereerd met den

titel en rang van onderkoopman , en tevens Resi-

dent der Provincie Larike, Van toen af heeft hg

zich toegelegd op de navorsching der natuur , en

vooral op het onderzoek van planten en dieren; hg

was de eerste, die aldaar natuurhistorische onder-

zoekingen deed , en die den weg heeft geopend

tot het doen van verdere ontdekkingen.

In 1659 werd hij hoofd van de Hitueesche pro-

vincie, de voornaamste handelplaats van Amhoina.

Deze betrekking was toen zoo winstgevende, dat

VALENTYN er Van zeide : » Hg heeft een Princen

» leven!''

RüMPH tred in het huwelgk , en werd met vele

kinderen gezegend , onder welke vooral zgn zoon

PAULUS AUGUSTUS door verdiensten heeft uitge-

blonken. Zijne vrouw was hem in het opzoeken van

planten en in het nasporen der natuur behulpzaam.

De beroemde man rekende in later tijd, deze jaren

op het land doorgebragt, onder de gelukkigste zijns

levens. In 't vervolg van tijd klom hij alweder in

waardigheid op, en zag tevens daardoor zijn ver-

mogen telkens vermeerderd.

In bet laatst van zijn verblijf op Amhoina , ver-i-

loor hij bijna geheel en al het gebruik van het zin-

tuig des gezigts. Hg verdroeg dit met die gelaten-

heid en ware grootheid van ziel, die alleen den

meusch boven het ongeluk verheffen. Hij besloot
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om Amboina, zoo als vroeger was bepaald geweest,

niet te veilaten, en verkreeg van de regering de

hnlp van twee adjuncten, om zgne aanteekeningen

ia eene gescliikte orde te brengen , zoo veel ten

minste als dit onder het opzigt van een blind mensch

konde geschieden. Hg leidde zgn ambt, hetwelk hg

in de Provincie Hilu, gedurende dertien jaren had

waargenomen, neder, en ging zich vestigen in het

Fort Victoria.

Zijne aanteekeningen, oorspronkelijk in hel latgn

geschreven , werden in het hoUandsch vertaald , op-

dat een ieder , die in India eenig belang stelde

,

in het kennen van de krachten en het nut der

planten , daaruit kennis zoude kunnen opdoen. Dit

werk , in XII boeken door hem verdeeld , was in

1680 reeds zoo verre gevorderd, dat hg aan men-

ZEL konde schrijven, dat er van het werk, onder

den naam van Herbarium Amboinense nu bekend,

reeds VII boeken afgewerkt waren. — Zijne opmer-

kingen omtrent den staatkundigen toestand des

lands zgn opgeteekend in een yierk , Hisioria Am-
boinensis , hetwelk echter nimmer is verschenen.

Zgne betrekkingen met geleerden in Europa , wa-

ren zeer uitgebreid , hetwelk genoegzaam blijkt uit

de briefwisselingen met dezelve gehouden. Onder

deze telt men menzel , op wiens voorstel hij, on-

der den naam van pliniüS secundus, lid werd

der Academia Nat. Curios. , schrock en anderen.

Onder de Europeers in Indie behoorden tot zijne

vrienden andr. gleyer, jacobus DE VICQ, DE

JAEGER , enz.'

In het jaar 1690, ongeveer tien jaar voor zijn

afsterven, bood liij de Indische regering, de vier

eerste doelen , zes boeken bevattende , van zijn
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werk aan. In 1695 gaf hg de overige zes. Dit

onsterfelijk voorlbrengsel van mensclielijke vlijt en

vasten wil, was de vrucht van eenen twee ea veer-

tig jarigen arbeid, van welke hij er vijf en twintig,

gehee! "a al blind zijnde, heeft doorgebragt.

In het jaar 1692 werden de zes eerste boeken

naar Holland gezonden, doch zij verzonken ia de

golven, en deze schat ware voor altijd voor de we-

tenschap verloren geweest, indien niet door de

zorg en op last van den toenmaligen Gouverneur

van Indie, den Hr. JOH. camphuis, een afschrift

was vervaardigd. Bgna gedurende eene halve eeuw

,

bleef het werk na den dood van den schrijver lig-

gen, en werd eindelgk door den beroemden Am-
sterdamschen Hoogleeraar JoHANNES burmAN ont-

dekt, en aan de motten, met welke het in strgd

scheen , ontnomen , in het huis der Oost-Indische

Compagnie. Alzoo mogt die beroemde man, niet

alleen de redder worden van den roem van HER-

MAN, maar mogt hij ook dien van den ousterfelij-

ken RUMPH, aan het licht brengen.

Reeds 70 jaren oud zijnde, bleef hem nog overig

om bekend te maken , alles, wat in het veld der Zoö-

logie en mineralogie door hem was opgespoord , en

hetwelk later in een werk, onder den naam van Am-
boinesche Rariieilkamer, is uitgegeven. In den The-

saurus imaginum pisciunty teslaceorum, et coch-

learum, te Leiden uitgegeven in 1711 (die reeds

in het Nederduitsch in 1704 te Amsterdam, onder

bovengenoemden titel, door de zorg van HENDRIK

d'acquet was verschenen), is het grootste deel

zijner zoologische ontdekkingen aan het licht ge-

komen.

RuMPH is, volgens VALENTVN, gestorven op den
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13 Juni) 1702, in het 75''" jaar zgns levens. Ons

bestek gedoogt niet, om met den schrgver, verder

uit te weiden, over de verdiensten van rumph als

botanist, als dier- en delfstofkundige , als genees-

heer, als staatsman, enz. Wij verwgzen daarvoor

naar het vrerk zelve.

Het tweede gedeelte is een Specimen materiae

medicae Rumpkianae. De schrijver heeft zich daarbij

tot doel voorgesteld, om naar orde van de natuur-

Igke methode , en wel beginnende met de Nelum-

boneae (niet met de Ranunculaceae) , de genees-

kundigen oplettend te maken , op eenige der genees-

kundige planten , voorkomende in het Herb. Amb.

,

een werk waarin een schat van pharmacologische ken-

nis is bevat. — De Rumphiaansche namen zijn eerst

opgegeven, en daarna die van linnaeus of van la-

tere schrijvers , vooral van blume , DE CAND. enz.

Eene Clavis operum Rumphü op de XII boeken

van het Herb. Amb. en het Aucluarium, maakt

het derde en laatste gedeelte uit. Dezelve bestaat

in eene opgave der Rumphiaansche en Amboine-

sche namen , waarachter de nieuwere zgn gevoegd

,

voor zoo verre die met zekci-heid of waarschijnlijk-

heid zijn op te maken. De Clavis zoologica the~

sauri Amboinensis {(TAmboinscke Rarileilkamer)

bevat de namen der nieuwere auteurs, ter ophehle-

ring der afbeeldingen en der namen van RUMfh. —
Op eene j)laat, die achter het werii gevoegd is,

zijn de drie woonplaatsen van nuMPll op Amboina,

zgnde op Larike, te Ambona, en te Ilila afgebeeld.

Door dit belangrijke werkje zien wij menige zwa-

righeid in de levensgeschiedenis van RUMPH , op

eene geleerde wij/.e opgehelderd , vele , vroeger niet

bekende bijzonderheden aan het licht gebragt, het
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groole werk van RUMFH meer bruikbaar gemaakt

voor een' ieder, en een' nieuwen lauwer gebragt

aan den man, vriens gebeele leven was toegevrijd

aan de naauwgezetste nasporingen der natuur, en

die, met het grootste regt, den naam van den

tweeden plinius mogt dragen.

D. V.



NECROLOGIE.

De Candolle gaf van zgnen leermeester des-

FONTAINES, het onderstaand door ons uitgetrokken

berigt, in de ^nn. des Sc. na/. Il Sr. p. 129.

Op den 16 November 1833, overleed kéné

LOUICHE DESFONTAINES. lig was geboren in bet

gehucbtje Tremblay [déparl. cTIsle et Vilaine) in

Brétagne, betwelk in de geschiedenis der weten-

schappen bekend is , als de geboorteplaats van den

ontleedkundigen bertin.

Het juiste tijdstip, waarop DESFONTAINES geboren

werd, is niet bekend ; en de mogelijkheid om dit uit

de gemeente-regisiers der plaats op te maken , is

door den storm der vernielende fransche omwente-

lingen afgesneden — Desfontaines zelve meende,

dat hij omstreeks het laatste gedeelte van 1751, of

in 1752 zoude geboren zijn.

Zijn vader was geen man van middelen , doch

wilde echter zijnen zoon ecne goede opvoeding ver-

schaffen. Het kind werd besteed bij den school-

meester van de plaats zijner inwoning, die echter

door zijne ongeschikte hnudclw^ze, begon met het

allen moed te ontnemen , om ooit iets te kunnen

leeren , en door hem bij icderen beganen misslag,

hoe gering die ook ware , de zwaarste straflcn op

te leggen, den jongen van hem afkeerig te maken.

Kene zeer gewone knapenstreek, het wegnemen van

ccnigc appels uit dcii buomgaaid , was ooi'zuuk , dat

NAT. TliUSCIin. p
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hem door den meester eene zware straf werd opge-

legd ; de knaap deze willende ontgaan , sprong in

wanhoop uit het venster, en zocht gelukkig zijne

toevlugt bij zijne ouders. Deze echter , door den

meester tegen hem ingenomen, wisten niet wat zij

met den jongen, die tot niets geschikt was (zoo

als de meesier zeide) , zouden aanvangen, en be-

sloten om hem als scheepsjongen weg te zenden.

Men weet niet, om welke reden dit niet gebeurd

,

en waarom het teu tweedemale beproefd is, de een-

maal mislukte letterkundige opvoeding van den

kleinen appeldief op het college van Rennes nog

te beproeven. Men was niet weinig verwonderd

,

van hem daar te zien uitmunten, en herhaalde ma-

len met prezen bekroond te zien. De jongen was

vol moed door zijne behaalde overwinningen , en

begreep weldra , dat zijn vorige onderwijzer hem niet

gekend , slecht geleid , en onregtvaardig behandeld

had. Hij beschouwde zich niet meer zoo onkun-

dig en ongeschikt , als deze hem verklaard had , en

bij eiken lauwer, dien hij verkreeg, liet hij niet na,

zijnen vader te verzoeken , den meester zijne voor-

zegging te herinneren , » dat hij lot niets geschikt

yywas." Met deze uit gekwetste eigenliefde ontsta-

ne , doch overigens aan zijn zacht en zedig karak-

ter niet eigene wraakneming, ging hij voort, tot zijne

verkiezing als lid der Académie des Sciences in 1783.

Hg kwam te Parys met het doel, om zich aldaar

op de beoefening der geneeskunde toe te leggen

;

en hoewel ook op de geneeskundige lessen zich door

zgnen ijver onderscheidende, veroorzaakte echter zgn

overgegeven lust voor de botanie, dat hij eerst in

1782, dat is, ongeveer dertig jaren oud zijnde, den

graad van Doctor verkreeg. — De kennismaking met
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tien KouiiikJijken Lijfarts lemonnier, sciiijni de

aauleidiag tot z^ne botanische studie te liebbeti

gegeven , en hem van de praktijk te hebbeu afge-

leid. — Lemonnier was ook Hoogleeraar in den

plantentuin. Hij behoorde tot die geleerden , die door

hunnen ijver voor studie, en door hoogen stand en

betrekkingen in de maatschappij, der wetenschappen

nuttig zijn, en hare beoefenaars op de beste wgze

kunnen aanmoedigen. En hoewel lemonnier niet

zoo zeer heeft geschitterd door de uitstekendste talen-

ten , bewijzen echter zijne leerlingen genoegzaam

,

welk een man hij geweest is; men herinnere zich

slechts , behalve desfontAines , de namen van

coMMERSONjMiCHAinc, envanden beroemden vriend

van DESFONTAINES , den achtingswaardigen labil-

LARDIÈRE, die den eersten slechts korten lijd

mogt overleven.

Desfontaines was, hoevfcl veel jonger, weldra

de boezemvriend van LEMONNIER, die met hem iu

eenvoudigheid en zachtheid van karakter, in liefde

voor wetenschap en waarlieid, zoo zeer overeenkwam.

Door dezen kwam hij in betrekking niet males-

IIERBE8, DUIIAMEL, DENAINVILLIERS, FOUGE-

ROüX, enz., die alle met denzelfden geest voor het

goede bezield waren. 11^ telde ook onder zijne

begunstigers antoine laurent de jussieu, die

eenigc jaren ouder was dan lig, en in het Hoog-

lecraarambt zijnen oom bernaru DE JUSSIEU was

opgevolgd. —
Aldus leefde hij midden onder uitstekende Botanis-

ten , wier vriendschap en achting hij door zijne kunde

gewonnen had. Hij werd weldra lid der yicarfcOTte, en

zijne verhandelingen over Tilhonia en Ailaiilus, ge-

tuigen
, evenzeer als die over de irritabilileit der
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organa scxualia, op welke wij ze hij aldaar is werk-

zaam geweest. — Doch desfontaines wilde op

eene meer uitgebreide wijze der wetenschap voor-

deelig zijn. Aangemoedigd door den Heer de kercy,

deslgds Consul te Algiers, en ondersteund door de

Academie, besloot hg, de kust van Barbartje

te gaan onderzoeken , welke toen nog zeer weinig

bekend was. Hij vertrok den 16 Augustus 1783

van Marseille naar het rijk van Tunis en dat van

Algiers, alwaar hg twee jaren vertoefd heeft, om

dezelve in alle rigtingen en uitgestrektheid te on-

derzoeken , van de kusten der zee tot aan de top-

pen van den Atlas. Zgne onderzoekingen werden

bescbermd door den Franschen Consul , zoo wel als

door de overheden van het land zelve. Hg verkreeg de

toestemming van deu Deij te mogen volgen op zijne

reizen, welke dezelve gewoon was, ieder jaar door

het geheele land te doen, ten einde de belastingen

te ontvangen. Daardoor konde desfontaines met

veiligbeid sommige provinciën doorzoeken , waar overi-

gens nimmer vreemdelingen kunnen komen. Men kan

zeggen, dat desfontaines de botanische studie vau

dit land heeft uitgeput, en dat sedert eene halve

eeuw, dat hij hetzelve onderzocht heeft, men met

moeite cenige soorten heeft gevonden , welke aan

zijn naauwlettend oog zijn ontgaan. Ook omtrent

de dieren , heeft hij onderzoekingen gedaan. Zijne

schoone verzamelingen van insekten gaven aan fabRI-

CIUS en lATREILLE, vele nieuwe voorwerpen , ter-

wijl hij zelf eenige nieuwe soorten van vogels

beschreef, door hem op de kusten van Barbarije

waargenomen.

Zijne gemeenzaamheid met de schriften der ouden ,

stelde hem in slaat, om met keunis van zaken, velerlei

/
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stukken te verzamelen als bijdragen tot de oude

Geograpliie — Zgne verhandeling over de Lotos

van Libye , welke tot voedsel diende der Lolopha-

gi, over den Eik met zoete eikels, vfelke op

den Atlas groeit, en aanleiding beeft gegeven om.

te denken, dat onze voorouders zicb met eikels

gevoed hebben, zgn stuk over het huishoudelijk

gebruik van den Dadelboom, zijn voldoende bewijzen

voor zijne klassieke kennis en zijn grondig oordeel.

Hg maakte gedurende zijn verblgf in Barbarije,'

kennis met twee Botanisten , welke insgelijks het land

kwamen onderzoeken, en met welke hij zich door

eenen vriendschapsband vereenigde, dien alleen de

dood vermogt te verbreken. Zij waren martin vahl,

die later Professor der Botanie te Koppenhagen

werd, en poiret, die vooral bekend is, door het ten

einde brengen van het botanisch gedeelte dei'

Encyclopédie tnéthodique.

DESFONTAINES kwam in 1785 te Parijs terug,

en vond lemonnier nog altijd met dezelfde ge-

voelens voor hem bezield. Eeue zware ziekte redde

hem van het gevaar, om togtgenoot te worden van

den ongelukkigen la peyrouse. Daar lemon-

nier van zijnen post afstand deed , volgde des-

FONTAINE8 hem op , als Professor in den Ko-

ninklijken plantentuin. Hij genoot alle die eerbe-

wijzen, welke men in Frankrijk gewoon is, menschen

van verdiensten toe te kennen.

Lodewqk XVI wenschte, op het getuigenis van

LEMONNIER, hem nader te Iccrcn kennen, en

verkreeg, op diens verzoek , het journaal zijner rcize

ter inzage , hetwelk echter ongelukkig op die

wijze verloren raakte. Daar er nu gecne regehnatige

kopij van bestond , was dit gcdctlic der reis , !iet
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welk niet op de verzamelingen zelve berustte, ge-

heel en al verloren. Het is hieraan toe te schrijven

,

dat er omtrent het historische gedeelte zijner reize,

niets is verschenen, als in later tijd, toen de ex-

peditie der Frauschen naar Algiers , de algemeene

aandacht op dit land vestigde {Ann, d. f^oyagcs.

Vol. XVI, XVII).

Desfontaines aldas ontmoedigd, om ooit het

historisch gedeelte zgner reize uit te geven, besloot

«eich geheel en al aan het botanische toe te wijden.

lig ging met de uiterste naauwkeurigheid de namen

der planten van den tuin na, en bragt zijnen

botanischen cursus in orde. Hij leidde zich voor-

namelijk daarin toe, op het geven van meer alge-

meene wenken over plantenphjsiologie , naar liet

voorbeeld van duhamei.. Zijne vooi-dragt was een-

voudig en helder, en werd tot zijne laatste dagen

met grooten ijver gevolgd, door een groot aantal

z^ner leei-lingen.

Op dien tijd maakte hij verschillende verhande-

lingen , descriptive botanie betreffende , bekend.

De ongelukkige omwentelingsgeest bragt wel vele

geleerden, die van denzelven afkeerig waren, tot den

gestrengsten ijver in het beoefenen der wetenschap-

pen, doch ontnam ook denzelven den moed en de

gelegenheid, om hunne geschriften publiek te ma-

ken. Desfontaines bragt zijnen tijd in den tuin

door, en bg zijn Herbarium, hetwelk hij beschreef.

Hij verliet bijna nooit deze plaats, als alleen om

ongelukkige verdienstelgke menschen, slagtoffers van

den tuimelgeest en moedwilligheid van dien tgd ,

ter hulp te sneUen. Zoo bezocht hij in den ker-

ker den ongelukkigeu de RAMOND , zoo wist hij

,

met zijuen vriend THOUIN, lijfsgenade te verwerven
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voor den met den dood gedreigden l'heritier,

onder voorwendsel, dat deze de door dombey ver-

zamelde zaken moest uitgeven.

Toen rustiger tgden daagden, en het Instituut

geopend werd, trad desfontaines te voorschijn

met een' geheel nieuwen arbeid. Gedurende ziju

verblgf in Barbarge, had h^ zijne geheele aan-

dacht gevestigd op de Dadelboomen , en in 't algemeen

op de structuur en den groei der Palmen. Daaromtrent

had hq reeds aan den Heer DAUBENTON mededeelingen

gedaan , en deze maakte hiervan gebruik , in zijne

verhandeling over de bewerktuiging van het hout;

terw^l DESFONTAINES in 1790 over dit onderwerp

reeds mededeelingen had gegeven aan de Academie.

Nieuwe opmerkingen, en de vergelijking van een

groot aantal stammen
,
gaven hem uitgebreide inzig-

ten, omtrent de naauwe betrekking, welke bestaat

tusschen derzelver bouw en de gesteldheid der

zaden , op welke laatste men tot hiertoe alleen de na-

tuurlijke verdeeling had gevestigd. Hij bood het Insti-

tuut in 1796 eene verhandeling aan , over de bewerk-

tuiging der Monocoi)jledonen , welke door alle Botanis-

ten met toejuiching ontvangen werd, en den schrijver

onder de eerste geleerden eene plaats deed bekleeden.—
In deze verhandeling toonde desfontaines aan

,

welk een groot verschil er bestaat , in de structuur

en de wijze van groeijen der twee grooie klassen

van Phancrogamen, aan eene van welke eene kegel-

vormige steng eigen is, welke groeit door bijvoeging

van nieuwe lagen van buiten aan het houtachtig lig-

chaam; aan de tweede van welke daarentegen eene

rolronde steng eigen is, zonder waren bast, en

aangrocijcndc met vezels , van welke de jongste in

liet middelpunt, de oudere oan den omtrek zijn.
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Desfontaines gaf door deze vevliandeling geheel

nieuwe inzigten aan de Ontleedkundigen en Taxo-

nomen, inzigten, die uu reeds veertig jaren lang de

grondslagen waren der natuurlijke rangschikking en

der organographie.

In 1798 begon hg de eerste fasclculi zijner Flora

atlaniica uit te geven, een werk, hetwelk onder de

klassieke voortbrengsels van beschrijvende botanie

,

een' grooten naam verkregen en behouden heeft,

een werk, hetwelk uitmunt door de naauwgezetheid

der beschrijvingen der Atlantische Flora, door de

schranderheid , waarmede oude synonymen zgn ont-

ward , en door het groot aantal voorwerpen , welke

de schrgver ons heeft leeren kennen.

Het verlangen om de kennis der planten met die

van den landbouw te vereenigen , deed hem in 1809

zijn werk uitgeven over de kennis der hoornen en

heesters {Hisioire des arbres et arbrisseaux) , die

in Frankrgk in den kouden grond kunnen gekweekt

worden.

Op zijn 63*'° jaar, verlaten van een groot aantal

zijner vorige vrienden, of door den dood er van

beroofd, gevoelde zich desfontaines alleen. Hij

ging eene huwelijksverbindtenis aan, die hem zes

jaren lang alleen geluk aanbragt, en waaruit hem

eene dochter werd geboren. Het tweede kin-

derbed zijner echtgenoot maakte een eind aan zijn

huiselijk geluk, daar bij hetzelve zijne vrouw haar

verstand verloor. Hij zocht verstrooijing in zijnen

geliefkoosden arbeid , en schonk steeds aan de we-

tenschap de beste vruchten zijner opmerkingen.

Met de Flora allantica er onder begrepen, gaf hij

zestig grootere en kleinere verhandelingen in het

licht, uit welk getal men genoegzaam zijue werk-
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Kaamlieid kan opmakeu , die zelfs voortduurde lot

op eenen leeftgd, waarop de menseben anders

gewoon zgn, naar rust te haken. Door het verlies

van het gezigt, moest hg echter zija' arbeidstaken,

en konde alleen over sommige punten zgne inzig-

ten mededeelen ; hg deed dit niet alleen over bota-

nische onderwerpen, maar ook nog, daartoe van

Regeringswege uitgenoodigd , over de colonisatie van

Algiers. Hg behield in dezen toestand de hem
eigene helderheid en opgeruimdheid van geest. Eene

verkoudheid, die dikwijls terugkeerde, en iedere keer

in hevigheid toenam, en het bijkomend verdriet over

zgne huisselijke omstandigheden , veroorzaakten, dat

zgn ligchaam met moeite konde wederstand bieden.

Bij zijn naderend einde, was de gedachte, dat zgne

dochter verlaten achterbleef, en de toestand zijner

ongelukkige vrouw, zgne eenige zorg. Doch hij mogt

nog het vooruitzigt erlangen , dat de eerste aan

zijnen neef zoude gehuwd worden, en de verzeke-

ring, dat voor de laatste door het gouvernement

zoude worden gezorgd.

Zijn dood gaf in het Museum een algemeene

rouw. Zgn opvolger , bg zgn leven door hem
gekozen, tot waarnemer zijner lessen, was adolphe
BRONG.NIART. — MlHBEL en DE JUSSIEU, zijne

voormalige leerlingen, en later zijne ambtgcnooten,

hebben op zijn graf hem naar verdiensten ge-

huldigd.

1). V.

De dood van desfontaines werd spoedig ge-

volgd , door dien van zijnen beroemden vriend

JACQUES JULIKN IIOUTON I)i; I,A «II.I.A nDlÉRI.
,
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bekend door zijne botaulsche otiderzoekiiige en rei-

zen in Frankrijk, Zwitserland, Savoje, Lel eiland

Cyprus, Syrië enz. , bij zijne terugkomst van waar

hg terstond was aangevangen met de uitgave der Ico-

nesplanlarum Sijriae rarioi-um, van welke de eerste

soort aan den voortrefielgken desfontaines was toe-

gewgd , en nu in de tuinen is, onder den naam

van Fonlanesia.

Hij vertrok in 1791 van Brest, om la peyrouse

te gaan opzoeken. Hij kwam op TeneriiTe , aan de

Kaap de Goede Hoop, onderzocht een deel der

Nieuw-Hollandsche kusten, en vervolgens eenige

eilanden in de straat Simda. Hg kwam op Java,

waar hem eene zware ziekte aantastte , en waar

hg van zgne vrgheid en zijne verzamelingen beroofd

werd. Van zijne ziekte en in vrijheid hersteld

zijnde, vertrok hg naar Isle de France, en van

daar naar zijn vaderland, waar hij zonder zijne ver-

zameHugeu aankwam , welke in handen der Engel-

schen zijnde, hem echter later, door toedoen vanden

edelen ïoseph banks, werden terug bezorgd. —
Hij gaf in 1798 het] verslag van zqne reis en

zgne onderzoekingen. Hg, die bekend is, met

zgne Rélalion du Voyage a la récherche de

la Peyrouse , en zijn Specimen plantarum ?tovae

Hollandiae, kan over zijne verdiensten naar waar-

de oordeelen. Hij was lid van het Instituut. Hg

bleef tot aan zijnen dood, met den meesten ijver

werkzaam, en gaf nog in zijne laatste levensjaren

zijn Se;YM»2 ausIro-catedonicum mt. (TAe: Discours

prononcé par Mr. AUG. DE ST. HILAIRE, sur la

tombe de Mr. de la billardière in de Arm, des

Sc. nal. U Serie 1834. p. 39.)

D. V.



BOEKBESCHOUWING en LETTER-
KUNDIGE BERIGTEN.

Levenssc/tels van HENDRIK BOlE, en hulde aan

zijne verdiensten, beneve?ts eenige door hem

gesc/irevene brieven, gedurende zijne reis en

verblijf in Oosi-Indie , door j. A. SUSANNA

,

Administrateur van het Rijks-Museum van

Natuurlijke Historie, te LEIDEN; Amsler-

dam 183'ï, in octavo.

Lfc schrijver dezer levensschets van den zoo al-

gemeen bekenden en geachten HENDRIK BOIE , heeft

door dezelve , aan de nagedachtenis van zijnen on-

vergelelijken vriend, eene regtmatige hulde gebragt,

en zijne groole verdiensten in het helderst licht

geplaatst. Hendrik boib is in ons Vaderland,

en vooral in Leiden al te bekend, dan dat bet

noodig zoude zijn , de gcheele levensschets hier te

ontleden, en daardoor welligt het geheel uit des-

zelfg verband te rukken. Wij zien hier boie voor-

gesteld als kind en als jongeling, in welken men

toen reeds eenen heerschendcn trek tot de beschou-
.

wing der scboone natuur waarnam. Wij zien hem
vervolgens als student in de regtsgelecrdheid en te-

vens als ijverig en geheel wetenschappelijk beoefe-

naar der Natuurlijke Historie en vooral der Ornitholo-

gie, die weldra de grootste achting verwierf; en

eerst in Duitschland , later in ons Vaderland, in

NAT. TlJDSCiril. I. q
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de naauwste betrekkingen kwam met de beroemdste

geleerden, onder welke de Hofraad meijer, blu-
MENBACH, TiEDEMANN, TEMMINCK. en anderen wa-

ren. De schrijver vermeldt daarna boie's verdien-

sten in Let bevorderen der belangen van 's Rijks-

Museura van Natuurlijke Historie , zijne reis naar

Oost-Indie met den, nu mede reeds door de we-

tenschap betreurden macklot , het oponthoud
,

hetwelk hij daar in zgne groolscLe plannen moest

ondervinden ; eindelijk zijne bemoeijingen in den hem
in Indie geopenden werkkring, en z^nen vroegtgdigen

dood. De Heer susanna heeft bg het schetsen

der verdiensten van boie, hier en daar be-

langrijke opmerkingen gevoegd, die hem niet min-

der vereeren, dan den man, die het onderwerp zijns

geschrifts uitmaakt. Achter de levensschets zrjn nog

lezenswaardige aanteekeningen toegevoegd.

Het grootste en laatste gedeelte van dit boekwerk

bestaat uit brieven, door boie geschreven, op reis

naar , en uit Indie
, grootendeels aan zijne familie-

betrekkingen. Niet alle dus zijn even belangrijk,

doch vele zijn er onder dezelve , in welke de door-

kundige Zoöloog, en vooral de Ornitholoog mij toe-

schijnt uit te komen. Deze brieven , oorspronkelijk

in de Hoogduilsche taal , door den broeder van

HENDBIK BOIE uitgegeven , zijn door zijne levensbe-

scbrgver in het Nederduitsch , en met uitzonde-

ring van enkele germanismen, meest zeer gelukkig

overgebragt, eu hier en daar met aanteekeningen

vermeerderd. Een brief aan den Heer Temminck
getuigt voor de gemakkelijkheid , waarmede boie

zich in de Fransche taal konde uitdrukken. Die

brieven zijn alle vol van den lof van diegenen , aan

wie BOIE zijn levensgeluk, dat is vooral, zijne zen-
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ding naar Indie, te dankeu had, en van dien zijner

voortreffelijke voorgangers in het onderzoeken der

Natuur in die streken ; zij zijn vol van blijken van

liefde voor zijne moeder , en moeten niet minder

den voortreflelijken boie aanbevelen als een dank-

baren en edelen mensch , dan als den rjverigsten

onderzoeker van de werken der Schepping. Het

Lat^Dsch opschrift van Prof. Heinwardt , hetwelk

op zijn grafzerk is uitgehouwen , en hetwelk getuigt

Toor de hooge achting , die deze NatuuAundige den

jongen geleerde toedroeg , versiert met een por-

tret van BOIE dit werk, waarmede susanna eene

wezenlijke dieast heeft bewezen aan allen , die gaarne

de nagedachtenis van waardige afgestorvenen in dank-

bare erkentenis willen houden. D. V.

Fr. ANT. GUIL. miquel, Medicinae, Math. et

Philos. naturalis in Academia Groningana Can-
didati, Commentatio de organorum in vege-

tabiUbus orlu et melamorphosi , die VIII

Diensis Febr. 1833 praemio ornata. Lugduni

Batavorum 1833, 101 bladz. in 4'° — een

gedeelte uitmakende der Annales Academiae

Lugduno-Batavae 1832— 1S33.

Het is mg eene aangename bezigheid , in deze

bladen eeuig verslag te kunnen geven van den

botanischen arbeid van mijnen voormaligen leer-

ling en mijnen vriend, den Heer miquei. , met
wien ik in geineenschapjiehjke hesciiouwing van

de voortbrengselen der steeds even oiiuitputte-

Iqke Natuur zoo vele uren heb doorgebragt

,

hetgeen ik mij nu nog zoo gaarne in den geest
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voorstel, ofschoon hg thaus, in geheel andere

betrekkingen geplaatst, voorzeker niet dan weini-

ge oogenblikken aan zijne zoo zeer gelief-

koosde wetenschap kan toewijden. Ik heb ge-

meend , en om den grooten arbeid , door den schrq-

ver aan deze verhandeling besteed , en om de hier

en daar in dezelve voorkomende eigene opmerkin-

gen , dit stuk wel van de menigte andere Akade-

mische schriften te mogen uitzonderen en door een

Lijzonder berigt daaromtrent, aan , de lezei's van

dit Tijdschrift kenbaar te maken.

Na eene korte geschiedkundige inleiding, waarin

eeoige denkbeelden van vroegere en latere schrg-

vers over de wording en verandering der planten-

organen in het algemeen worden medegedeeld

(ouder welke vooral merkwaardig zijn de gezegden

van WOLFF , aangehaald op bladz. 1 1 , waarin deze

schrijver toen reeds met groote helderheid de hoofd-

punten voordroeg der leer , die door anderen later

zoo heerlijk is ontwikkeld ) ,
gaat de schrijver over

tot de meer bijzondere beschouwing der verschil-

lende organen der planten, als wortel, stam, knop-

pen , bladen en bloem , van alle welke eene korte

schets wordt gegeven en derzelver wording, ontwik-

keling en overgang in andere organen nagegaan
;

terwijl eindelijk in eene laatste afdeeling die werk-

tuigen beschouwd worden, welke niet uit eene

voortgaande ontwikkeling, maar als het ware uit

eene teruggaande vormsverandering {metamorphosïs

relrograda) gezegd kunnen worden te zijn ont-

staan.

De lezer vergunne mg , hier de hoofdzaak der aan-

teekeningen te laten volgen , welke ik ouder het

lezen van deze verhandeling maakte en de schrijver
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houde het mq ten goede , zoo ik in eenig opzigt

soms van zgn gevoelen mogt meeneii te moeten

verschillen.

Ten aanzien van den wortel, vinden wg hier veel

goeds bijeengebragt , en wordt , ondfer anderen ten

aanzien van het ontstaan Aev knollen {tubera) , veel

opgegeven, dat alle aandacht verdient. Ik teekea

hierbg de gissing aan , of de knol niet somtqds b. v.

bg Helianthus iuberosus uit eene vleeschachtige ver-

dikking van den voet der gemmae, of, gelgk bg

Bèta vulgaris, (welke soort de schrijver zeker wel

als Bèta rubia bl. 20 zal bedoeld hebben) uit den

vleeschachtigen voet der bladsteleu , ten minste

gedeeltelijk, kan bestaan? Ik houde overigens met

den schrgver, den knol in de meeste gevallen als

eene onderaardsche voortzetting van de steng , het-

welk , dunkt mij , ook nog bewezen kan worden uit

Cyclamen europaeum, welks dik vleeschachtig deel

als het ware het midden houdt tusschen eenen

amlis en eenen tuber.

Bij de steng merk ik (bl. 21) eene kleine tegen-

strgdigheid op. Nadat uamelgk de schrijver eerst

liber en cortex, als afzonderlijke deelea beschouwd

had, zegt hij daarna, dat Au houtlagen onder den

oorlex gevonden worden. Wanneer meu dit laatste

zegt, behoort men ook het liber te beschouwen als

hel binnenste gedeelte van het stratium eorticale;

hetgeen dan ook, naar mijn inzien, de meest met

de Natuur overeenkomstige uitdrukking is, en

in welken zin de schrijver ook zelf later, op bl. 23

en elders , spreekt. Met veel oordeel zijn hier ove-

rigens eenige der voornaamste thoorien behandeld

,

weikc ter verklaring van den aanwas in dikte ibij
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den stam zijn voorgesteld ; als ook het verscliil

van den stam der Bicotyledoneae en Monolyle-

doneae. — Eene drukfout is (bl. 29) ii. J. likk

voor H. F. LINK.

Ten aanzien van de bladen twgfel ik , of de op

bl. 42 gegeven regel tot de vereeniging der ee7i-

voudige bladen met de steng, steeds doorloopend

(continuo), dat is zonder geleding, voorkomt, wel

algemeen genoeg geldig is , b. v. bij Pimes , Dapktie ;

ofschoon ik overigens allenzins instem met bet hier

door den schrijver tegen decandolle gestelde , dat

niet alle eenvoudige bladen uit de zamengroeging

van meerdere blaadjes ontstaan. In de onlangs door

mg uitgegevene Eleme7ila Bolanices heb ik daarom

in § 63 de bladen verdeeld in simplicia en com-

posila , en in de aanteekening de meening van DE-

CANDOLLE alleen vermeld , zonder dit als mijn ge-

voelen op te geven. Met de bladen behandelt

de schrijver ook de stipulae, waarbij de slipellae

welligt met een woord melding verdiend hadden.

Als voorbeelden van stipulae bij planten met te-

genovergestelde bladen , zoude men ook nog kun-

nen noemen Liriodendron iulpifera, verscheidene

soorten van Arenaria enz.

Overgaande tot de deelen der vnichtmakincj , deelt

de schrgver in de eerste plaats de gevoelens, vooral

van ROEPER, over de onderscheidene soorten van

infloresoentia mede. Ofschoon ik hier niet in alles

deel in de meeningen des schrijvers, waar hij ROE-

PER ten dezen bijna geheel len leidsman kiest,

kan ik echter niet ontveinzen , dat de vermelding

der beschouwingswijze van roeper hier niet mogt

overgeslagen worden ; doch de gezette beoordeeling
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der gevoelens van dezen ten aanzien der inflores-

centia zoude hier thans niet geheel op hare plaats

znn en mij ook welligt te verre heen leiden. — Meer

kan ik mij daarentegen in het algemeen vereenigen

met hetgeen , op bl 54 en volgg. , over de bracleae

gezegd wordt, en, hoezeer ikookin de straks vermelde

Elementa , om meerdere verwarring, vooral bij eerst-

begiunenden , voor te komen , de glumae en valvulae

(glumellaè) der Grassen^ onder calyx en corolla ge-

rekend heb, zoo moet ik evenwel bekennen, dat er

zeer veel voor het gevoelen van B. BROWN en ande-

ren , die dezelve als bracleae beschouwen , te zeggen is.

Het belangrgkste deel dezer verhandeling is dat

over de bloem, wier oorsprong de schrijver eerst

in het algemeen beschouwt; doch waarbg ik niet

wel inzie, hoe de schrijver het meent, wanneer hg

op bl. 60 onder n° 4 zegt , dat, „ en kelk en bloem-

„ kroon en meeldraden en stampers in zich be-

,, vatten alle de gronddeeleu {parles elementares)

„der volkomene planten, als cortex , liber enz." —
Deze alie h. v. in een bloemblad of meeldraad aan

aan te wijzen , zoude mij ten minste zwaar vallen.

Daarna tot de meer bgzondere deelea der bloem

overgaande , heldert de schrijver eerst, ook door

eigene waarnemingen , de overeenkomst der deelea

van kelk en bloem/croon met de bladen op , en merkt

tevens , in tegenstelling van sommigen , teregt op

,

dat in een perigonium bij Monocülyledoneae zeer

dikwijls , b. v. bij Lilium , en calyx en corolla

aanwezig zijn. Zie bl. 64 en 6(> en plaat II, lig. 4.

Bij de buschoawiiig van het androecium (de slami-

na), worden met zeldzame vlijt vele verschillende

gevoelens van onderscheideuc Natuuroiiderzockers
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ten aanzien vaii de wording dezer dealen ter toetse

gebragt , en daarbij het gevoelen van hen , die de

statHtna almede uit veranderde bladen gelooven

ontstaan te zign, tegen dat van w^olff, agardh
en ENDLicUER, dat de meeldraden eigenlek knop-

pen in de oksels der bloembladen zouden zijn , op
,

naar ons inzien , overtuigende gronden verdedigd.

In het door den schrijver op bl. 80 aangestipte,

dat namelijk de klieren in de bloem der l^uta

stamina aboriiva zouden zijn , zoude ik meer be-

zwaar zien , daar w^ de klieren , ten minste big RiUa

graveolens, op de bladen zoowel als op de vrucht

aantrefien. Bij eenige soorten van Diosma (welke,

als mede tot de Rulaceae behoorende , welligt door

den schrgver zullen bedoeld z^n) kan men zooda-

nigen oorsprong der klieren met meerdere zeker-

heid aannemen.

Ook de vrucht eiudel^k kan tot de bladorganen

teruggebragt worden , hetgeen de schrijver , wat

het ovarium betreft , met vele door onderscheidene

schr^vers opgemerkte monsterachtige vormen bewgst,

waarb^ ik tot nadere bevestiging kan voegen , dat

ik , even als schlechtendal (op bl. 84 alhier aan-

gehaald
)

, die merkwaardige vorms-verandering bjg

Tulipa gesneriana in onze horlus heb gezien en

afgebeeld , waarbij de deelen der vrucht in bloem-

bladen z^n overgegaan , van welke sommigen aan

den top nog duidelgk een deel van een stigma waren

en meer benedenvvaarls ovula droegen , terwijl in

andere de .vrucht gedeeltelijk open was en ge-

deeltel^k een deel eener anihera aan de buitenzede

vertoonde.

Ten aanzien eindelgk van de wording der ovula

,
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een voorzeker allertnoegelqkst punt , laat de schr^-

ver zeer voorzigtig zich niet zeer veel uit, en be-

sluit dit Hoofdstuk met de fraaie regels van GOETHE :

Und hier schliesst die Natur den Ring der ewigen Krafie,

Doch tin neuer sogkich fasset den vorigen an

,

Dass die Kelle sich forl durch alle Zaten vertdnge,

Und das Ganze belcbt , so wie das Einzelne , sey.

Ten slotte van deze geheele Afdeeling vinden wq

nog één Hoofdstuk, waarin de orai/o/Ze^/j^e bloemen

,

en inzouderheid die, welke of alleen mannelijk, of

alleen vroiiwelqk zijn, zeer kort behandeld vsrorden.

In de derde en laatste afdeeling wordt gespro-

ken van de spinae en de cirrhi, welke beide als

deelen, melhamorphosi retrograda ex aliis orga-

nis orta, beschouwd worden. Wauneer de schrij-

ver hier op bl. 98 van de anlherae iVe^ei spreekt,

zal hg voorzeker wel Nerii bedoeld hebben. — Ik

zoude er ten aanzien der cirrhi nog wel bggevoegd

willen hebben , dat men in Allium salivum soms

,

op de zijde van het Jilamentum , cirrhi ziet ont-

staan; men zoude zeggen cirrhi slipulares , wan-

neer men het jilamentum met den petiolus ver-

gelqkt. Zie dit, onder anderen , afgebeeld in de OJJi~

oinelle P/lanzen van schlechtendal en guimpel
tab. 180. In Passiflora tigularis ziet men de

glandulae van den bladsteel nu en dan in cirrhi

veranderd. Eindelijk kan men ook eenigermate

cirrhi radicale» aannemen in Vanilla odoratissima

en misschien ook hycopodium inundalum. Verg.

H. MOHL, über den Bau und das JVinden der

Ranken und Snhtingpjlamen. Tiibingen 1827.

Eindelijk is de verhandeling van den Heer MI-

QUEL voorzien van iwco platen, monsterachtige
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plantenvormen voorstellende, welke over het vroe-

ger gezegde veel opheldering geven en met welker

verklaring de schrgver zijnen arbeid besluit.

Wg eindigen met den hartelijken wensch dat de

Heer HIQUEL, wiens vlijt, algemeene kennis, juist

oordeel en geestdrift voor de Botanische Wetenschap

hem reeds tweemalen den gouden eereprijs in het

Akademisch strijdperk hebben doen wegdragen

,

in het vervolg van zijn leven , tgd en gelegenheid

mag vinden om zich verder aan de Plantkunde te

laten gelegen leggen , en dat hij alzoo nog meer-

malen stukken zal kunnen leveren , zoo goed en met

zoo veel kennis van zaken opgesteld als dat, waar-

Tan wq thans verslag gegeven hebben; ja dat zgn

volgende baan steeds door nieuwe vorderingen moge

gekenmerkt worden. H. C. V. Hall.

Grondbeginselen der Natuurkundige Weten-

schappen, door 'A. M. CONSTANT DUMÉRIL,

één deel, in gr. 8°, met 23 pL Prospectus.

De Boekhandelaar F. P. STERK, te Breda, kon-

digt eene Hollandsche vertaling van de Élemens

des Sciences 7iaturelles van dumÉRIL aan. Wg
verheugen ons daarover, en wenschen , dat die on-

derneming aan bekwame handen toebetrouwd en wel

uitgevoerd worden zal, en in ons Vaderland veelvul-

dig nut moge stichten. Het werk van dumÉril

toch , is een , in vele opzigten welgeslaagd , kort-

begrip der Natuurlijke Historie. De titel van Éle-

mens des sciences naturelles, is echter min toe-

passelijk op hetzelve , dan de titel der twee eerste

uitgaven was.
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Mij is geen latere druk bekend, dan de derde

van 1S25 te Parqs ; en de nieuwe uitgave van 1833
,

waarvan het prospectus spreekt , is zeker de Brus-

selsche nadruk in een enkel boekdeel. Is het aan

dezen nadruk te wqten , dat de bij het prospectus

gevoegde proefplaat de vergelijking met de plaat

van het Fransche werk niet kan dulden , en vele

onnaauwkeurige figuren bevat? Hoe het zij, wj
raden den uitgever aan , zich voor deze vertaling van

de oorspronkelijke Fransche uitgave te bedienen,

en aan de platen alle zorg te besteden.

J. VAN DER Hoeven.
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jicorus calamiu. . 284-286.

Acrostichum 291.
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Armeria inarUima, . . 284.
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Artemisia marilima. . . 288.

Arundo arenaria. . . 281.

Asparagus ojffkinalis. . 284.

Atparagincac. .... 81.

Atpcrugo procunécns, . 282.

Aspidislra 67. 84.

» elalior. . 76.85.

» luridaKtl.n. 85.

Aster tripolium. . . . 289.

Alhroiima B. 110.

Atlantisch mcnsciicnras. 254.
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Atripkx porlulaeoiiks. , 288.

Austral-asiatische soort. . 257.

Azotum, (opneniiDg van

hetzelve door plan-

ten) B. 132.

Baarden van Bcdaena ros-

trata B. 41.

Balaena longimatia. B. 80.

Balbista B. 110.

Salsami/luae 136.

Baphnia B. 110.

Barringlorüa 291.

Beadjus van Borneo. . 257.

Bectfordia B. 110.

Beenderen (ziekelijke ver-

andering der) . . . 40.

Bemestingen. ( theorie

der) .... E. 131. 132.

Bladneus 1.

Bloed, (onderz. overhel)

B. 8.

poe.

Bloedsomloop hg de Da-

phniae B. 25.

» » » Sal-

. . . B. 29.

» » Kik-

vorschen. . . . B. 37.

» hij de

peesvleugelige insek-

ten B. 22.

Blumea B. 110.

BoiE (ƒ. A. Susanna Le-
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B. 225227.

Bonibyx chrysorrhoea. . 97.

» pytiocampa B. 58.

Bomotochus. . . . B. 67.
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Boiacudo 258.

Burmanma 133.

Bunnanniaceae, . . . 133.

Caeculus echinipes. . B. 62.

Caecüia. ( kieuwope-

ningen bij) . . . B. 73.

Cukeolaria B. 166.

Calodromus. . . . B. 55.
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Carica 132.

» papaya. . . . 132.

Caltnvla Lemnae . . B. 54.

Ccrcotnys B, 82.

Clicdkolith. . . . . B. 201.

Centaurea calcitrapa. . 289.

CephatopeUis. . , . B. 75.

Clitiraiüluis tnariiimm. . 287.

Chenopodium tnarüirnum. 283.

Chmchilla B. 83.

Chloris rnedica. . . B. 168.

Chieraria palustris, . . 288.

Citmamomum culilawan. 52. 62.

» eucalypioi-

det 64.

Cinnamomum niüdum

HOOK. . 64.

» sintok. . 63.

» xantkoTicu-

rum, 63.

» zeylanicum. 52.

Ciiculalie van het levens-

sap in de planten. . B. 127.

C/mis Rumphiana, . B. 208.

Cochlearia officinalis, . 287.

Columhische inenschen-

soort 257.
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Comniersonia echinata. . 291.

Commidcndnan. . . B. 110.

Conc/iolepas. . , . B. 68.

Comallaria Polygonatum. 284.

Cordylus mcrohpido-

tia 206.216.

Crocidura B. 84.

Crossopus li. 84.

Culilawan - Boom. . . 46.

Cuitripes C. 73.

Cuphea B. 111.

Cypripedium Reinwardti. 294.

Dayaks 257.

Decaneunim. . . . B. 110.

Dtcapoda macroiira, B. 65.

Decidua vera el refUxa

xderi (vorming der Mem-

brana) .... 263-279.

DeeleD , uit welke de

vracbt bestaat. . . B. 136.

Deen (,\Ji.s]Diss. de nexu

inter nervos vilae anima-

lis et vi/ae orgariicae. B. 184.

Dentex gibbiccps. . . B. 72.

Desfostainih (necrolo-

gie van) . . . . B. 215.

Diclirocephala. . . B. 110.

Dicolyledojun. (ootwik-

keling der) . . . B. 130.

T)'pter(Karpus. . . . 133.

DonoES.s (noiirnr) zijne

verdiensten omtrent de

kennis der inlandschc

planten 280. 289.

Dojcrzak hï) de zcekat-

ten 11. 33.

JMormaea 110.

J}ryobo/anops. ....
Ductiis chotedochi^^ . . .

DiiMÉRir. (Aankondiging

eener nederduitsclie

vertaling der Elémens

des SC, nol. van ) B. 234.

Eenvoudige spiraaKalen.

Eigen leven der dueicn.

Eironde gat (opening van

het)

Eleocarpeae

Empetnan nigrum. . .

Epachtkes. . . . . B.

Ephedra

Epistolac inedilae lin-

NAEt B.

Ergasilus B.

Eryngittm maritimum. .

Eryon B.

Erythraea Centaurium. .

Elrusco-pelasgiscli ras.

Eupliorbia paluslris. .

» paralias. . .

Exlr. aconiti- . . . B.

Fanna skimmi. ....
Finniscli racnschcnras. .

Floerchea B.

Eolia sennae. . . . B.

Funiculus unibilkalvi. ,

GA.r,Dr. (necrologie v.) B.

Calalhea radiala. . B.

Galcmys B.

Gammarvs pulex brevi-

caudatua, , , . B.

Gammarus pulex longi-

eaudaliis B.

Ganglion olicum. . . li.

133.

225.

235.

173.

197.

198.

133.

289.

67.

154.

174.

67,

283.

64.

282.

254.

286.

286.

170.

.33.

254.

111.

172.

182.

197.

68.

84.

66.

00.

13.



4 BLADWIJZER.
Bkilz.

Gazsooi'tcn (werking vau

.... op planten) . B. 132.

Geniiana Fneunwnanthe. 282.

Geognoslische opmerkin-

gen vau KORTHALS. . 190.

Geologie B. 205.

Geneeskundige Botanie B. 167.

Generatio aequivoca. B. 50.

» der planten B. 138.

Geslachtswerktuigen der

Libellulae. . . . B. 25.

Gestippelde vaten. 169. 174.

Gezigtswerktuig (onder-

zoek van het) . B. 15.

Giftige slangen.

Glandulae suprarenates. 194

Glochidium.

Gnctcae. . . .

Gnetum. . .

» ecfuie.

B. 38.

B. 32.

153.

154. 155.

161.

» funiculare. . . 162.

» gnemon. . , . 160.

» laüfolium. . . 160.

» wens. . . . 162.

Gonyant/tcs 134.

Giaphiurus. ... B. 82.

Grenzen tusscben bet

planten- en dieren-

rijk, . . . B. 5 en 114.

Groote opgaande vaten. 168.

Grootte der dieren. B. 3.

Gutliferac 133.

Gyrocwpus 145.

» asiaiicus. . . 145.

Hartoor (dubbel) bij de

kikvorsclien. . . B. 37.

Herkaauwcu. . . . B. 7.

Blad:.

Ilernandia 133.

liernandieae 133.

Hernia omenii , . . 194.

Hindoesche mcnschen-

soort 255.

Hippolyte Desoncrestii. B. 66.

Hirudovulgaris, , . B. 28.

Homo aetkiopicus, . , 259.

» canerkanus. . . 259.

» arahicus. . . . 259.

» Ausiralasicus, . 259.

» cafer 259.

» colunéicus. . . 259.

» hottcntotus, . . 259.

» hyperboreus. . . 259.

» indicus. .... 259.

» japeticus. . . . 259.

» melaninus. . . . 259.

» neptunianus. . . 259.

» patagonicus. . . 259.

» scytkicus. . . . 259.

» sinicus 259.

Uoofdstammen van het

nienscb. geslacht. . 247.

Horens (kleuren [en stre-

pen der) . . . B. 69.

Hydnocaipus 132.

Hydrocea 133.

Hydrocerae 133.

Hydiolaceae 110.

Hypericmn elodes. . . . 286.

Hypopliae rhamonides. . 289.

IlUcium anisalum. . . 31.

» floridanum. , . 37.

» parviflonan. . . 37.

I/ligera 144.

» appendiculala. . 145.



L A D W IJ Z E R.

Illigcra pulckra. . . . 145.

Illigereae 142.

Indo-gemiaansch roea-

scheuras 254.

Indo-sineesch menschen-

ras 255.

Infusiediertjes. . . . B. 47.

IngcwandswormeD. . B. 51,

I/wcarpus, 133.

Isea. B. 64.

Istiophorus, , . . B. 71.

Iwarancusa. . . . B. 171.

Jansen (iiANscnZAciiA-

BiAs) uilvinders van 't

microscoop 165.

Jungermanniae (soorten

tod) B. 112.

Kadsura 137.

Kaluschioi Schitgaganen

(volkstam der) ... 92.

kaukasische stam. . . 249.

Keltisch ras 254.

Kicuwdcksels der vis-

sclien B. . 35.

Kieuwen van Vnio en

Anodonla. . . . B. 31,

Kloppend deel aan den

staart bij den aal. B. 35.

Knaagdieren. , . . B. 82.

Korthals (uittreksels uit

eenen brief van den

Heer 1'. W.) , . . 290.

Koper ia planten. . B. 132.

Koppooligc weekdieren

(ontwikkeling der) 11. 33.

Kristalle n gevonden in den

douiliuf der vogels. IJ. 15.

BI.1J2.

Kristallen gevonden in

de eijeren van Helix

adspersa B. 34,

Kruipende dieren (ver-

deeling der) . . B. 72.

Kurilische raeDScliensoort255.

Lachanodes. . . . B. 110.

Lagere dier- en plantsoor-

tcu onderzocht door

GAILLON. . . . B. 115.

Lamprogena. . . . B. 67,

Latliyrus tuburosus. . • 288.

iMurus caryophyllata. • 64,

» culilahan. . 51, 52.

Leecwjenhoek. (a.van)

VAN iiALi. verhan-

deling over de ver-

diensten van A. V. L.

voor de plantenkun-

de 163-189.

Leiolriques 258.

Lemna B. 111.

Lepeophtheirus- . . B. 67.

Lichten van Agarkus

ohariut- . . . . B. 135.

Linaria 287.

Uquidzmbar- .... 136.

Z/oldia dortmanna. . . 287.

Lopholes. . . . . B. 7&
Lysimacliia thyrsijlora. . 282.

Machaera velifera. • B. 71.

Macroloma B. 55.

Ma/axii Loaelü. . . . 289.

Malvaceac 133.

Maleilsclie nienschcnst. 250.

» of Oceanische

rucnschcii.'iüort. . . 256.



B L A U W IJ Z E R.

Bladz.

Manis Temminckü. • B. 83.

lUdrchwitia polymot-

pk<u B. 120.

Malanocliroit. . . . R 200.

JOcloe. B. 55.

JSfe/oé' cancelUUiis. B. 55.56.

Manhrana decidua veraet

reflexa uteri. . . . 263.

MciTibrana pyogenetica, . 232.

Mensch (Natuurlijke gc-

scUiedcuis van den)

80-95.247-262; B. 85.

Menscheusoorten. . . . 253.

Metiihac mcdicinalcs. • B. 170.

Sïergslralen 171.

Merioties Schlcqclii. • B. 83.

MIneralogisclie en Geo-

logische geschriften

van hel jaar 1833 (Be-

rigt over ccnige) . B. 200.

MlQUEL (F. A. G.) COm-

meiii de orgaitor. in ve-

gtlabüïb. orlu ei meife-

morpkosi. . B. 227. 234.

Molybckm B. 203.

Slongoolsche soort. • . 255.

: » stam. • 249.

TSónoceros B. C8.

Monosis B. 110.

Monolaxis- . . » • B. 111.

Xlorus muU'icaulis. . B- 113.

JUoye's • 257.

JSus dolichwus. • . B. 83.

Mygale B. 63.

Narcotische plantendee-

len (Bewaren van) B. 109.

Neclaria B- 138.

BlaJa.

NegrUlo's 253.

Nepmtheae. • 135.136.291.

Nmioura (gedaantever-

wisseling van het ge-

slacht) . , . . B. 57.

JXermm oleander. . . B. 138.

Nema accessoriits. • B. 12.

» vagus bij Proieus

angumcus 112.

meuwiedia. . . . 140. 142.

Nigua (onll. der) . B. 27.

Noortlsche vogels. . B. 79.

Nosologie der planton B. 162.

Notonia B. 110.

JSolopoda Bi 63.

Novaefamilice plantarum

auclore c. l. elübije. . 131.

Nyctodeptes. . . . B. 82.

Oceanische negers. . • 257.

Oor (plaatsing van het)

hij Egyptenaars. . B. 85.

Oost-afrikaansche mcn-

scheusoort 256.

Ontleedkuqdige aantee-

kcningen door w. vno-

LIK 193.

Ophryessa 205.

Orchis conopsea. . . . 289.

» seiapias caryo-

phyttata 289.

Oronliaccac 68.

Orontium cochinc/iinense

LOUR 84.

Orontium japonicum. . 67.

Osmium ( vcrbiudiDgoi»

van O. met Iridium)^. 201.

Oxycoccus palmlris. 286-



BLADWIJZER.
BUJz.

Papayaceae lo2.

Papoiis 251.

Parnassia palustris. • . 283.

PecUcularis sylvatica- 287.

Perlae. ..... B. 57.

Pesc/iera's 258.

Plialaris canaricnsis. . 282.

PMianit C 200.

Plukslwms. . . B. 78.

Pliodilus. . • . . B. 78.

Physiologia velerum (o.

J. L')XC(i Visscitalio

<A) B. 86.

Picertftia B. 78.

Pkulus B. 78.

Planlago inarilima- • • 282.

Poa nemoralis (knooppq

van) B. 58.

Poeri's 258.

Poklijllei'S. ( SEBASTIAlf

over Je gesteldheid der

lilocdvatea in de huid

van) 101.

Po/va B. 110.

Polychrus 205.

Po/ynesien 257.

Foranthera. • . . B. 111.

Pori fenwi ales \n licl ge-

slaclit Zoniiiin- • • 206.

Püknlillit CU TuriiieiUilla

(uudei'ücli. tifisclicn) 1). III.

Praiiaa 13. ÜC.

Picroplus vcrsperlUionis I). Cl.

Purpura ü. Ü8,

Pyro/a roUmdifolia- • • 28<5.

Rafflciia VXi.

ffanUilla 11. IK».

BUdi.

Rammcidus Jlctnanula. . 287.

liea B. UI.

Ueproductie der slijmvlic-

223.

lUiinolophui



8 BLADWIJZER.
Bhdz.

Saliconua herbacea. . . 231.

Salpae (antlediog der] B. 29.

» (soorten vaü) B. 67.

Sanialum rubrum. , B. 172.

Sarrachia spinosa. . . . 291.

Saurothera B. 79.

Schaaldiereo* . . . B. 63.

Skizandra» . . . 136. 137.

Schorea 133.

Scythischc menschensoort. 253.

Scymnus iiiicroptcrus, B. 72.

Secah comutum» . . B. 171.

Semen amomi, . . . B. 172.

Semitische menschensoort. 254.

y> Tolkstammen. 95.

Sium Sulbocastanum. . 283.

Slagaderlijk stelsel (afwij-

kingen van het) . . 195.

Slijmvliezen 223.

Somo 33.

Sonerila 133.

Sorex B. 84.

Sparganium simplex, . . 289.

Spkaerococcus ctispus, B. 172.

Spaerostenia 137.

Spiervezelen
,
(Gave toe-

stand der) hr) verlamming 200.

Spinachtige dieren. . B. 61.

Standelkruidigen en As-

clepiassen. . . B. 140. 162.

Stekels van het stekelvar-

ken B. 44.

Strix pygmaea. . . B. 79.

Siraiiotes aïoides. . . . 210.

Substantia spongiosa (zie-

kelijke verandering der

beenderen in cene) . . 242.

Swarlzia B. 110.

Tacca 135.

BliJz.

Tacceae 134.

Tellurium B. 204.

Terebratulen (rangschik*

king der) . t . . B. 205.

Tetranychus lintearius B, 61-

Tetramorphaea, . . B. 110,

Theecultüur. . . . B. 171.

Thespis B. 110.

Thevenofia B. 110.

Thysselinum palustre. . . 283.

Thichohpis B, 110.

Tri/olium fragiferum. . 288.

Tropidurus. . s . . . 205.

» torquatus. . 204.

Tupistra 67.

n squalida. . . 79.

Turksch menschenrag. . 254.

Uitbreiding der natuurl.

geschiedenis en ontleed-

kunde der dieren , door

J. VAN DER HOEVEN.

(Berigt over de) . B. 1-86.

Uitbreiding der Botanie

,

door W. H. DE VRIESE.

(Berigt over de) B. 91-172.

üitslagziekten der plan-

ten B. 167,

Uitwerping der wortels B, 133.

Ulotriques 258.

Upucertkia B, 78.

Uromastyx 286.

» azureus. . . 206.

» cydurus. . 206.

Varietas (humani generis)

aeihiopica 249.

Varietas {humani generis)

americana, ; , ; , 250.

Varietas (humani generis)

caucasica • 249.



BLADWIJZER. 9

Bbdz.

Warittas {Jiumani gencris)

malaica, ..... 25^.

yarutas {humani gmeris)

mongolica, ..... 249.

Falcria. ..'.... 133.

Verandering der beende-

ren, (ziekelijke) . . . 237.

Verbeening van hel slag-

aderlijk stelsel. . . . 193.

Verlengde cellen. . . . 170.

rcspertilio B. 8i.

» ferrum equi-

7ium 10.

yUlarsia nymphacoides. 282.

nota B. 111.

yipera bcrus. . . . B. 76.

Visschen B. 70.

Voeding der planten. B. 131.

BlaJi.

Vogels B. 76.

Walvisschen van het

noorden B. 80.

Watervaten der placenta

B. 10.

Zaadlappen. ..... 133.

Zaden der Cnjptogamen B. 137#

Zintuigen, (ontleedkundig

onderzoek der) . B. 13.

Zonurus. (schlegelMo-

nographie van het ge-

slacht) 203.

Zonurus cordijlus, . 206.211.

T> notiaeGain(:a£.207.218.

» WITTII. . . . 207.

Zoogdieren B. 80.

Zuid-Afrikaansche men-

schcosoort 250.
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INHOUD.

OOESPRONKELIJKE STUKKEN.

1. C. J, Temminck, over een geslacht der Vleugel-

handige Zoogdieren , Bladneua genaamd. {Met

ëdne plaat.) bl. 1—30.

2. fF. A. de Vriese, over de Ster-Anijs {Ilticium

anisatum Linn.) (Met ééne plaat.) bl. 31—45.

3. C, L. Blume, eenige Waarnemingen omtrent

den Culilawanboom van Rhumphius. bl. -45—65.

BOEKBESCHOUWING EN LETTERKUNDIGE

BERIGTEN.

1. J. van der Hoeven, herigt over de uitbreiding

der natuurlijke Geschiedenis en Ontleedkunde

der Dieren in het jaar 1832 bl. 1—86.

2. C. Pruys van der Hoeven , Verslag van i. o. iohcq

Dissert, Historico-medica inaug. . . bl, 86—90.



Bij den Uitgever dezes ziju te bekomen:

i^i^-<

P. J. Blom , a. b. Geneeskundige waarnemingen en

bijdragen over de Salicine ƒ 0.80.

C. A. Bergsma. Iets over de Nederduitsche bena-

namingen der Scheikunde ƒ 0.50.

ƒ. tan der Hoeven. Handboek der Dierkunde of

Grondbeginsels der Natuurlijke Geschiedenis

van het Dierenrijk ; 4 Stukken met Atlas van

20 kwarto platen , compleet f 15.00.

Kirhy en Spence. Inleiding tot de Entomologie of

natuurlijke Geschiedenis der Insekten, 2 Stuk-

ken .... , / 4.80.

C. J. Mulder. Verhandeling over de Wateren en

Lucht der Stadt Arasterdam en aangrenzende

deelen van ons Vaderland / 2.-40.

A. Richerand, Nieuwe Grondbeginselen der Natuur-

kunde van den Mensch, uit het Fransch ver-

taald door A. van Erpecum, 2 Deelen, 2= ne-

derduitsche üitgavo . . .
.' / 8.90.

J. Votmaer en C. Mulder. Apothekers Woordenboek

,

.of uitvoerig zamcnstel der Apothekers-kunst

ea daartoe voorbereidende Wetenschappen.

Eerste Deel en Tweede Deel Eerste Stuk met

platen ƒ 0.50.

(Het 2' Deel 2' Stuk verschijnt stellig ditjaar.)

W. E. de Vriesc. Kunstwoordenkennis der Planten.

Eerste afdceling: der zigtbaar-blocijcndc plan-

ten door afbeeldingen opgehelderd. Voor aan-

vangende beoefenaars der Plantcnkandc , vrij ge-

volgd naar het Hoogduitsch van A. Dietrichf 2.A0.



BERIGT VAN DEN UITGEVER.

Xen einde men met den aard en de strekking

van dit Natuurkundig Tijdschrift bekend worde,

verwijst de Uitgever tot de Voorrede van dit Stuk.

De Uitgever zal alles aanwenden, wat tot uit-

wendigen luister van hetzelve kan bijdragen, —
Vier Stukken, elk van 120 tot 160 pagina's,

met 2 i 3 platen verrijkt, zullen één Boekdeel

of Jaargang uitmaken. — De prijs van zoodanig

Deel of der Vier Stukken met 8 ri 10 platen is

bepaald op ƒ Ö.OO, waarvoor hetzelve door alle

Boekhandelaren in ons Vaderland geleverd kan

worden.
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OUUSl'KO.NKELIJKE STüKtE.\.

('. L. Jflamv , cciiign Opuierkiiigcn over de
iiatuurlijku ranjjschikkiiig vaii Xohdea, Tu-
pistra en Aspidiatia, alsmede de beschrijving
ecncr nieuwe soori van dit laatste geslaeht.

(Met ticco ptaton) bl, 67—85.

J. TO» der lloei-en , IJijdragen tot de natuur-
lijke Geschiedenis van den Menscb. 1»'° Bij-

drage bl. 86—97.

Q. M. R. Ver lluell, Waarnemingen omtrent*
het langdurig overblijven van jji-ikkelbaar-

lieid in de voortplanliiijysilrclen v.e\wr Bumhyx
Chrijaoir/ioea . . bl. 97—100.

A. A. SebHslian, over de gesteldheid der
bloedvaten in de huid van Poklijders. {Mei
ccne plaat) bl. 101—111.

ƒ. tan Uccn , over de zijdelingsehc tak-

ken der zwervende Zenuw (Nercus vagus)
van den Proteus anguineui.

(
Met tiënc

plaat, . bl. 112—129.

BOEKBESCHOIJWING EN LETTERKliJiDIGE

BERIGTEN.

W. II. de friese, Berigt over de uitbreiding

der Botanie in het jaar 1833 . bl. 91 — 173.

— — — Verslag van Epistotao iiie-

dilac LiRDABi, eet bl. 174 — 183.

IV. Vrolik, Verslag van i. v*n deeb Dissert.

niedicn inaug. de Nertis . . bl. 184 — 197.

Nccrologir, // T Gacde en Potydore

Jtoux M. 197 — 198.



15ij den Uitgever dezes zrju te bekomen:

/'. J. liluiii, a, D. Geneeskundi';e waarnemingen en
bijdragen over de Salicine ƒ 0.80.

e. A. Bergsma. Iets over de Nederduitsche bena-

niingcn der Scheikunde ƒ 0.50.

J. tan der Hoereu. Handboek der Dierkunde of

Grondbeginsels der Natuurlijke Geschiedenis

van liet Dierenrijk ; 4 Stukhen met Atlas van
20 kwarto pluten , compleet ƒ15.00.

kirby en Spence, Inleiding tot de Entomologie of

natuurlijke Geschiedenis der Inseklen, 2 Stuk-
ken ƒ 4.80.

(i. J. Mulder. Verhandeling over de Wateren en
Lucht der Stad Amsterdam en aangrenzende
doelen van ons Vaderland ƒ 2.40.

f. Richerand. Nieuwe Grondbeginselen der Natuur-
kunde van den Mcnsch, uit het Fr.inscli ver-

taald door A. van Erpecum, 2 Deelen, 2= ne-

dcrduitsclic Uitgave ƒ 8.90.

J, l'osmaer en C. Mulder. Apothekerswoordenboek,
of uitvoerig lamenstcl der Apotliekers-kunst

en daartoe voorbereidende Wetenschappen.
Eerste Deel en Ticeede Deel Eerste Stuk met
platen ƒ 9.50.

(liet 2' Deel 1" Stuk verschijnt stellig ditjaar.)

Dietrich. Kunstwoordcnieer der Planten. Eerste

afdeeling: der zigtbaar-bloeijende planten, door
afbeeldingen ojigehclderd. Voor aanvangende
beoefenaars der Plantenkunde, vrij gevolgd naar
hctHoogduitsch door W. H. de Friese, f 2.40.

Bij den Boekhandelaar C. C. van der HOEK.,
te Leiden, is Ier pcrsse en zal binnen kort

worden uitgegeven

:

Plantenkunde roor Apothekers en Artsen, door
w. B. DE viiEDE, in Iwce doelen.

üij den Boekhandelaar WYT eh ZONEN, te

Rotterdam, wordt «rdert 18.S2 uitgegeven
en vcrucliijnt allo drie maanden :

iHur- tn' Scheikundig Archief door o. j. RriDin.



UERTGT VAN DEN UITGKVKR

I CU einde iinMi mot (Icu ;ianl eii de si rekking

van dit Natuurkundvj Tijdschrift bekend worde,

verwijst de Uitgever tot de Voorrede van hel

Eerste Stuk.

De Uilgever zal alles aanwenden, wal tot uit-

wendigrn luister van hetzelve kan bijdragen. —
Vier Stukken, elk van 120 tot 160 pagina's,

met 2 a 3 pinten verrijkt, zullen één Boekdeel

of Jaargang uitmaken. — De prijs van zoodanig

Deel of der Vier Stukken met 8 d 10 ploten is

bepaald op ƒ 9.00, w.iarvoor hetzelve door alle

Boekhandelaren in ons Vaderland geleverd kan

worden.





INHOUD.

OORSPRONKELIJKE STUKKEN.

9. C. L. Blume , de novis quibusdamplanta-
rwmfamiliis expositio et olimjam exposi-

tarum enumeratio bl. 131— 162.

10. H. C. van Hall, verhandeling over AN-
TONI VAN LEEUWENHOEK , en zqne ver-

diensten voor de plantkunde, bl. 163^189.

11. P. W. Korthals, geognostische opmerk,

op eene reis in Julg. 1833. . bl. 190—192.

12. W. Fro/iA , ontleedkundige aanteekenin-

gen bl. 193—202.

13. H. Schlegel, monographie van het ge-

slacht zonurus bl. 203—221.

BOEJCBESCHOUWING EN LETTERKUNDIGE
BERIGTEN.

7. J. van der Hoeven, berigt Tan eenige

mineralogische en geologische geschriften

over het jaar 1833 bl. 199—207.

6. /f. H. de Friese , verslag van A. G. E. T.

HENSCHELL, ClavisRumph. bl. 208—214.

9. Necrologie, B. L. desfontaines en LA
SILLAKDIÉRE bl. 215—22^.



Bij den Uitgever dezes zijn te bekomen:

P. J. Blom, H. D. Geneeskundige waarnemingen en
bijdragen over de Salicine ƒ 0.80.

C. A. Bergsma. Ifits over de Nederduitsche bena-
mingen der Scheikunde ƒ 0.50.

/. van der Hoereu. Handboek der Dierkunde of
Grondbeginsels der Natuurlijke Geschiedenis
van het Dierenrijk ; i Stukken met Atlas van
20 kwarto platen, compleet ƒ 15.00.

Kirby en Spence, Inleiding tot de Entomologie of
natuurlijke Geschiedenis der lasekten, 2 Stuk-
ken ƒ 4.80.

G. J. Mulder. Verhandeling over de Wateren en
Lucht der Stad Amsterdam en aangrenzende
deelen van ons Vaderland ƒ 2.40.

A. Richerand. Nieuwe Grondbeginselen der Natuur-
kunde van den Mensch, uit het Fransch ver-
taald door A. van Erpecum, 2 Deelen, 2" ne-
derduitsche Uitgave ƒ 8.90.

J. Vosmaer en C. Mulder. Apothekers Woordenboek

,

of uitvoerig zamenstel der Apothekers-kunst
en daartoe voorbereidende Wetenschappen.
Eerste Deel en Tweede Deel Eerste Stuk met
platen ƒ 9.50.
[Het 2' Deel 2' Stuk verschijnt stellig ditjaar.)

A. Dietrich. Kunstwoordenleer der Planten. Eerste
afdceling: der zigtbnar-bloeijende planten, door
afbeeldingen opgehelderd. Voor aanvangende
beoefenaars der Plantenkunde, vrij gevolgd naar
hetHoogduitsch door W. H. de Vriese. f 2.40.

Bij den Boekhandelaar C. C. van der HOEK,
te Leiden, is Ier perse en zal binnen kort

worden uitgegeven:

Plantenkunde voor Apothekers en Artsen, door
w. B. DE viiui, in twee deelen.

Bij den Boekhandelaar WTT eu ZONEN, to
Rotterdam, wordt ledert 1832 uitgegeven

en vertchijnt alle drio maanden

:

Naiwtr- »n Scheikundig Archief door o. /. aviD».



BIJ DEN UITGEVER DEZES ZIET HET LICHT.

Leer der Geneesmiddelen
,
{malerieg viedica)

door uijlen j. a. vas de water, Med. Dr. te

Utrocht. Tweede Termeerdcrdc en Terbelerdc

uitgave door m. w. plagge, Med. Dr. en Bad-

Arts te Bentheim , mei een aanhangsel betref-

fende hel geneeskundige gebruik der minerale

wateren en der baden /4:80.

Voorts heeft deïelïC alom gratis verkrijg-

baar gesteld :

Prospectus, op een Encyklopedisch Woor-

denboek der practische Genees- en Heelkunde,

waarvan het eerste stuk nog dit jaar zal

uitgegeven worden, en de Infeckening tol 1°.

November wordt opengesteld.





INHOUD.
OORSPRONKELIJKE STOKKEN.

14. A. A. Sebastian, over de Reproductie
' der Slijmvliezen. (PI. vin.) bl. 223—234

15. A. A. Sebastian, Eenige bijdragen tot de
ziekelijke veranderingen der beenderen.
(PI. VIII.) bl. 235—246.

16. J. van der Moeven, Bijdragen tot de
Natuurlijke G«schiedenis van den Mensch.
Ilde Bijdrage bl. 247—262.

17. C. B. Tilanus, Iets over de vorming der
Membrana decidua vera et rejlexa uteri.

(PI. K, X.) bl. 263—279.

18. F. A. W. Miquel, Aanteekeningen over de
verdiensten van Rembert Dodoens, om-
trent de kennis der inlandsche planten.

bl. 280—289.

19. P. W. Korthals, Brief aan den Hoog-
leeraar C. L. Blume. . . . bl. 290—294.

BOEKBESCHODWING EN LETTERKUNDIGE
BERIGTEN.

10. TF. ff. de Friese, Verslag van /. A.
Susanna Levensschets van ff. Boie enz.

bl. 225—227.

11. ff. C. van Ball, Verslag van F. A. G.
Miquel, Comment. de organorum in ve-

getab, ortuet metamorphosi. bl. 227—^234.

12. ƒ. van der ffoeven, Berigt van een pro-
spectus der hollandsche vertaling van A.
M. C. Duméril Elém. des Scienc. nat.

bl. 234—286.



Bij den Uitgever dezes zijn te bekomen:

P. J. Blom, iu D. Geoeeskundige. waamenimgeD eu

bijdragen over de Salicine ƒ 0.80.

C. A. Bergsma. Iets over de Nederduilsche beDamin-

gen der Scfaeikuode. / 0.50.

J. van der Hoeven. Handboek der Dierkunde of Grond-
beginsels! der Natuurlgke Geschiedenis van het
Diercnrqk ; 4 Stukken met Alias van 20 kwarto

platen , compleet f 15.00.

Kirby en Spence. Inleiding tot de Entomologie of

natuorlgke Geschiedenis der Insekten, 2 Stuk-

ken. / 4.80.

G. J. Mulder. Verhandeling over de Wateren en Lucht
der Stad Amsterdam en aaagrenzeode deelen van
ons Vaderland. / 2.40.

A. Bicherand Nieuwe Grondbeginselen der Natuur-
kunde van den Mensch, uit het Fransch vertaald

door A. van Erpecum, 2 Deelen, 2° nederduilsche
Uitgave / 8.90.

/. Vosmaer en C Mulder. Apothekers Woordenboek,
of uitvoerig zamenstel der Apothekers-kunst en
daartoe voorbereidende Wetenschappen. EersteDeel
en Twude Deel Eerste Stuk met platen. . f 9.50.

{Het 2' Deel 2' Stuk versclüjnt stellig dit Jaar.)

A. Dietrick, Kunstwoordenleer der Planten. Eerste af-

deeling : der zigtbaar-bloeqende planten , door af-

beeldingen opgehelderd. Voor aanvangende beoe-
fenaars der Plantenkunde , vrq gevolgd naar het
Hoogduitsch door fT. H. de yriese. . . . ƒ 2.40.

Bij den Boekhandelaar C. C. tak dee HOER,
te Leiden, is ter perse en zal binnen kort

worden uitgegeven:

Plantenkunde voor Apothekers en Artsen, door W. n. de
VBixsE , in twee deelen.

Bij den Boekhandelaar WYT bk ZONEN, te

Rotterdam, wordt sedert 1832 uitgegeven

en verschijnt alle drie maanden:

NatMur- en Scheikundig Archief door o. J. mitldea.



BIJ DEN UITGEVER DEZES ZIET HET LICHT:

Leer der Geneesmiddelea
,
{matei-ies mediea)

door wijlen i. a. vak de water, 3Ied. Dr. te

Utrecht. Tweede vermeerderde en verbeterde

tiitgave door h. w. plagcie, Med. Dr. en Bad-

arts ie Bentheim , mei een aanhangsel belref-

fcnde het geuceskundige gebruik der minerale

wateren eu der baden. fi:80

Voorts heeft deielve alom gratig verkrijg-

baar gesteld :

PaosPECTus, op een Encyklopedisch Woor-

denboek der praclische Genees- en Heelkunde,

waarvan het eerste stuk nog dit jaar zal

uitgegeven worden, en de Inteekening tot 1°.

November wordt opengesteld.
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